ŽIVOTOPIS

Rođena sam 13. lipnja 1965. u Zagrebu, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala sam VII. grupu predmeta (hrvatski
ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti) 1989. godine. Na Sveučilištu u Zagrebu 1995.
godine obranila sam doktorsku distertaciju pod naslovom Genološke i poetološke odrednice
hrvatskoglagoljskih vizija i prenja i stekla zvanje doktora društvenih, humanističkih i
teoloških znanosti s područja filologije.
Od 1989. g. zaposlena sam u Staroslavenskom institutu u Zagrebu u sklopu programa trajne
istraživačke

djelatnosti

Jezična,

književna

i

paleografska

istraživanja

hrvatskoga

srednjovjekovlja. Radila sam na projektu Književna istraživanja hrvatskoga srednjovjekovlja,
a sada na projektu Hrvatska i europska srednjovjekovna književnost (voditelj obaju projekata
je dr. Ivanka Petrović). Kao obrađivač sudjelovala sam na izradi Rječnika crkvenoslavenskog
jezika hrvatske redakcije što ga priprema i izdaje Staroslavenski institut.
U srpnju 2017. lipnja 1999. izabrana sam u zvanje znanstvenoga savjetnika. Objavila sam
sedamdesetak znanstvenih i preglednih radova, te sudjelovala na tridesetak (međunarodnih)
znanstvenih skupova. Objavila sam znanstvene knjige Čti razumno i lipo. Ogledi o
hrvatskoglagoljskoj srednjovjekovnoj književnosti (Zagreb, 2007) i Eshatološke vizije u
hrvatskoglagoljskoj književnosti. Poetičke i genološke značajke (Zagreb 2017.) Izdala sam i
dvije uredničke knjige: Hrvatska srednjovjekovna proza II: Apokrifi, vizije, prenja, Marijini
mirakuli (Zagreb, 2013) te Hrvatska Aleksandrida. Kasni odjek jednoga srednjovjekovnog
romana (s akademikom Eduardom Hercigonjom, Zagreb 2017).

Bila sam su-urednik

zbornika Glagoljica i hrvatski glagolizam (zajedno s M. Mihaljevićem i F. Velčićem; ZagrebKrk 2005). Uz to objavila sam dvadesetak recenzija i prikaza knjiga.
Od 2002. g. bila sam savjetnik na znanstvenom projektu HAZU Ikonografija u medicini;
sada sam suradnik na projektu Hrvatski medicinski identitet i njegov europski konekst
(voditelj je prof. dr. Stella Fatović-Ferenčić). Od 2003. član sam uredništva časopisa Acta
Medico-Historica Adriatica (izlazi u Rijeci), a od 2007. članica uredništva institutskoga
časopisa Slovo. Od 1993. do 2012. surađivala sam na međunarodnom izdanju International
Medieval Bibliography (Leeds, Ujedinjeno Kraljevstvo).
Od 2000. g. članica sam Javnoga kolegija Mađarske akademije znanosti u Budimpešti.
Kao gost predavala na poslijediplomskom studiju kroatologije (Hrvatski studiji Sveučilišta u
Zagrebu; literarni dosezi hrvatskih glagoljaša) te na dodiplomskom studiju na Medicinskom

fakultetu u Zagrebu (kolegij povijest medicine; srednjovjekovna medicina). Šk. god. 2007/08.
predavala sam hrvatsku srednjovjekovnu književnost za studente kroatistike na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu.
Održala sam pozvana predavanja na Sveučilištu u Beču i na Sveučilištu u Grazu, akademske
godine 2004/5. te god. 2009/2010. (s temom o hrvatskoglagoljskim medicinskim sastavima).
Popis recentne znanstvene bibliografije dostupan na stranici www.bib.irb.hr

