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dr. sc. Igor Medić, prof. mentor 

Matični broj znanstvenika: 393082 

Poveznica na profil na CROSBI-ju: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/36465 

 
 
 
 

Ž I V O T O P I S 
 
 
 
 
Obrazovanje 
 
• Poslijediplomski sveučilišni studij književnosti, izvedbene umjetnosti, filma i 
kulture, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studeni 2015. – rujan 2021. – 
doktorski rad Esteticizam Oscara Wildea i književnost hrvatske moderne (područje: 
humanističke znanosti, polje: filologija, grana: poredbena književnost) izrađen 
pod mentorstvom prof. dr. sc. Lade Čale Feldman, obranjen 21. rujna 2021. i 
ocijenjen summa cum laude 

• Diplomski studij nastavničkoga smjera kroatistike i komparativne 
književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, rujan 2009. – rujan 2011. 
(prosjek ocjena 4,97; 161 ECTS bod) 

• Preddiplomski studij kroatistike i komparativne književnosti, Filozofski 
fakultet sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2006. – rujan 2009. 
(prosjek ocjena 5,0; 208 ECTS bodova) 

• Klasična gimnazija, Zagreb, 2002. – 2006. 

 
Izbor u znanstveno zvanje i napredovanje u nastavničko zvanje 
 
• izbor u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u području humanističkih 
znanosti u polju filologija, Odlukom Matičnoga odbora za područje 
humanističkih znanosti – polje filologija (3. svibnja 2022.)  

• napredovanje u zvanje profesora mentora na temelju Pravilnika o napredovanju 
učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, Odlukom Agencije za odgoj i 
obrazovanje (26. travnja 2019.) 

 
Dodatno obrazovanje i usavršavanje 
 
• mrežna radionica Standards Setting Meeting, platforma Microsoft Teams (19. – 
22. rujna 2020.), edukacija u sklopu međunarodne organizacije International 
Baccalaureate za autore ispita i glavne ispitivače iz jezičnih i književnih 
predmeta 
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• radionica Paper-Setting Workshop, Cardiff, Ujedinjeno Kraljevstvo (4. – 6. 
listopada 2019.), edukacija u sklopu međunarodne organizacije International 
Baccalaureate za autore ispita i glavne ispitivače iz jezičnih i književnih 
predmeta 

• radionica Cross-Language Standardisation Meeting, Cardiff, Ujedinjeno 
Kraljevstvo (26. – 28. veljače 2018.), edukacija u sklopu međunarodne 
organizacije International Baccalaureate za autore ispita i glavne ispitivače iz 
jezičnih i književnih predmeta 

• stipendirani jednomjesečni boravak u Međunarodnoj ljetnoj školi grčkoga 
jezika, povijesti i kulture u Solunu u Helenskoj Republici u svrhu usavršavanja 
znanja grčkoga jezika (1. – 31. kolovoza 2011.) 

 
Nagrade i priznanja 
 
• Nagrada za najbolje odgojno-obrazovne djelatnike u Republici Hrvatskoj u šk. god. 
2018./2019., Ministarstvo znanosti i obrazovanja (listopad 2019.) 

• Nagrada Profesor Baltazar Grada Zagreba za mentorstvo učenika na Državnome 
natjecanju iz hrvatskoga jezika (srpanj 2019.) 

• Nagrada za izvrsnost u studiju, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Zagreb 
(2011.) 

• Nagrada za izvrsnost u studiju, Odsjek za komparativnu književnost, Filozofski 
fakultet, Zagreb (2011.) 

• Nagrada za izvrsnost u studiju, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Zagreb 
(2009.) 

• Stipendija Grada Zagreba (2008. – 2011.) 

 
Radno iskustvo u nastavi 
 
• Klasična gimnazija, Zagreb 

– nastavnik hrvatskoga jezika na neodređeno vrijeme u punome radnom 
vremenu (1. rujna 2012. – danas) 

• XVI. gimnazija, Zagreb 

– nastavnik hrvatskoga jezika na određeno vrijeme u punome radnom vremenu 
(ožujak – lipanj 2012.) 

