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konzultacije: ponedjeljkom od 16 do 18 sati 

 

Rođen je u Zadru 30. lipnja 1991. godine. Osnovnu školu Krune Krstića i Gimnaziju Jurja Barakovića (opći 

smjer) završio je u Zadru. Na Sveučilištu u Zadru stekao je 2015. godine zvanje magistra kroatistike. Godine 

2017. upisao je doktorski studij „Humanističke znanosti“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Lisca. Bavi se 

hrvatskim dijalektima i standardnim hrvatskim jezikom. 

Stručnu praksu odradio je u tvrtki coLanguage (München, Njemačka, 2015. – 2016.), a stručno osposobljavanje 

u Gimnaziji Franje Petrića (Zadar, 2016. – 2017.). Od 2016. godine lektor je hrvatskog jezika na ljetnoj školi 

Sveučilišta u Zadru „Zoranićeva Arkadija“. Radio je i kao odgajatelj u Srednjoškolskom đačkom domu Zadar 

(2016.) te kao profesor u OŠ Stanovi (2018.).  

Od 2018. godine radi na Sveučilištu u Zadru kao asistent na Odjelu za kroatistiku (Morfologija hrvatskoga 

standardnog jezika; Hrvatski jezik u 20. stoljeću) i sveučilišni lektor. 

RADOVI 

 „Starigradski govor“ (u suautorstvu s prof. dr. sc. Josipom Liscem, pripremljeno) 

 „Ardalićevo bilježenje tekstova sjevernodalmatinskoga zaobalja“, Zadarska smotra, LXVII, 4, 2018., 

225–232 

 „Govor Popovića“ u: Domaća rič 13, 139–155 

 „Polački govor“ (u suautorstvu s prof. dr. sc. Josipom Liscem), Zadarska smotra, LXVII, 1-3, 2018., 

123–128 

 „Govor Pridrage“, Zadarska smotra, LXIII, 3, 2014., 127–139 

 

KNJIGE 

 Rječnik sela Popovića (u suautorstvu s don Nikolom Tokićem), Ogranak Matice hrvatske u Zadru, 

Zadar, 2018. 

 

IZLAGANJA  

 Jezikoslovno-pjesnički skup „Domaća rič 14“, 2019. (naslov izlaganja: „Zatonski govor“) 

 Međunarodni znanstveni skup „Prvi Brešanov svibanj“, 2018. (naslov izlaganja; „Govori šibenskoga 

zaleđa i Brešanova Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“) 

 Znanstveno-stručni skup „Starigrad-Paklenica“, 2018. (uz prof. dr. sc. Josipa Lisca; naslov izlaganja: 

„Starigradski govor“) 

 Jezikoslovno-pjesnički skup „Domaća rič 13“, 2017. (naslov izlaganja: „Govor Popovića“) 

 Znanstveni skup „Polački kraj u prošlosti i sadašnjosti“, 2016. (uz prof. dr. sc. Josipa Lisca; naslov 

izlaganja: „Polački govor“) 

 Međunarodna studentska konferencija „Slavistička filologija 21. stoljeća“, 2014. (naslov izlaganja: 

„Vojna terminologija u svijetu nogometa“) 

 

OSTALO 

 akcentuirao Rječnik govora sela Jasenica (autor Ivan Bucić) 

 lektorirao niz izdanja Sveučilišta u Zadru (monografije, časopisi, zbornici) 

 održao niz predavanja o govorima zadarskoga kraja (u povodu obljetnica, natjecanja, stručnih vijeća 

itd.)  
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