Profesionalni životopis: Sanja Vulić, zadnja izmjena: 10. prosinca 2016.

Profesionalni životopis: Sanja Vulić
Sanja Vulić je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila
osmosemestralni studij kroatistike diplomskim radom Etnici i ktetici u splitskoj i
trogirskoj općini, te četverosemestralni poslijediplomski studij smjera lingvistike.
Završnim radom Struktura čakavskih dijalekatnih rječnika stekla je akademski
stupanj magistra znanosti. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
disertacijom Tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim čakavskim govorima.
Do lipnja 2006. bila je zaposlena u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU
u Zagrebu, od srpnja 2006. do studenoga 2007. bila je zaposlena kao docentica na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a od prosinca 2007. kao docentica na
Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od siječnja 2013. izvanredni je profesor
na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
Bila je voditeljica Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču od prosinca 2007.
do prosinca 2011. U ak. god. 2010./2011. i 2011./2012. bila je pročelnica Odjela za
kroatologiju Hrvatskih studija.

Znanstvena djelatnost
Do sada je objavila 163 znanstvena rada, 269 stručnih radova i osvrta te 443
kraća teksta pretežito popularnoznanstvenoga sadržaja u različitim časopisima,
serijskim publikacijama, zbornicima i knjigama u Hrvatskoj i u inozemstvu, i tri
knjige: Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj (Zagreb, 1999.), u suradnji s B.
Petrović, zatim Hrvatski tisak u dijaspori (Zagreb, 2000.) te Vitezovi hrvatskoga
jezika u Bačkoj (Subotica, 2009.). Usto je jedan od autora Gramatike
gradišćanskohrvatskoga jezika koja je objavljena u Austriji (Željezno / Eisenstadt,
2003.) te monografija Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće (Croatica,
Zagreb, 2011), Povijest hrvatskoga jezika. 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće (Croatica,
Zagreb, 2013) i Povijest hrvatskoga jezika. 4. knjiga: 19. stoljeće (Croatica, Zagreb,
2015). Još je objavila i veći broj radova u virtualnim časopisima. Izlagala je na 173
znanstvena i stručna skupa u Hrvatskoj i u inozemstvu. Još je održala 183 javna
predavanja u domovini i dijaspori.
Bila je predsjednica Organizacijskoga i programskoga odbora Druge
međunarodne kroatološke konferencije, s temom “Hrvati izvan Hrvatske”, koja je od
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29. rujna do 1. listopada održana na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Kao
voditeljica HPI u Beču, organizirala je tri međunarodna interdisciplinarna znanstvena
skupa Croatica Austro-Hungarica, koji su održani u HPI u Beču (3. i 4. rujna 2009.;
9. i 10. rujna 2010. te od 8. do 10. rujna 2011.). Bila je predsjednica Uredničkoga
odbora znanstvenoga skupa Čakavština: Čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet,
koji je 21. rujna 2015. održan u Splitu, u okviru Dvadeset i sedme knjige Mediterana.
Obavila je brojna terenska dijalektološka istraživanja hrvatskih govora u
domovini i staroj dijaspori (Austrija, Mađarska, Slovačka, Rumunjska). Također je
istraživala govor Hrvata u Bugarskoj koji su podrijetlom iz Janjeva na Kosovu te
govore Hrvata u Boki kotorskoj i u Bačkoj. Izvršila je i sociolingvističko istraživanje
govora Hrvata u Skopju, Ohridu, Strugi i Bitoli u Makedoniji.
U Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU u Zagrebu bila je suradnica na
projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata. Osobito je zainteresirana za jezik i
književnost Hrvata u dijaspori, za tvorbu riječi u različitim idiomima, posebice u
dijalektologiji, za komparativna istraživanja iz područja tvorbe riječi koja obuhvaćaju
različite hrvatske mjesne govore u domovini i u dijaspori, za pitanja čakavske i
hrvatske štokavske dijalektologije u cjelini, čakavske leksikografije, dijalekatne
književnosti, za pitanja etnolingvistike, posebice za prikupljanje i analizu pučkih
blagdanskih imena, te za jezik hrvatskih pisaca kroz stoljeća.

