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Gostujuće predavanje u organizaciji Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku 

dijalektologiju Odsjeka za hrvatski jezik i književnost 

 

Prof. dr. sc. Mateo Žagar  

s Katedre za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Filozofskoga fakulteta u Zagrebu održat će 

gostujuće predavanje pod nazivom 

Glagoljica u slavenskoj i hrvatskoj srednjovjekovnoj kulturi 

u četvrtak, 24. 11. 2016. u 14.30 sati, u učionici 66. 

 

 

 

Mateo Žagar redoviti je profesor i dugogodišnji predstojnik Katedre za staroslavenski jezik i 

hrvatsko glagoljaštvo pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Završio je 

1990. studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti na Filozofskome fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu. Od siječnja 1991. zaposlen je kao znanstveni novak na Katedri za 

staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost. Godine 

2002. promaknut je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2006. stekao je znanstveno-

nastavno zvanje izvanrednoga profesora, a 2010. zvanje redovnoga profesora. Magistarski rad 

Koherencija natpisa Bašćanske ploče obranio je 1993., a doktorirao je 2000. s tezom Osnovne 

smjernice grafetičkog uređivanja hrvatskoglagoljskih tekstova XII. i XIII. st., ponudivši 

mogućnost suvremene paleografske analize najstarijih hrvatskih glagoljskih tekstova, 

utemeljene ponajprije na jezikoslovnoj optici. Teorijske okvire takva pristupa objavio je u knjizi 

Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova (Zagreb, Matica hrvatska, 2007.) za koju je 

nagrađen Godišnjom nagradom HAZU za znanost u 2008. godini. Detaljnu razradu najstarijih 

glagoljičkih tekstova makedonske, bugarske i češke provenijencije, s naznakama prvih pojava 

na hrvatskome prostoru, predstavio je u knjizi Uvod u glagoljsku paleografiju 1: X. i XI. stoljeće 
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(Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013.) za koju mu je 2015. godine dodijeljena 

Državna nagrada za znanost. Bio je dugogodišnji suradnik na projektu akademika Stjepana 

Damjanovića Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva u okviru kojega je organizirao istraživanja 

jezika Misala hruackoga Šimuna Kožičića Benje (1531.). Voditelj je projekta Jezik izdanja 

hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica u XVI. st. kojemu je cilj 

sustavna obrada jezika odabranih hrvatskih glagoljičkih protestantskih izdanja i opis 

književnojezičnih koncepcija u hrvatskoj pismenosti prijelomnoga XVI. stoljeća. Višegodišnji 

je suradnik Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (pri izradi natuknica za Hrvatsku 

enciklopediju i Hrvatsku književnu enciklopediju). Od 2008. član je međunarodnoga 

znanstvenog savjeta časopisa Richerche slavistiche (ur. Mario Capaldo). Istaknuo se kao 

organizator i inicijator mnogih znanstvenih skupova (Hrvatska ćirilička baština, HAZU, 

Zagreb 2012.; Trans-misija kroatistike, Poznanj 2013. i dr.). 

Kao voditelj za kroatističko područje danas sudjeluje u pripremanju i provođenju 

interkulturalnoga poslijediplomskog studija medievistike pri Filozofskome fakultetu u Zagrebu 

(voditelj prof. dr. Neven Budak). Sudjeluje i u nastavi poslijediplomskoga studija kroatistike 

na istome fakultetu (voditelj prof. dr. Vinko Brešić), povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika 

na Sveučilištu u Rijeci te kroatologije na Hrvatskim studijima. 

Od 2010. do 2012. bio je pročelnik Odsjeka za kroatistiku, a od 2013. do 2014. bio je prodekan 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. član je Upravnoga vijeća 

Staroslavenskoga instituta. Suradnik je Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko 

glagoljaštvo, a od 2014. član je suradnik Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije 

znanosti i umjetnosti. 

 


