Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Образац 4 Г

САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Филолошки факултет
Ужа научна, oдносно уметничка област: Српски језик
Број кандидата који се бирају: један
Број пријављених кандидата: један
Имена пријављених кандидата:
1. проф. др Вељко Брборић
................................................
II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Вељко Жарко Брборић
- Датум и место рођења: 19. 2. 1962. Љубиње, Босна и Херцеговина
- Установа где је запослен: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Звање/радно место: ванредни професор
- Научна, односно уметничка област: Српски језик

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитетa у Београду
- Место и година завршетка: 1987. године
Мастер:
- Назив установе: --- Место и година завршетка: --- Ужа научна, односно уметничка област: --Магистеријум:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1995. године
- Ужа научна, односно уметничка област: Српски језик
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2003. године
- Наслов дисертације: Правопис српског језика у наставној пракси
- Ужа научна, односно уметничка област:
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
1988. лектор за српски као страни језик
1989. асистент приправник
1995. асистент
2003. доцент
2012. ванредни професор
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3) Испуњени услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

1

Приступно предавање из области за коју се
бира,
позитивно
оцењено
од
стране
високошколске установе
Позитивна
оцена
педагошког
рада
у
студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода

oценa / број година радног искуства

Искуство у педагошком раду са студентима

У педагошком раду са студентима, на часовима
предавања, вежбања и часовима хоспитовања, а по
студентским анкетама, кандидат је оцењен високим
оценама. Држи предавања на основним, мастер и
докторским студијама, као педагога одликује га
одговорност и посвећеност струци. Сарадња са
студентима је веома коректна.
Кандидат поседује дугогодишње искуство, прошао је
сва звања на Филолошком факултету у Београду, држао
лекторске часове вежбања и предавања студентима
страним држављанима, обављао стручну праксу са
студентима (основне и средње школе). Укупно искуство
у настави, у континуитету 28 година, прошао је сва
звања – асистент приправник, асистент, доцент,
ванредни професор.

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

Број менторства / учешћа у комисији и др.

4

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна
рада на академским специјалистичким, односно
мастер студијама

6

Менторство или чланство у две комисије за
израду докторске дисертације

Успешно ангажовање у раду са студентима на мастер
студијама и на докторским студијама, менторство и
чланство у комисијама на мастер и магистарским
радовима и менторство на докторским дисертацијама.
Ангажовање младих сарадника као демонстратора на
основним и мастер студијама и сарадња са њима.
Учествовао у изради 55 мастер (завршних) радова на
Катедри за српски језик Филолошког факултета. У 26
радова ментор и у 29 члан комисије. Члан комисија у 13
магистарских радова (једно менторство), на
Филолошком факултету у Београду, Учитељском
факултету у Београду, Филозофском факултету у Новом
Саду и Факултету за специјалну едукацију и
рехабилитацију у Београду.
Учешће у 18 комисија за преглед, оцену и одбрану
докторских дисертација (једно менторство ). Девет
комисија на Филолошком факултету у Београду, седам
комисија на Учитељском факултету у Београду и две
комисије на Филозофском факултету у Новом Саду.
У току јe израда докторске дисертације Саше
Чорболоковића, Хумористички дискурс у настави
српског језика и књижевности у вишим разредима
основне школе (ментор Вељко Брборић, одлука бр.
2807/1 (од 2. 12. 2015), Наставно-научног већа
Филолошког факултета Универзитета у Београду).
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(заокружити испуњен услов за звање у
које се бира)
7

Објављен један рад из категорије М20
или три рада из категорије М51 из
научне области за коју се бира.
(За звање редовног професора у
друштвено-хуманистичким
наукама.
Објављена
два
рада
са
листа
међународних часописа (М21, М22 или
М23) или три рада из категорије М24 и
два рада из категорије М51 из научне
области за коју се бира.)