• OŠ Zapruđe, Zagreb 

– učitelj hrvatskoga jezika na određeno vrijeme u punome radnom vremenu 
(veljača 2012.) 
 

Ostali poslovi i zaduženja u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu 
 
• član Školskoga odbora Klasične gimnazije u Zagrebu (14. ožujka 2017. – 26. 
veljače 2021., 1. ožujka 2021. – danas) 
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• sindikalni povjerenik za Podružnicu Klasične gimnazije Nezavisnoga sindikata 
zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (20. lipnja 2016. – 1. rujna 2020., 1. 
rujna 2020. – danas) 

• član školskoga tima koji je prvo osmislio i pripremio trogodišnji Erasmus+ 
KA2 projekt Virtualna šetnja Europom (Virtual stroll across Europe), a nakon što je 
projektu odobreno 270 000 eura, sudjeluje u njegovoj provedbi u suradnji s 
partnerskim srednjim školama iz Bugarske, Grčke i Španjolske (listopad 2020. 
– danas) 

• organizator aktivnosti za učenike u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje i Državnim arhivom u Zagrebu, koordinator različitih 
promidžbenih aktivnosti i Dana otvorenih vrata Klasične gimnazije, član 
uredništva službene školske stranice na platformi Facebook i član uredništva 
školske stranice KLASIČNA2022 namijenjene upisima učenika osmih razreda 
(ožujak 2013. – danas) 

 
Rad s darovitim učenicima 
 
• kontinuirano izvođenje dodatne nastave hrvatskoga jezika, koju su pohađali 
mnogobrojni učenici i rezultat koje je poziv 90-ak učenika na županijsku razinu 
Natjecanja iz hrvatskoga jezika te trinaestero učenika na državnu razinu 
Natjecanja u svim četirima kategorijama, mentorstvo učenicima koji su osvojili 
nagrade na županijskoj i državnoj razini Natjecanja (siječanj 2013. – danas) 

• redovito sudjelovanje na općinskoj i županijskoj razini smotre LiDraNo u 
kategoriji samostalnih scenskih nastupa te literarnih i novinarskih radova, 
rezultat kojega je predlaganje više učeničkih radova za državnu razinu i 
pozivom dvoje učenika na državnu razinu Smotre (siječanj 2013. – danas) 

• vođenje Debatnoga kluba Hermes u suradnji s bivšim učenicima, najuspješniji 
timovi redovito sudjeluju na županijskome i državnome Natjecanju iz debate u 
organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskoga debatnog društva te 
na međunarodnim debatnim natjecanjima (rujan 2015. – danas) 

 
Radno iskustvo izvan nastave – suradnja s ustanovama unutar Republike 
Hrvatske 
 
• Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 

– vanjski suradnik na poslovima člana Državnoga povjerenstva za Natjecanje iz 
hrvatskoga jezika u ulozi autora ispitnih materijala za tri razine Natjecanja: za 
kategoriju 1. razreda u šk. god. 2017./2018. i 2018./2019., za kategoriju 2. r. u šk. 
god. 2019./2020. i za kategoriju 3. r. u šk. god. 2020./2021. 

– vanjski suradnik na poslovima člana Povjerenstva za polaganje stručnoga 
ispita za odgajatelje u učeničkim domovima Republike Hrvatske (siječanj 2018. 
– prosinac 2019.) 

– vanjski suradnik na poslovima člana Povjerenstva za polaganje stručnoga 
ispita za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama Republike Hrvatske 
(rujan 2016. – prosinac 2019.) 
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• Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb 

– vanjski suradnik na poslovima lektora dokumenata za Cjelovitu kurikulsku 
reformu (siječanj – ožujak 2016.) 
 
