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та 1995). Од 1992. го ди не ра ди на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 
на Ка те дри за ју жно сло вен ске је зи ке као аси стент за упо ред ну гра
ма ти ку сло вен ских и ин до е вроп ских је зи ка.

 У то ку сту ди ја до био је 1984. го ди не Ок то бар ску на гра ду Бе
о гра да за рад ко ји је сле де ће го ди не об ја вљен у ча со пи су Бал ка ни ка. 
По ха ђао је ме ђу на род не кур се ве бу гар ског је зи ка (Со фи ја 1982), 
ал бан ског је зи ка (При шти на 1985. и 1987) и цин цар ског (ару мун
ског) је зи ка (Фрај бург 1988). На јед ном од се ми на ра за ал бан ски 
је зик уче ство вао је у ра ду на уч не се си је с још увек нео бјавље ним 
ра дом „О не ким па ра ле ла ма у упо тре би ко њук ти ва и аори ста у срп
ско хр ват ском и ал бан ском је зи ку“ (Per di sa pa ra le le në përdorimin 
e ko njuk ti vit dhe aori stit në gjuhën shqi pe dhe ser bo kro a te). Уче ство
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у Бал ка но ло шком ин сти ту ту СА
НУ као ис тра жи вач са рад ник на 
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1990. ма ги стри рао с те мом „До
са да шња про у ча ва ња срп скоал
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ко ми си јом ко ју су са чи ња ва ли 
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вао је, та ко ђе, на ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма о сло вен ском 
ста нов ни штву у Ал ба ни ји (Це ти ње 1990) и при зрен ско–ти моч ким 
го во ри ма (Ни шка Ба ња 1992). Го ди ни 1994. уче ство вао је на ску пу 
дру штва за сло вен ску ми то ло ги ју по све ће ном ет но ге не зи Сло ве на, 
као и на ме ђу на род ном ста ро сла вистич ком ску пу у Со фи ји. Школ ску 
1994–1995. го ди не про вео је на сту диј ском бо рав ку у Ри му где му се 
пру жи ла при ли ка да уче ству је на ме ђу на род ном ску пу о ал бан ском 
је зи ку при уни вер зи те ту у Са лер ну с још увек нео бјавqе ним ре фе
ра том „Не ке чи ње ни це о срп скоал бан ским ет нокул тур ним ве за ма“ 
(Al cu ni fat ti sul le re la zi o ni et nocul tu ra li ser boal ba ne si). Две школ ске 
го ди не, 1998–1999. и 1999–2000, про вео је у Ки ни као лек тор срп ског 
је зи ка на Ка те дри за срп ски и хр ват ски је зик Пе кин шког уни вер зи
те та за стра не је зи ке.
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