Број радова,
сапштења,
цитата и др

M51= 9
радова
М24 = 3
рада

+

М45 = 9
радова

М14 = 5
радова
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Саопштен један рад на научном скупу,
објављен у целини (М31, М33, М61, М63)

M31 = 3
рада

Навести часописе, скупове, књиге и друго
Правописна норма данас: (не)оправданост измена //
Научни састанак слависта у Вукове дане. 41, 1
(2012), стр. 431–444. – ISBN 978-86-6153-084-5.
M51 – 2
Савремени правописи српскохрватског језика на почетку
21. века // Књижевност и језик, – ISSN 1821-2964 –
бр. 2, Београд, 2013, стр. 317–329. (Реферати за 15.
међународни конгрес слависта У Минску)
M 51 – 2
Српски правопис на прелазу из 19. у 20. век у светлу
данашњих решења // Научни састанак слависта у
Вукове дане. 42/1, Београд, 2013, стр. 173–185. –
ISBN 978-86-6153-143-9.
M 51 – 2
Писање етника и ктетика у правопису и правописном
речнику // Научни састанак слависта у Вукове
дане. 42/ 3, Београд, 2013, стр. 75–84. – ISBN 97886-6153-143-9.
M 51 – 2
Скраћенице у правописима и правописним речницима на
почетку XXI века, Научни састанак слависта у
Вукове дане 43/1, стр. 137–148, Београд, 2014.
UDK 80 ISSN 0351-9066.
M 51 – 2
Осврт на Књигу Ђуре Даничића, Зборник радова са
научне конференције Српски језик у огледалу
српске књижевне задруге, стр. 159–180, Београд,
2014, ISBN 978-86-379-1260-6.
М 45 – 1,5
Преписка Ђуре Даничића и Вука Караџића и Даничићева
афирмација Вукове реформе, Научни састанак
слависта у Вукове дане 41/1, стр. 329–341, Београд,
2015. UDK 80 ISSN 0351-9066, ISBN 978-86-6153291-7.
M 51 – 2
Неке дилеме око писања великог и малог слова, Научни
састанак слависта у Вукове дане 44/3, стр. 91–101,
Београд, 2015. – UDK 80 ISSN 0351-9066, ISBN
978-86-6153-305-1.
M 51 – 2
Слабости правописног речника, Научни састанак слависта
у Вукове дане 45/3, 91–101, Београд, 2016. – UDK
80 ISSN 0351-9066, ISBN 978-86-6153-305-1.
M51 – 2
Књига која траје (уџбеник Српски за странце Боже
Ћорића), Српски језик XIX, стр. 595–604, Београд,
2014. – ISSN 0354-9259
M 24 – 4
Предговори наших правописа // Српски језик. – ISSN
0354-9259. – Год. XVIII, бр. 18 (2013), стр. 463–
478.
M 24 – 4
Писма у савременим правописима „српскохрватског”
језика на почетку XXI века, Српски језик XX, стр.
333–346, Београд, 2015. – ISSN 0354-9259
M 24 – 4
Правописне одлике недељника Наша реч // Исходишта:
зборник радова са I међународног научног скупа
„Материјална и духовна култура Срба у
мултиетничким срединама и/или периферним
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областима, стр. 43–56, Темишвар, 2015. – ISSN
2457-5585.
M 31 – 3,5
Oртографија и медији, Зборник са Међународне
конференције одржане у јулу 2014. године у
Будишину (Немачка); [Internationale Konferenz der
Kommission für Slawische Schriftsprachen beim
Internationalen Slawistenkomite, Serbski institut
Budyšin], стр. 124–139, Bautzen/ Budyšin, 2015. –
ISBN 978-3- 9816961-2-7.
M 31 – 3,5
Српски правопис(и) од 1945. до 2015, (рад у штампи),
Зборник са Међународне конференције одржане у
јулу 2015. године у Оломоуцу (Чешка);
[Mezinárodní konference Komise pro slovanské
spisovné jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů,
Olomouc.]
M 31 – 3,5
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14

15
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Објављена два рада из категорије М20 или
пет радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области
за коју се бира.
Оригинално
стручно
остварење или
руковођење или учешће у пројекту

Одобрен и објављен универзитетски
уџбеник за предмет из студијског
програма
факултета,
односно
универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у
претходно звање.