• Školska knjiga, d. o. o., Zagreb 

– suautor i redaktor četiriju odobrenih gimnazijskih integriranih udžbenika 
hrvatskoga jezika i književnosti te triju popratnih radnih bilježnica i četiriju 
popratnih metodičkih priručnika za nastavnike (listopad 2018. – lipanj 2021.) 
 
• Leksikografski zavod „Miroslav Krleža”, Zagreb 

– vanjski suradnik na projektu izrade Leksikona književno-kulturnoga nazivlja 
urednika Davor Dukića, Nevena Jovanovića i Jagode Rusan-Splivalo (studeni 
2011. – listopad 2019.) 
 
• Trinom d. o. o., Zagreb 

– vanjski suradnik na poslovima predavača na pripremama za državnu maturu 
iz Hrvatskoga jezika (siječanj 2014. – svibanj 2019.), suautor službene skripte za 
Hrvatski jezik od 185 str., autor planova rada i popratnih nastavnih materijala te 
autor videolekcija u trajanju od 20 školskih sati (rujan 2017. – danas) 
 
• Udruga Djeca susreću umjetnost, Zagreb 

– vanjski suradnik na poslovima voditelja filmskih radionica i filmskih analiza 
za učenike osnovnih škola i na poslovima autora metodičkih materijala za 
izvođenje radionica i analiza u prostorima Muzeja suvremene umjetnosti i Kina 
Tuškanac (travanj 2012. – danas) 

 
Radno iskustvo izvan nastave – suradnja s ustanovama izvan Republike 
Hrvatske 
 
• International Baccalaureate (IB), Cardiff, Ujedinjeno Kraljevstvo 

– vanjski suradnik u ulozi Principal Examiner za predmet Croatian A: Literature u 
Diploma Programme (siječanj 2017. – danas) 

– opis zaduženja: sastavljanje, prevođenje i ispravljanje ispitnih materijala za 
sve učenike koji u Republici Hrvatskoj ili u svijetu na kraju srednjoškolskoga 
obrazovanja polažu predmet Croatian A: Literature u IB-jevu programu Diploma 
Programme; revidiranje bodova s usmenih ispita, određivanje pragova za 
pojedine ocjene i sastavljanje izvješća o svim sastavnicama ispita – posao se 
radi na daljinu, na zaštićenim stranicama za ispravljače i podrazumijeva stalnu 
komunikaciju na engleskome jeziku s recenzentima ispitnih materijala, s 
voditeljima zaduženima za predmet i s ostalim suradnicima 

– stručno usavršavanje: kontinuirano različitim oblicima e-učenja te na 
višednevnim sastancima i radionicama: uživo Cross-Language Standardisation 
Meeting 26. – 28. veljače 2018. u IB-jevoj središnjici u Cardiffu, uživo Paper-
Setting Workshop 4. – 6. listopada 2019. u Cardiffu, mrežno Standards Setting 
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Meeting 19. – 22. rujna 2020. na platformi Microsoft Teams te na mrežnim 
radionicama Individual Oral Webinar (27. ožujka 2021.), Paper One Webinar (8. 
svibnja 2021.), Individual Oral Webinar (2. travnja 2022.) i Paper One Webinar (7. 
svibnja 2022.) 
 
• The National Foreign Language Center, University of Maryland, Baltimore, 
SAD 

– vanjski suradnik u ulozi završnoga recenzenta materijala za učenje 
hrvatskoga kao stranoga jezika (siječanj – lipanj 2022.) 

 
Suradnja na znanstvenim projektima 
 
• vanjski suradnik na znanstvenome projektu Prijenos, otpor, palimpsest: re-
figuracije teksta, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica: prof. dr. sc. Lada Čale Feldman (srpanj 2020. 
– siječanj 2022.) 

• suradnik na istraživačkome zadatku na znanstvenome projektu Optimalnosni 
klasifikacijski okvir hrvatskih glagolskih vrsta, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica: prof. dr. sc. Bernardina Petrović 
(prosinac 2007. – srpanj 2010.) 

