
 

Dr.sc. Domagoj Vidović rođen je 20. studenoga 1979. u Metkoviću. Osnovnu je školu 

pohađao u Metkoviću i Pučišćima na otoku Braču, a gimnaziju u Metkoviću. Diplomu 

profesora lingvistike i hrvatskoga jezika i književnosti stekao je u ožujku 2004. na 

Filozofskome fakultetu u Zagrebu obranivši rad Nacrt za vidonjsku antroponimiju i 

toponimiju. Od 1. rujna 2004. zaposlen je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Iste je 

godine upisao poslijediplomski znanstveni studij lingvistike te doktorirao u travnju 2011. s 

temomAntroponimija i toponimija Zažablja pod mentorstvom Dunje Brozović Rončević. 

Danas radi na projektima Odjela za onomastiku i etimologiju te je voditeljem podružnice 

Instituta u Metkoviću. Predmetom je njegova užega zanimanja onomastika na rubnim 

hrvatskim prostorima i akcentologija, a bavi se i prevođenjem s esperanta. Objavio je tri 

samostalne knjige i jednu u suautorstvu, dvadesetak izvornih znanstvenih radova i sudjelovao 

na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova. Objavljuje i popularnoznanstvene članke o 

podrijetlu neretvanskih i bračkih rodova u mjesnim časopisima (Metkovski 

vjesnik, Vrutak i Veselje svetog Jere), na portalima (metkovic.hr, likemetkovic.hr) te na 

društvenim mrežama (stranice Pučišća i Radija Narone na Facebooku), urednikom je 

antroponomastičke rubrike Od Mile do Drage u časopisu Hrvatski jezik te je članom 

uredništva Hrvatskoga neretvanskog zbornika (od 2014. i glavnim urednikom) i povremenim 

članom uredništva Humskoga zbornika. Godine 2013. i 2014. bio je članom Organizacijskoga 

odbora Neretvanskih književnih, znanstvenih i kulturnih susreta koji se održavaju u 

južnohrvatskim gradovima Metkoviću, Pločama, Opuzenu, Neumu i Čapljini. Stalnim je 

kolumnistom Hrvatskoga slova bio od lipnja 2012. do srpnja 2015., nakon čega jezikoslovnu 

kolumnu objavljuje na e-stranicama BK Neretva (podstranica Rodu o jeziku). Članom je 

Hrvatskoga filološkog društva, Odbora za onomastiku HAZU-a i Odbora za dijalektologiju 

HAZU-a, ICOS-a (Međunarodnoga vijeća za onomastičke znanosti) i Hrvatskoga saveza za 

esperanto, članom je suradnikom Južnohrvatskoga ogranka Društva hrvatskih književnika te 

surađuje s Društvom dubrovačkih pisaca. Kao jedan od autora Školskoga rječnika hrvatskog 

jezika dobitnik je Nagrade Grada Zagreba 2013. Dobitnik je godišnje državne nagrade za 

popularizaciju i promidžbu znanosti u području humanističkih znanosti. Hrvatskoga sabora za 

2014. godinu. Godine 2016. dobio je nagradu Narona u području znanosti koju dodjeljuje 

Grad Metković. Članom je Radne skupine Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova 

Gradske skupštine Grada Zagreb imenovan 28. svibnja 2014. 


