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Nataša Šprljan rođena je 23. prosinca 1981. u Zadru. Osnovnu je školu pohađala u 

Zadru i Selcima na otoku Braču, a Gimnaziju „Juraj Baraković“ u Zadru maturirala je 2000. 

godine. Dodiplomski dvopredmetni studij francuskoga jezika i književnosti te ruskoga jezika i 

književnosti upisala je 2000. g. na Filozofskom fakultetu u Zadru. Diplomski rad pod 

naslovom La toponymie mozarabe de l'île de Majorque (mentor dr. sc. Vladimir Skračić) 

obranila je na Sveučilištu u Zadru te diplomirala 2006. godine. Godine 2008. upisala je 

poslijediplomski doktorski studij Lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te 

29. lipnja 2015. obranila doktorski rad pod naslovom Opis govora Selaca na Braču s 

posebnim naglaskom na akcentuaciju (u usporedbi s okolnim mjestima) pod mentorstvom 

izv. prof. dr. sc. Mate Kapovića te stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz 

znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije.  

Na Sveučilištu u Zadru zaposlila se 1. rujna 2008. godine u Centru za jadranska 

onomastička istraživanja (danas Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku). U zvanju 

poslijedoktorandice zaposlena je od 1. srpnja 2015.  

Od 1. 9. 2008. do 31. 12. 2013. bila je suradnicom na znanstvenome projektu 

Onomastica Adriatica (MZOS 269-2120920-2639), voditelja prof. dr. sc. Vladimira Skračića. 

Nakon završetka projekta nastavila je rad na istraživanju toponimije jadranskih otoka, 

priobalja te velebitskog prostora pri Centru za jadransku onomastiku i etnolingvistiku 

Sveučilišta u Zadru. 

Osim na toponimiju, znanstvena djelatnost Nataše Šprljan usmjerena je i na jezičnu 

analizu mjesnih govora te trenutno radi na dokumentaciji i jezičnom opisu mjesnih govora 

jadranskih otoka i priobalja.  

Uz znanstveni rad dr. sc. Nataša Šprljan sudjeluje u nastavi na kolegijima koje nudi 

Centar za jadranska onomastička istraživanja (Etnolingvistički seminar) na diplomskoj razini 

te na Odjelu za lingvistiku Sveučilišta u Zadru (Languages Across the World, seminar; 

Understanding Language, vježbe; Akcentologija).  
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