БИОГРАФИЈА
Рођена сам у Прокупљу 13. 3. 1973. године у породици просветних радника.
Основну и средњу школу завршила сам у Блацу са одличним успехом у свим
разредима. Поседујем и ниже музичко образовање.
Звање дипломираног филолога за српски језик и књижевност стекла сам
1998. године на Филозофском факултету у Нишу.
Дана 24. 12. 2004. године на Филолошком факултету у Београду одбранила
сам
магистарски рад под називом: Славеносрпска лексика у текстовима
објављеним у „Урании” (1837–1838) Београд, под менторством проф. др Бранкице
Чигоје.
Докторску дисертацију под називом Језик „Телемака” (1814) Стефана
Живковића одбранила сам 11. 10. 2011. године на Филозофском факултету у Нишу,
под менторством проф. др Слободана Реметића.
Од 1999. године радим на Филозофском факултету у Нишу на Департману
за српски језик, најпре као асистент, потом доцент, а од фебруара 2017. године у
звању ванредног професора, као предавач на предметима: Старословенски језик 1 и
2, Историја књижевног језика, Стандардизација, Славеносрпски језик и Барокна
реченица српског књижевног језика предстандардне епохе.
Сарадник сам на пројектима: Историја српског језика, Писци
предстандардног периода српског књижевног језика и њихова дела, Речник
славеносрпског језика, као и Речник српског језика XII‒XVIII века. Од 1. 9. 2019.
године руководилац сам пројекта Извори за проучавање српског језика на тлу
југоисточне Србије у XVIII и XIX веку при Огранку САНУ у Нишу.
Учествовала сам на преко тридесет научних скупова. Објавила сам близу
четрдесет научних радова, пре свега, у домаћим часописима. Осим тога, аутор сам
две монографије: Језик совершени (2016) и Зде, у светому граду Јерусалиму.
Прилог проучавању језика српске путописне прозе (2021). У коауторству са Јеленом
Стошић објавила сам монографско издање романа Прикљученија Телемака. Част
прва (1814) Стефана Живковића Телемака (2015), као и Практикум из историје
српског књижевног језика (2018). У коауторству са проф. др Недељком
Богдановићем и Драганом Вељковић објавила сам један помоћни уџбеник под
насловом: Распутице језика око нас I (2004). Приређивач сам и Речника
славеносрпског језика. Огледна свеска (2017), поред Исидоре Бјелаковић и
Александра Милановића.
У пероду од фебруара 2013. до фебруара 2017. године била сам управник
Центра за српски као страни и нематерњи језик на Филозофском факултету у
Нишу.
Од 2017. до 2020. године уређивала сам часопис Годишњак за српски језик,
који издаје Филозофски факултет Универзитета у Нишу.
Живим у Нишу и мајка сам једне девојчице.

