ŽIVOTOPIS PROF. DR. SC. MIRE MENAC-MIHALIĆ

Prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić rođena je 1954. u Zagrebu. Na Filozofskome
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1978. diplomirala je Jugoslavenske jezike i
književnosti te Ruski jezik i književnost. Kao izvrsna studentica 1977. dobila
je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad Čakavska morfo
logija i morfološka akcenatska tipologija obranila je 1986. godine.
Od 1978. do 1980. radila je u Zavodu za jezik Instituta za filologiju i
folkloristiku (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje). Uz ostalo, bila
je suradnica na leksikografskome projektu Rječnik hrvatskoga kajkavskoga
književnog jezika (suautorica 6. i 7. sveska toga Rječnika), bavila se dijalektologijom i onomastikom.
Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za kroatistiku,
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika) radi od 1980. kao
asistentica, od 1990. kao docentica, od 2006. kao izvanredna, od 2010. kao
redovita profesorica, a od 2017. kao redovita profesorica u trajnome zvanju.
Pod njezinim mentorstvom prikupljen je velik broj snimaka hrvatskih
organskih govora i napravljena je bogata fonoteka, napisano je nekoliko stotina dodiplomskih i diplomskih radova u kojima se na svim razinama analizira
terenski prikupljena dijalektna građa, obranjeno je više desetaka magistarskih
i doktorskih radova.
Bila je predstojnica Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika
(1999. – 2008.), zamjenica pročelnika Odsjeka za kroatistiku (2002. – 2004.
i 2006. – 2008.) te pročelnica Odsjeka za kroatistiku (2008. – 2010.).
Stručno se usavršavala u Bugarskoj, Makedoniji i Sloveniji. Pozivana je na
gostovanja i predavanja u Austriju, Makedoniju, Sloveniju, Poljsku i SAD.
Surađivala je na projektima Kompjutorska obrada hrvatskoga književnog
jezika i Istraživanje hrvatskih dijalekata (voditelj: akademik Milan Moguš).
Bila je voditeljica znanstveno-istraživačkoga projekta Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije i projekta
Ministarstva kulture Digitalizacija i zaštita snimaka hrvatskih govora kao
dijela hrvatske nematerijalne kulturne baštine. Trenutačno je suradnica na
projektu Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH)
(voditeljica: prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević), koji financira Hrvatska
zaklada za znanost.
Više desetljeća bavi se geolingvistikom surađujući na međunarodnome
projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas
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(ELA) (voditelji: akademik Dalibor Brozović, akademik Petar Šimunović,
akademik Ranko Matasović) kao članica hrvatskoga i međunarodnoga
povjerenstva te kao članica redakcije Općeslavenskoga lingvističkog atlasa. Sudjelovala je na radnim zasjedanjima međunarodnoga povjerenstva
Općeslavenskoga lingvističkog atlasa u mnogim slavenskim zemljama i
Njemačkoj. Surađuje svojim kartama u knjigama drugih zemalja i priređuje,
redigira i interpretira hrvatsku dijalektnu građu za karte drugih autora. Teme
od velike važnosti za hrvatsku dijalektologiju geolingvistički analizira i
prikazuje na kartama. Izradila je (sama ili u suautorstvu) uopćavajuću kartu
te niz fonetskih i leksičkih karata te komentara za 850 punktova slavenskih
jezika. Riječ je o kartama i tekstovima objavljenim u Varšavi i Moskvi
(Leksičko-tvorbena serija) te u Moskvi, Skoplju i Zagrebu (Fonetsko-gramatička serija). Bila je zamjenica glavnoga urednika i izvršna urednica
toma Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: Serija fonetiko-grammatičeskaja.
Vypusk 4a. Refleksy *ъ, *ь, tiskanoga u Zagrebu (2006.).
Baveći se istraživanjem hrvatske dijalektologije, posvećuje se, uz ostalo,
proučavanju hrvatskih govora izvan Hrvatske. Uključena je tako u međunarodni projekt Istraživanja hrvatskih govora u Gradišću (Kroatisches Kulturund Dokumentationszentrum, Eisenstadt).
Objavila je pet knjiga frazeološko-dijalektološkoga niza: Frazeologija
novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj: s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema 2005., Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima (u suautorstvu s Jelom Maresić)
2008., Frazeologija splitskoga govora s rječnicima (u suautorstvu s Anticom
Menac) 2011., Frazemi i poslovice u dalmatinsko-venecijanskom govoru
Splita u 20. stoljeću = Fraseologia e proverbi nel dialetto veneto-dalmata
di Spalato nel Novecento (u suautorstvu s Anticom Menac) 2014. te Rječnik
frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije: Kaj? Storijapa
Kanižaj! (u suautorstvu s Anđelom Frančić) 2020. Šesta knjiga Ozvučena
čitanka iz hrvatske dijalektologije: sveučilišni udžbenik s nosačem zvuka (u
suautorstvu s Anitom Celinić) sastoji se od nosača zvuka (sa zvučnim primjerima iz 40 hrvatskih punktova) i knjige u kojoj su odgovarajući tekstovi,
analize i rječnici. Za knjigu Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u
Hrvatskoj: s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih
frazema – u kojoj je obradila više od 4000 frazema iz 14 novoštokavskih
ikavskih govora, donoseći i rječnik te popis sinonimnih frazema – dobila
je Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2005. za područje
filoloških znanosti.
Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.
Objavila je više desetaka znanstvenih radova. Bila je recenzentica brojnih
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knjiga i radova manjega opsega objavljenih u časopisima i zbornicima te više
znanstvenih projekata.
Godine 2008. izabrana je za članicu suradnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Predsjednica je Odbora za dijalektologiju Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Glavna je i odgovorna urednica Hrvatskoga dijalektološkog zbornika od
2008., otkad je iz tiska izišlo 10 knjiga (15. – 24.). Časopis je pod njezinim
uredništvom 2019. dobio najviši status – A1. Bila je članica organizacijskoga
odbora više znanstvenih skupova (uz ostalo, Zasjedanja međunarodne radne
skupine i međunarodne komisije OLA pri Međunarodnome slavističkom
komitetu 2002. u Zadru i 2015. u Lužnici). Pod okriljem Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Odbora za dijalektologiju organizirala je tri
Znanstvena skupa o hrvatskim dijalektima.
Prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić predavala je kolegije iz područja povijesti hrvatskoga jezika i hrvatske dijalektologije. Sudjelovala je u nastavi više
poslijediplomskih doktorskih studija, uz ostalo Poslijediplomskoga sveučilišnog doktorskog studija hrvatske kulture te Poslijediplomskoga sveučilišnoga
doktorskoga studija kroatistike.
Radovi koje je prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić objavila pokazuju glavna
usmjerenja u njezinu radu. Oni pokrivaju tri tematske cjeline – dijalektnu
frazeologiju, dijalektologiju i geolingvistiku.
Prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić smatra se začetnicom hrvatske dijalekt
ne frazeologije. Svojim knjigama i radovima manjega opsega iz dijalektne
frazeologije položila je temelje toj disciplini i otvorila put mladim dijalektolozima koji su se u posljednjim desetljećima u znatnome broju počeli baviti
tom tematikom. Pokazala je kako se govor na svim jezičnim razinama može
dijalektološki opisivati i analizirati i na frazeološkome korpusu.
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