Један рад са међународног научног
скупа објављен у целини категорије
М31 или М33
Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије
М61 или М63.
Објављена један рад из категорије М20
или четири рада из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне
области за коју се бира. (за поновни
избор ванр. проф)
Један рад са међународног научног
скупа објављен у целини категорије
М31 или М33. (за поновни избор ванр.
проф)
Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије
М61 или М63. (за поновни избор ванр.
проф)

Сарадник на пројекту Српски језик и његови
ресурси: теорија, опис и примене (шифра: 178006,
руководилац проф. др Божо Ћорић). Пројекте
финансира Министарство просвете и технолошког
развоја.

M 42 = три
монографске
публикације

Правопис и школа, Београд: Друштво за српски
језик и књижевност Србије, 2015. – 169 стр. –
ISBN 987-86-84885-71-7. (друго, допуњено
издање 2015)
M 42 – 5
О српском правопису, Београд: Друштво за српски
језик и књижевност Србије, 2016. – 194 стр. – ISBN
987-86-84885-75-5.
M 42 – 5
О Скерлћевој анкети у Српском књижевном
гласнику, Београд: Чигоја штампа 2016. – 236 стр. –
ISBN 987-86-531-0276-0.
M 42 – 5

----------

----------

----------
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Објављен један рад из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне области
за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24
од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се
бира. Додатно испуњен услов из
категорије М21, М22 или М23 може,
један за један, да замени услов из
категорије М24 или М51

3 x M 24

Предговори наших правописа // Српски језик.
– ISSN 0354-9259. – Год. XVIII, бр. 18 (2013),
стр. 463–478.
M 24 – 4
Књига која траје (уџбеник Српски за странце
Боже Ћорића), Српски језик XIX, стр. 595–
604, Београд, 2014. – ISSN 0354-9259 M 24 – 4
Писма у савременим правописима
„српскохрватског” језика на почетку XXI
века, Српски језик XX, стр. 333–346, Београд,
2015. – ISSN 0354-9259
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20
21

22

23

24

Објављених пет радова из категорије
М51 у периоду од последњег избора из
научне области за коју се бира. Додатно
испуњен услов из категорије М24 може,
један за један, да замени услов из
категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
Два рада са међународног научног
скупа објављена у целини категорије
М31 или М33
Два рада са научног скупа националног
значаја објављена у целини категорије
М61 или М63
Одобрен и објављен универзитетски
уџбеник за предмет из студијског
програма факултета, односно
универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у
претходно звање
Број радова као услов за менторство у
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)

M 24 – 4

------

21 рад

Правописна норма данас: (не)оправданост измена //
Научни састанак слависта у Вукове дане. 41, 1
(2012), стр. 431–444. – ISBN 978-86-6153-084-5.
Правописни речници у правописима Матице српске –
(не)оправданост измена // Научни састанак
слависта у Вукове дане. 40, 3 (2012), стр. 253–261.
– ISBN 978-86-6153-088-3.
Творба речи и правопис – писање сложених
детерминативних формација са првом страном
компонентом // Творба речи и њени ресурси у
словенским језицима (Зборник радова са
четрнаесте међународне научене конференције
Комисије за творбу речи при Међународном
комитету слависта, (2012) стр. 485–496, – ISBN
978-86-6153-116-3.
Српски изговори и писма у двадесетом веку кроз уставна
и законска решења, Зборник: Језик и писмо у
Републици Српској, Бања Лука (2012) стр. 243–254
– ISBN 978-99938-21-43-4.
Предговори наших правописа // Српски језик. – ISSN
0354-9259. – Год. XVIII, бр. 18 (2013), стр. 463–

