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СРЕТО ТАНАСИЋ  БИОГРАФИЈА ЗА БУГАРСКИ ЧАСОПИС 
 

Научни саветник Института за српски језик САНУ у Београду и 
редовни професор Филозофског факултета у Нишу; директор Института за 
српски језик САНУ 2006–2016. Био више од десет година гостујући професор 
српског језика на Филозофском факултету у Бања Лука (Република Српска), 
октобра 2008. године и новембра 2013. по позиву држао предавања из 
савременог српског језика на Универзитету „Ломоносов“ у Москви. 
Учествовао с рефератом на више домаћих и међународних научних 
конференција, између осталог на 15. међународном конгресу слависта у 
Минску 2013. године. Био члан  (или) председник организационих одбора 
више научних конференција, члан Програмског комитета 16. међународног 
конгреса слависта (Београд, августа 2018).   
   Члан редакције часописа Јужнословенски филолог, Славистика и 
Задужбина (Београд), члан редакције часописа Годишњак за језик и 
књижевност (Филозофски факултет у Нишу), члан редакције часописа 
Исходишта (Западни универзитет у Темишвару и Филозофски факултет у 
Нишу),Члан редакције и главни уредник Нашег језика, часописа за савремени 
српски језик и језичку културу, који издаје Институт за српски језик САНУ. 
Уредио више књига и зборника из области језика. На универзитетима у 
Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Бањој Луци и Источном Сарајеву био 
члан комисија за одбрану преко тридесет магистарских и докторских 
дисертација. Сарадник САНУ и АНУРС на изради Српског дијалектолошког 
атласа.  Стални је члан  Матице српске у Новом Саду и члан њеног Одбора 
за  књижевност и језик. Члан Управног одбора Задужбине Иве Андрића, члан 
Одбора за награду Павле и Милка Ивић. 

Председник Одбора за стандардизацију српског језика (који су 1997. 
године основале академије наука и уметности Србије, Црне Горе и Републике 
Српске, Институт за српски језик САНУ, Матица српска и Српска књижевна 
задруга, те сви факултети у Србији, Црној Гори и Републици Српској на 
којим се студира српски језик у циљу координације проучавања српског 
језика и осмишљавања и спровођења језичке политике)  и члан његове 
Комисије за синтаксу 

Основно подручје занимања Срете Танасића јесу синтакса савременога 
српског језика, савремени српски стандардни језик и језичка култура, питања 
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функционисања српског стандардног језика, те синтакса  ијекавских српских 
говора. Библиографија Срете Танасић има преко 250 радова, од тога 
неколико књига. 2017. године у  чувеној едицији „Разговори“ Милоша 
Јевтића са значајним личностима у науци и уметности изашла је његова 
књига „Разумевање језика“.  

Године 2006. добио награду „Павле Ивић“ за Синтаксу савременога 
српског језика: проста реченица (као коаутор дела). 
 

 