Nastavna djelatnost
Od ak. god. 2002./2003. kontinuirano drži nastavu na Hrvatskim studijima
Sveučilišta u Zagrebu. U ak. god. 2005./2006. i 2006./2007., držala je, kao vanjski
suradnik, nastavu na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, a od ak.
god. 2005./2006. do zaključno ak god. 2007./2008. predavala je na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Splitu. U ak. god. 2006./2007., kao nositeljica predmeta
Hrvatski jezik, držala je u Sinju predavanja na Studiju doškolovavanja učitelja
razredne nastave Županije splitsko-dalmatinske (pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta
u Splitu). Od ak. god. 2007./2008. predaje na Studiju glume na Odjelu za kazališnu
umjetnost Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Predavala je ili još uvijek
predaje na Poslijediplomskom studiju smjera lingvistike na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Rijeci, kasnije na Poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti
hrvatskoga jezika i dijalektologije Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Instituta za
hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu; na poslijediplomskom doktorskom studiju
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kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, na Doktorskom studiju
povijest stanovništva na Sveučilištu u Dubrovniku; na Specijalističkom studiju
pravnici lingvisti pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također je držala
izborne kolegije pojedinim studentima Poslijediplomskoga doktorskog studija
kroatistike te Poslijediplomskoga doktorskog studija hrvatske kulture na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,.
U lipnju 2001. te u svibnju 2007. držala je pozvana gostujuća predavanja na
Pedagoškoj akademiji u Željeznu u Gradišću u Austriji; usto u svibnju 2006. na
Fakultetu za slavenske filologije na Sveučilištu svetoga Klimenta Ohridskoga u Sofiji
u Bugarskoj; u veljači i ožujku 2007. na Visokoj učiteljskoj školi Józsefa Eötvösa u
Baji u Mađarskoj; u svibnju 2010. i 2013. na Katedri za slavistiku Sveučilišta u
Gdanjsku u Poljskoj; u travnju 2011. na Univerzi na Primorskem u Kopru u Sloveniji,
na Fakultetu za humanističke studije, na Studijskom programu Slovenistika; u travnju
2011. i 2016. na Odsjeku za hrvatski jezik Fakulteta stranih jezika i književnosti
Sveučilišta u Bukureštu u Rumunjskoj; u svibnju 2012. na Institutu za slavistiku
Sveučilišta u Heidelbergu u Njemačkoj; u ožujku 2015. na Odjelu za slavenske jezike
i književnosti Sveučilišta u Torontu u Kanadi; u studenom 2016. na Odsjeku za
slavistiku Sveučilišta u Tokiju te u Slavističko-euroazijskom istraživačkom centru
Sveučilišta Hokkaido u Sapporu u Japanu.
U okviru akademske razmjene Sveučilišta u Pečuhu u Mađarskoj i Sveučilišta u
Zagrebu, držala je travnju 2013. gostujuće predavanje na Katedri za kroatologiju
Instituta za slavistiku Sveučilišta u Pečuhu, a u okviru Erasmus programa u svibnju
2014. niz gostujućih predavanja na Sveučilištu u Gdanjsku u Poljskoj. Na poziv
Hrvatskoga prevoditeljskoga odjela Europske komisije u Luxembourgu, u lipnju
2016. održala je pozvano gostujuće predavanje.
U svibnju 2005., u Subotici u Bačkoj, držala je učiteljicama u hrvatskim
razredima u Bačkoj i Srijemu seminare hrvatskoga jezika i kulture. U ožujku 2006.,
na Jezikoslovnoj tribini Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Splitu, održala je
predavanje nastavnicima hrvatskoga jezika Županije splitsko-dalmatinske. U lipnju
2007., na Filozofskom fakultetu u Splitu, držala je predavanje i jezične vježbe
nastavniku i studentima hrvatskoga jezika s Visoke učiteljske škole Józsefa Eötvösa iz
Baje u Mađarskoj. U kolovozu 2008., u Splitu i Dubrovniku, držala je niz predavanja
nastavnicima hrvatskoga jezika Županije splitsko-dalmatinske i Dubrovačkoneretvanske.
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Pokrenula je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu međunarodnu
ljetnu školu hrvatske kulture i hrvatskoga jezika te za sve do sada održane takove
škole izradila program i bila voditeljica (u Skradinu 2008. i 2011.; u Pirovcu na moru
2012. i 2013. te u Vrbniku na Krku 2014. i 2015. Na tim ljetnim školama redovito je
držala dio nastave.. Također je u rujnu 2011., na Međunarodnoj ljetnoj školi “Hrvati
izvan Hrvatske – povijesne perspektive”, u organizaciji Odjela za povijest Hrvatskih
studija Sveučilišta u Zagrebu”, u Studijskom središtu u Skradinu, držala Radionicu
hrvatskoga jezika.
U okviru 25. i 26. Marulićevih dana u Splitu (2015. i 2016.), vodila je
(zajedno s M. Palametom) kroatističku tekstološku radionicu na temu Marulićeve
Judite.
Bila je mentorica pri izradbi dvaju doktorskih radova, jedanaest diplomskih
radova i dva završna rada na preddiplomskom studiju. Svi su obranjeni i ocijenjeni
izvrsnima.
Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu sastavila je nastavne programe
za deset predmeta na preddiplomskim i diplomskim studijima; na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Splitu za četiri predmeta na preddiplomskom studiju te za
jedan predmet na Studiju doškolovavanja učitelja razredne nastave Županije splitskodalmatinske; te na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu za šest predmeta na
preddiplomskom studiju. Na Doktorskom studiju Povijest stanovništva na Sveučilištu
u Dubrovniku izradila je nastavni program predmeta Utjecaj Dubrovčana na hrvatske
jezične oaze u srednjoj i jugoistočnoj Europi, a na Poslijediplomskom doktorskom
studiju povijesti hrvatskoga jezika i dijalektologije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta
u Rijeci nastavni program izbornoga predmeta Tvorba riječi u dijalektima. Na
specijaliostičkom studiju Pravnici lingvisti pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu izradila je program za predmet Hrvatski standardni jezici za pravnike. Svi su
nastavni programi prihvaćeni i u nastavi se realiziraju ili su se realizirali.
U lipnju i srpnju 2009. držala je u Splitu tečaj hrvatskoga jezika u organizaciji
američkoga REEP OSS. U rujnu 2010. držala je u Zagrebu tečaj hrvatskoga jezika za
strane prevoditelje Suda pravde Europske unije (Court of Justice of the European
Union) sa sjedištem u Luksemburgu, te opet u rujnu 2011. na Pravnom fakultetu u
Zagrebu. U lipnju 2010. imala je Radionicu hrvatskoga jezika u Skopju, te opet u
svibnju 2011. Radionicu hrvatskoga jezika i predavanja iz hrvatske kulturne prošlosti,
u organizaciji Zajednice Hrvata u Makedoniji. U istoj je organizaciji u svibnju 2015.
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držala Radionicu hrvatskoga jezika u Ohridu u Makedoniji, a u svibnju 2016.
Radionicu hrvatskoga jezika u Bitoli u Makedoniji, u organizaciji Zajednice Hrvata u
Makedoniji, Ogranak Bitola.
Izradila je program i u svibnju 2007. realizirala dvodnevno studijsko
putovanja na gradišćanskohrvatsko govorno područje u Gradišću u Austriji te u
zapadnoj Mađarskoj sa studentima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i sa
studentima kroatistike sa Sveučilišta u Zadru. Također je organizirala i u siječnju
2008. realizirala program trodnevne terenske nastave iz dijalektologije u istočnoj
Slavoniji i zapadnom Srijemu sa studentima kroatistike s Filozofskoga fakulteta
Sveučilišta u Splitu i sa studentima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Usto je
izradila program i u svibnju 2009. realizirala trodnevno studijsko putovanje hrvatskim
tragovima u Srijemu (unutar današnje Srbije), Banatu (unutar današnje Rumunjske i
Srbije) i Bačkoj (unutar današnje Srbije) sa studentima Sveučilišta u Zadru.
U okviru predmeta Jezik Hrvata u dijaspori na Hrvatskim studijima Sveučilišta
u Zagrebu organizirala je i realizirala dvodnevnu terensku nastavu u mađarskom
dijelu Baranje u prosincu 2011.; u prosincu 2012. dvodnevnu terensku nastavu u
Gradišću u Austriji i zapadnoj Mađarskoj; u studenom 2013. trodnevnu terensku
nastavu u Hercegovini; u studenom 2014. trodnevnu terensku nastavu u austrijskom
Gradišću i zapadnoj Mađarskoj; u prosincu 2015. dvodnevnu terensku nastavu u
Slovenskom primorju; u studenom 2016. jednodnevnu terensku nastavu u Pomurju u
Mađarskoj (Kerestur, Serdahel). U okviru terenske nastave 2014., u Plajgoru u
zapadnoj Mađarskoj održan je 14. i 15. studenoga „Okrugli stol povodom navršenih
80 ljeta Antona Slavića, hrvatskoga pjesnika rodom iz Plajgora“. Na Okruglom stolu,
nakon prof. Vulić, referate je držalo šest studentica na predmetu Jezik Hrvata u
dijaspori, od kojih su četiri redovite na Odjelu za kroatologiju Hrvatskih studija, a
dvije su studentice sa Sveučilišta u Gdanjsku u Poljskoj, koje su na Erasmus razmjeni
na Hrvatskim studijima. U okviru terenske nastave 2015. održana je 4. prosinca u
Luciji kraj Portoroža književna večer s pjesnikom S. Cvitanom koji živi u tom mjestu,
a piše na tribunjskoj čakavštini. Na književnoj je večeri, nakon, prof. Vulić,
Cvitanovo pjesništvo predstavila i jedna studentica.