 
Znanstveni i stručni radovi, poglavlja u knjizi 
(objavljeni i prihvaćeni za objavljivanje) 
 
1. Mihaljević, Ana; Medić, Igor. 2022. The oldest legend of the life of St. Anthony 
of Padua Legenda Assidua or Prima in Croato-Glagolitic breviaries. Konštantínove 
listy / Constantineʼs Letters, sv. 15., br. 2. (izvorni znanstveni rad, u tisku; časopis 
je indeksiran u bazi Scopus) 
 
2. Medić, Igor. 2022. Slutnja teksta – Nazorove Istarske priče i Wildeove 
esteticističke bajke. Zbornik sa Sedmoga hrvatskog slavističkog kongresa. Ur. 
Petrović, Bernardina et al. Hrvatsko filološko društvo. Zagreb. (izvorni 
znanstveni rad, u tisku) 
 
3. Medić, Igor. 2022. Pristupi temi hrvatskoga srednjovjekovlja u 
srednjoškolskoj nastavi Hrvatskoga jezika. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni 
časopis za kulturu hrvatskoga jezika, god. 9., br. 2., 10–16. (stručni rad) 
 
4. Medić, Igor; Mihaljević, Ana. 2022. Dva Juditina lica – Marulićev izvornik i 
Grčićev prepjev u nastavi Hrvatskoga jezika. Zbornik radova sa Stručno-
znanstvenoga skupa Marko Marulić: Judita (1501. – 1521. – 2021.). Ur. Brezak 
Stamać, Dubravka et al. Agencija za odgoj i obrazovanje. Split. 75–87. (izvorni 
znanstveni rad) 
 
5. Medić, Igor. 2022. Krivotvoreni životopisi – Ivo Hergešić o Tinu Ujeviću i Tin 
Ujević o Antunu Gustavu Matošu. 48. Dani Hvarskoga kazališta – Biografsko i 
autobiografsko u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Ur. Senker, Boris; Lucija, 
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Ljubić; Glunčić-Bužančić, Vinka. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i 
Književni krug Split. Zagreb – Split. 90–107. (izvorni znanstveni rad) 
 
6. Medić, Igor. 2021. Krležini prijepisi hrvatske moderne u Davnim danima. 
Zbornik radova s Dvanaestoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem 
održanoga u Rijeci od 8. do 10. studenoga 2018. Ur. Badurina, Lada et al. Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka. 231–243. (pregledni znanstveni rad) 
 
7. Medić, Igor. 2021. Wild about Wilde – The translation of Oscar Wildeʼs Salomé 
in Croatian literature of the early 20th century. Przekłady Literatur Słowiańskich / 
Translations of Slavic Literatures, sv. 11., br. 1., 1–22. (izvorni znanstveni rad; 
časopis je indeksiran u bazi Scopus) 
 
8. Medić, Igor. 2020. Uloga formativnoga vrednovanja u srednjoškolskoj nastavi 
jezičnoga izražavanja u predmetu Hrvatski jezik na primjeru uvježbavanja 
pisanja eseja. Časopis SaZnanje, br. 2., 458–471. (stručni rad) 
 
9. Medić, Igor. 2019. Fantomski likovi i fantomski tekstovi u Krležinu Areteju i 
oko njega. 45. Dani Hvarskoga kazališta – Književnost, kazalište, domovina. Ur. 
Senker, Boris; Glunčić-Bužančić, Vinka. Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti i Književni krug Split. Zagreb – Split. 88–115. (izvorni znanstveni 
rad) 
 
10. Medić, Igor. 2017. Zavodljivi jezici – Krležina Saloma i vajldovski 
esteticizam. Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti, god. 61., br. 1/2., 
87–111. (izvorni znanstveni rad) 
 
11. Medić, Igor; Mihaljević, Ana; Vukasović Korunda, Anđela. 2015. Primjena 
Bloomove taksonomije u vrednovanju znanja u predmetu Hrvatski jezik. 
Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika, god. 2., 
br. 2., 13–23. (stručni rad) 
 