5

478.
Савремени правописи српскохрватског језика на почетку
21. века // Књижевност и језик, – ISSN 1821-2964 –
бр. 2, Београд, 2013, стр. 317–329. (Реферати за 15.
међународни конгрес слависта у Минску)
Српски правопис на прелазу из 19. у 20. век у светлу
данашњих решења // Научни састанак слависта у
Вукове дане. 42/1, Београд, 2013, стр. 173–185. –
ISBN 978-86-6153-143-9.
Писање етника и ктетика у правопису и правописном
речнику // Научни састанак слависта у Вукове
дане. 42/ 3, Београд, 2013, стр. 75–84. – ISBN 97886-6153-143-9.
Скраћенице у правописима и правописним речницима на
почетку XXI века, Научни састанак слависта у
Вукове дане 43/1, 137–148, Београд, 2014. – UDK
80 ISSN 0351-9066.
Књига која траје (уџбеник Српски за странце Боже
Ћорића), Српски језик XIX, стр. 595–604, Београд,
2014. – ISSN 0354-9259.
Осврт на Књигу Ђуре Даничића, Зборник радова са науче
конференције Српски језик у огледалу српске
књижевне задруге, стр. 159–180, Београд, 2014,
ISBN 978-86-379-1260-6.
Место правописа у наставном процесу, Српски језик и
актуелна питања језичке политике (Зборник
Института за српски језик САНУ II), стр. 83–95,
Београд, 2014. ISBN 978-86-82873-48-8.
Писма у савременим правописима „српскохрватског”
језика на почетку XXI века, Српски језик XX, стр.
333–346, Београд, 2015. ISSN 0354-9259.
Преписка Ђуре Даничића и Вука Караџића и Даничићева
афирмација Вукове реформе, Научни састанак
слависта у Вукове дане 41/1, стр. 329–341, Београд,
2015. UDK 80 ISSN 0351-9066, ISBN 978-86-6153291-7.
Неке дилеме око писања великог и малог слова, Научни
састанак слависта у Вукове дане 44/3, 91–101,
Београд, 2015. UDK 80 ISSN 0351-9066, ISBN 97886-6153-305-1.
Језички и национални идентитет у основној школи //
Узданица. – ISSN 1451-673X. – 12, 1 (2015), стр.
147–156.
Правописне одлике недељника Наша реч // Исходишта :
зборник радова са I међународног научног скупа
„Материјална и духовна култура Срба у
мултиетничким срединама и/или периферним
областима, стр. 43–56, Темишвар, 2015. – ISSN
2457-5585.
Oртографија и медији, Зборник са Међународне
конференције одржане у јулу 2014. године у
Будишину (Немачка); [Internationale Konferenz der
Kommission für Slawische Schriftsprachen beim
Internationalen Slawistenkomite, Serbski institut
Budyšin], стр. 124–139, Bautzen/ Budyšin 2015,
ISBN 978-3- 9816961-2-7.
Настава правописа српског језика у настави за странце,
Зборник са Међународног научног скупа Српски
као страни језик у теорији и пракси III, стр. 115–
123, Београд, 2016. – ISBN: 978-86-6153-313-6.
Слабости правописног речника, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/3, 91–101, Београд, 2016. –
UDK 80 ISSN 0351-9066 , ISBN 978-86-6153-305-1.
Правопис српског језика у разредној настави, Зборник са
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међународног научног скупа Дидактичко-методички приступи и стратегије – подршка учењу и
развоју деце, стр. 23–32, Београд, 2016. – ISBN:
978-86-7849-235-8.

Напомена: Бодовани су само радови од избора у ванредног професора (од 2012. године).
ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручно-професионални
допринос