U okviru predmeta Hrvatska dijalektologija na Hrvatskim studijima
Sveučilišta u Zagrebu sastavila je program i u travnju 2008. organizirala i realizirala
šestodnevn terensku nastavu u hrvatskim naseljima u Bačkoj i Rumunjskoj; u travnju
2012. jednodnevnu terensku nastavu u središnjoj Hrvatskoj, u travnju 2014.
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dvodnevnu terensku nastavu u Hrvatskom zagorju, u svibnju 2015. jednodnevnu
terensku nastavu u Ozlju i Žumberku, a u svibnju 2016. trodnevnu terensku nastavu u
županijama Karlovačkoj i Šibensko-kninskoj. U okviru te terenske nastave u
Memorijalnom centru „Faust Vrančić“ u Prvić Luci na otoku Prviću održan je 14.
svibnja „Okrugli stol o Faustu Vrančiću“. Okrugli stol je organizirala u suradnji s
Ivanom Skočić, ravnateljicom MC „Faust Vrančić“ i dr. sc. Marijanom Borić,
voditeljicom projekta „Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu“. Na Okruglom stolu,
osim I. Skočić, prof. Vulić i M. Borić, referate je držalo deset studentica Diplomskoga
studija Odjela za kroatologiju Hrvatskih studija. U suradnji s A. Zaradijom Kiš
organizirala je i u travnju 2009. realizirala dvodnevno studijsko putovanje po
središnjoj Istri i otoku Krku, sa studentima kroatologije Hrvatskih studija Sveučilišta
u Zagrebu, a u svibnju 2013. organizirala i realizirala dvodnevnu terensku nastavu iz
predmeta Hrvatska dijalektologija i Hrvatski glagolizam - na otocima Krku i Cresu.

Ostala djelatnost
Kao voditeljica Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču organizirala je 2009.
tribine nazvane Hrvatska baština, u suradnji s dr. Andreom Zorkom Kindom
Berlaković s Instituta za slavistiku Sveučilišta u Beču. God. 2010. uspostavila je
suradnju s mr. Gabrielom Novak-Karall, glavnom tajnicom Hrvatskoga centra u Beču,
što je rezultiralo organiziranjem niza gostujućih predavanja hrvatskih znanstvenika i
kulturnih djelatnika u Hrvatskom centru u Beču. Također je uspostavila suradnju s mr.
Gerlindom Stern-Pauer, voditeljicom Kulturne zadruge u Velikom Borištofu u
Gradišću, s kojom je 2010., 2011. i 2012. organizirala niz gostujućih predavanja u
Velikom Borištofu. Usto je, zajedno s tadašnjim pročelnikom HPI patrom Nikom
Bilićem, od 26. srpnja do 7. kolovoza 2010. organizirala u HPI ljetni tečaj
njemačkoga jezika za studente. Također je, u suradnji s predsjednicom Hrvatskoga
akademskoga kluba u Beču Julijom Klemen, u studenom 2010. u Hrvatskom centru u
Beču organizirala Okrugli stol Hrvatske manjine i nacionalni identitet.
Bila je urednica znanstvene biblioteke Condicio linguae te biblioteke Hrvatski
pisci u inozemstvu Naklade Tusculum iz Zagreba. U okviru potonje uredila je tri
knjige: pjesničku zbirku Svilene siluete (2007.) Petra Frane Bašića iz Južnoafričke
Republike, spjev Graal bunjevačkohrvatskoga pjesnika Lazara Franciškovića iz
Bačke te roman Torguata spisateljice Iris C. de Corbavije, koja je u tada živjela u
Njemačkoj. U suradnji s dr. sc. Robertom Hajszanom iz Gradišća u Austriji,
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pokrenula je biblioteku Panonskoga ljetopisa Hrvatski pisci u svijetu, u kojoj je do
sada suurednica pet knjiga: Antologije suvremenoga hrvatskoga pjesništva u Boki
kotorskoj Sjaj korijena (2006.); pjesničke zbirke bunjevačkohrvatskoga književnika
Milovana Mikovića slušaj: zemlja, riječi (2007.); pjesničke zbirke Snatrenja Desanke
Matijević, hrvatske pjesnikinje iz Boke kotorske; pjesničke zbirke Srebrni odbljesci
Petra Frane Bašića iz Južnoafričke Republike te pjesničke zbirke Zapisi s jagodica
prstiju Sanje Percele, hrvatske pjesnikinje iz Južnoafričke Republike. Te su knjige
objavljene u Gradišću u Austriji u nakladi Panonskoga instituta.