12. Medić, Igor. 2015. Wildeova komedija nesvjesnog – zašto je važno zvati se 
Ernest? Dosezi psihoanalize. Književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura 
(zbornik radova). Ur. Majić, Ivan; Milanko, Andrea; Tomljenović, Ana. 
Leksikografski zavod „Miroslav Krleža”. Zagreb. 121–138. (izvorni znanstveni 
rad) 
 
13. Medić, Igor; Mihaljević, Ana. 2014. Stručni ispit očima pripravnika. Hrvatski 
jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika, god. 1., br. 4., 15–
21. (stručni rad) 
 
14. Medić, Igor. 2012. Analiza tekstnih strategija u odabranim priručnicima za 
samopomoć. Tekstom o tekstu. Zbornik studentskih radova s kolegija Tekstna 
lingvistika. Ur. Petrović, Bernardina. Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i FF press. 383–395. (stručni rad) 
 
15. Novaković, Goran; Medić, Igor. 2011. Lektira u srednjoškolskoj nastavi 
Hrvatskoga jezika. Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, 
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književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, god. 9., br. 2., 
71–91. (izvorni znanstveni rad) 
 
16. Medić, Igor. 2011. Sabina Mihelj: Media Nations: Communicating, Belonging 
and Exclusion in the Modern World. Društvena istraživanja: časopis za opća 
društvena pitanja, god. 20., br. 114.,1210–1213. (prikaz) 

 
Recenzija stručne knjige 
 
1. Listeš, Srećko. 2019. Kompetencijski pristup nastavi Hrvatskoga jezika 2. Školska 
knjiga. Zagreb. 

 
Izlaganja na znanstvenim skupovima 
 
1. Stvaralačke (auto)biografije – Hergešić o Ujeviću i Ujević o Matošu. 48. Dani 
Hvarskoga kazališta, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Književni krug 
Split. Hvar. 13.–16. listopada 2021. 
 
2. Nastrana neobična bića i kolaži laži – Gospoda Glembajevi kao Krležina 
drama reprezentacije. International conference (Ab)normal in literature, 
language, culture and society. Institut za slavenske filologije i Fakultet za poljsku 
i klasičnu filologiju Sveučilišta Adama Mickiewicza u Poznanju te Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Poznanj. 11. i 12. listopada 2021. 
 
3. S Anom Mihaljević. Dva Juditina lica – Marulićev izvornik i Grčićev prepjev. 
Stručno-znanstveni skup Marko Marulić, Judita (1501.–1521.–2021.). Agencija za 
odgoj i obrazovanje i partnerske institucije. Split. 23. i 24. travnja 2021. 
 
4. Uloga formativnoga vrednovanja u srednjoškolskoj nastavi jezičnoga 
izražavanja u predmetu Hrvatski jezik na primjeru uvježbavanja pisanja eseja . 
Osmi naučno-stručni skup Nauka i suvremenost. Filozofski fakultet Univerziteta u 
Zenici u Bosni i Hercegovini. 15.–16. listopada 2020. 
 
5. Nazorove Istarske priče i Wildeove esteticističke bajke. Sedmi hrvatski 
slavistički kongres. Hrvatsko filološko društvo i Hrvatski slavistički odbor. 
Šibenik. 25.–28. rujna 2019. 
 
6. Na granici svjetova – esteticističke bajke Oscara Wildea i Ivane Brlić-
Mažuranić. The 14th International Child and the Book Conference CBC 2019. 
Sveučilište u Zadru i Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti. Zadar. 8.–
10. svibnja 2019. 
 
7. Kritički pristup književnopovijesnomu znanju u srednjoškolskoj nastavi 
književnosti. IV. Međimurski filološki i pedagoški dani. Učiteljski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u Čakovcu. Čakovec. 26. travnja 2019. 
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8. Krležini prijepisi hrvatske moderne u Davnim danima. Dvanaesti Riječki 
filološki dani. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka. 8.–10. studenoga 
2018. 
 