2. Допринос академској и
широј заједници

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)
1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у
земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима
националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер
или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима.
[В. Брборић је главни и одговорни уредник часописа Књижевност и језик (часопис од
националног значаја), члан редакције часописа: Књижевност и језик (Београд),
Настава и васпитање (Београд), Ценности и смыслы (Москва), Учење и настава
(Београд). Рецензент је неколико часописа, као и великог броја уџбеника и
приручника. Уредник је библиотеке Књижевност и језик Друштва за српски језик и
књижевност Србије, која је објавила више од педесет књига.
Уредник зборника радова: Савремено изучавање српског језика и књижевности и
словенских језика као матерњих, инословенских и страних, Београд, 2014. (стр. 1–547),
ISBN 978-86-917949-0-3, и члан Организационог одбора три Међународна научна
скупа Српски као страни језик у теорији и пракси (Београд, 2006), Српски као страни
језик у теорији и пракси II (Београд, 2010), Српски као страни језик у теорији и
пракси III (Београд, 2014).
Члан 18 комисија за преглед и одбрану докторских дисертација (једно менторство),
ментор је једне докторске дисертације, чија је израда у току и 13 комисија за преглед и
одбрану магистарских радова (једно менторство) на Филолошком факултету у
Београду, Учитељском факултету у Београду, Филозофском факултету у Новом Саду и
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду. Ментор и члан
комисије 55 мастер (завршних) радова на Катедри за српски језик Филолошког
факултета.
Сарадник на пројекту Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене (шифра:
178006). Пројекат финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.]
1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству.
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и комисије
министарстава.
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно
образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција,
програми едукације наставника) или у активностима популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке.
[Управник Катедре за српски језик са јужнословенским језицима, члан Савета
Учитељског факултета у Београду. Члан Одбора за стандардизацију српског језика и
две Комисије Одбора, председник стручног савета катедре за језик и говор Коларчевог
народног универзитета и члан посебног одбора акције Негујмо српски језик
Министарства културе и информисања Републике Србије и члан Савета за језик
Министарства културе и информисања. ...; члан Друштва за српски језик и
књижевност Србије, реализатор семинара Ка савременој настави српског језика и
књижевности. Предавач на бројним семинарима Друштва за српски језик и
књижевност Србије. Добитник повеље културно-просветне заједнице Београда за
ауторство акције Негујмо српски језик (2016).]
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3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројектима и
студијама
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу или
организацији националног или међународног нивоа.
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма.
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству.
[Члан комисија за одбрану магистарских радова и докторских дисертација на
Учитељском факултету у Београду, Филозофском факултету у Новом Саду и
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду. Учешће у изради
наставних планова и програма на Филолошком факултету у Београду.]

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Др Вељко Брборић је, од избора у звање ванредног професора, објавио више од 40 радова из
методике и ортографије, међу њима и три књиге: Правопис и школа (друго, допуњено издање) [2015], О
српском правопису (2016), О анкети Јована Скерлића у Српском књижевном гласнику (2016). Учествовао је
на више научних скупова у земљи и иностранству, био је уредник неколико зборника, и члан
организационог одбора неколико скупова, сарадник је на научном пројекту Српски језик и његови ресурси:
теорија, опис и примене (шифра: 178006).
Поред тога, веома је ангажован наставник, који својим активностима даје значајан допринос раду
управних органа свога факултета, као и остваривању задатака ванфакултетских организација и установа:
струковних, научних и културних.
Учествовао је у великом броју комисија за мастер и магистарске радове, као и комисијама за
преглед, оцену и одбрану докторских дисертација.
Укратко, ставом према науци, струци и настави можемо рећи да Вељко Брборић представља
савесног и вредног професора и научника.
Уз то, колега Брборић се успешно бави организационим радом у настави и науци, показује
изванредан смисао и вољу за ту врсту послова, што није често међу наставницима овог факултета, а што је
значајна чињеница за његов живот.
Објављене књиге и радови, квалитетна реализацији наставе, учешће на домаћим и међународним
научним скуповима, чланство у уредништвима и редакцијама часописа, учешће у бројним комисијама и
бројне друге активности су довољни разлози да предложимо Изборном већу Филолошког факултета да
прихвати Извештај и упути предлог одговарајућем Стручном већу Универзитета у Београду да др ВЕЉКА
БРБОРИЋА изабере у звање и на радно место редовног професора за ужу научну област Српски језик
(предмет Методика наставе српског језика и књижевности).
Место и датум: Београд, 27. 1. 2017.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Др Рајна Драгићевић, ред. проф.
______________________________________________

Др Драгана Мршевић Радовић, ред. проф.
________________________________________________

Др Милорад Дешић, ред. проф.
_________________________________________________
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