U suradnji s dr. sc. Robertom Hajszanom, uredila je i pjesničku zbirku Ljubice
Kolarić-Dumić Ususret svojoj zvijezdi (Panonski institut, Pinkovac, 2010.). U suradnji
s Marijom Šeremešić priredila je za tisak i uredila pjesničku zbirku Tajanstvenosti
trag (Sombor, 2011.) hrvatskoga pjesnika iz Bačke Stipana Bešlina. Također je za
tisak priredila dijalekatnu zbirku proza Šokica pripovida (Subotica, 2011.) Ruže
Silađev iz Bačke. Uredila je Rječnik govora grada Hvara (Hvar, 2013.) Radoslava
Benčića, te drugo, prošireno izdanje toga rječnika (Hvar, 2014.). Uredila je i za tisak
priredila dijalekatnu pjesničku zbirku Josipa Šibarića U meni junak. Pisme tovunjske
(Modruš, 2013.).
Autorskim je prilozima sudjelovala u 56 televizijskih te u brojnim
radioemisijama s jezičnom tematikom u Hrvatskoj, Austriji, Mađarskoj, Rumunjskoj,
Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji te Bosni i Hercegovini. Bila je i jezičnom savjetnicom
pri izvedbama radiodrama na čakavštini u okviru Dramskoga programa III. programa
Hrvatskoga radija te jezičnom savjetnicom pri priređivanju knjiga na južnočakavskom
ikavskom dijalektu. Akcentuirala je desetak dijalekatnih zbirki pjesama, poslovica i
ogleda govora, te dijalekatnih rječnika i tumača riječi. Recenzirala je 51 knjigu
(dijalekatni rječnici; jezikoslovne monografije; monografije o hrvatskoj dijaspori;
različiti zbornici i priručnici; hrestomatije; pjesničke i prozne zbirke, i dr.). Također je
recenzirala više od sedamdeset znanstvenih i stručnih filoloških rasprava s različitom
tematikom. Od siječnja 1992. do prosinca 2001. vodila je jezičnu rubriku mjesečnika
Matica Hrvatske matice iseljenika. Istodobno je nekoliko godina u tom časopisu
vodila rubriku o hrvatskom tisku u dijaspori. Od siječnja 2007. ponovo vodi jezičnu
rubriku u istom časopisu. Od g. 2003. imala je redoviti serijal Govori Hrvata u
Mađarskoj u časopisu Pogledi, periodičniku za kulturu i društvena pitanja Hrvata u
Mađarskoj. Bila je članica je uredništva i jezična savjetnica pri priređivanju kritičkoga
izdanja Sabranih djela Milana Begovića. Također je bila jezična savjetnica pri
7

Profesionalni životopis: Sanja Vulić, zadnja izmjena: 10. prosinca 2016.
priređivanju za tisak nekoliko knjiga u hrvatskoj dijaspori i evaluatorica znanstvenih
projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost. U 2008. i 2009. bila je članica
Prosudbene komisije projekta Hrvatske matice iseljenika, naslovljenoga Hrvatske
knjige izvan Hrvatske, te stručna savjetnica pri izradbi kataloga Hrvatske knjige izvan
Hrvatske. Nakladništvo hrvatskih manjina, ur. Vesna Kukavica (Zagreb, 2009. i
2013.), koje je HMI priredila za 32. i za 36. Interliber. Bila je gošća tribine Zbirke
inozemne Croatice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
Članica je Odbora za dijalektologiju HAZU, Književnoga kruga Split, Katedre
Čakavskoga sabora Modruše, Matice hrvatske i Panonskoga instituta iz austrijske
pokrajine Gradišće. Od 2005. članica je uredništva časopisa Čakavska rič –
polugodišnjaka za proučavanje čakavske riječi. Od prvoga je broja članica uredništva
znanstvenoga časopisa Modruški zbornik koji je pokrenut 2007. Od 2005. do 2013.
bila je članica Organizacijskoga odbora Dana Balinta Vujkova u Subotici (Bačka), a
2016. članica Organizacijskoga odbora Znanstvenoga kolokvija o Faustu Vrančiću u
Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu. Usto je bila članicom
organizacijskoga odbora nekoliko znanstvenih skupova u Hrvatskoj te članica
programskoga odbora Drugoga hrvatskoga iseljeničkoga kongresa (2016.). Također je
bila članicom uredništva pojedinih prigodnih monografija. Uvrštena je u Hrvatsku
književnu enciklopediju Leksikografskoga zavoda “Miroslav Krleža”, ur. Velimir
Visković, sv. 4. S-Ž, Zagreb.
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