9. Fantomski likovi i fantomski tekstovi u Krležinu Areteju i oko njega. 45. Dani 
Hvarskoga kazališta. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Književni krug 
Split. Hvar. 9.–12. svibnja 2018. 
 
10. Wildeova komedija nesvjesnog – zašto je važno zvati se Ernest? Prva 
međunarodna poslijediplomska konferencija Dosezi psihoanalize: književnost, 
izvedbene umjetnosti, film i kultura. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Zagreb. 27. i 28. veljače 2012. 
 
11. Poetsko-svjetonazorski sudari u Krležinu Michelangelu Buonarrotiju. Skup 
mladih slavista. Filozofski fakultet Sveučilišta Loránda Eötvösa. Budimpešta. 3. i 
4. ožujka 2011. 
 
12. S Mateom Srebačić i Kristinom Špiranec. Jeste li vezni igrač? 
Sociolingvistička analiza „ženskogaˮ i „muškogaˮ jezika u popularnim 
časopisima. Skup mladih slavista Slavistika nije mrtva. Institut za slavistiku 
Sveučilišta u Beču. Beč. 22.–24. svibnja 2009. 
 
13. S Mateom Srebačić, Kristinom Špiranec i Antonijom Tomić. Utjecaj medija na 
hrvatski standardni jezik. Skup mladih slavista. Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. Zagreb. 7.–9. studenoga 2008. 

 
Planirana izlaganja na znanstvenim skupovima do kraja 2022. godine 
(na temelju objavljenih radova ili prihvaćenih sažetaka) 
 
1. izlaganje Wild about Wilde – The translation of Oscar Wildeʼs Salomé in Croatian 
literature of the early 20th century na temelju prethodno objavljenoga rada u 
časopisu Przekłady Literatur Słowiańskich / Translations of Slavic Literatures, sv. 
11., br. 1., 2021., na skupu International Translation Studies Conference – 
Modernism in translation, Sleško sveučilište u Katowicama, Lubliniec, Poljska, 
29. rujna 2022. 
 
2. prihvaćen sažetak izlaganja Lik Marije Magdalene u hrvatskoglagoljskim 
brevijarima, nastaloga u suautorstvu s Anom Mihaljević, na Međunarodnome 
znanstvenom skupu Glagoljaštvo – baština, tradicija, inovacija, Staroslavenski 
institut u Zagrebu i partnerske institucije, Krk, 20. – 22. listopada 2022. 
 
3. prihvaćen sažetak izlaganja Krležin književni kontrakanon – o jezicima hrvatske 
književnosti na Znanstvenome skupu s međunarodnim sudjelovanjem 
Književnost i revolucije, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, Zagreb, 29. i 30. studenoga 2022. 
 
4. prihvaćen sažetak izlaganja Između gramatike i komunikacije – 
morfosintaktički i sintaktički sadržaji u srednjoškolskoj nastavi Hrvatskoga jezika na 
Međunarodnome znanstvenom skupu Hrvatske dopreporodne gramatike u 
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europskome kontekstu, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 1. i 2. 
prosinca 2022. 

 
Obrazovni materijali 
 
1. Serdarević, Korana; Čubrić, Marina; Gligorić, Igor Marko; Medić, Igor. 2021. 
Hrvatski jezik i književnost 4: integrirani udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti 
razred gimnazije. Ur. Calogjera-Rogić, Emica. Školska knjiga. Zagreb. 
 
2. Medić, Igor; Popović, Jelena; Serdarević, Korana. 2021. Hrvatski jezik i 
književnost 4: radna bilježnica uz integrirani udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti 
razred gimnazije. Ur. Calogjera-Rogić, Emica. Školska knjiga. Zagreb. 
 
3. Medić, Igor; Serdarević, Korana; Čubrić, Marina; Nemet-Kosijer, Andrijana; 
Nikiforov, Silvija. 2021. Metodički priručnik uz gimnazijski integrirani udžbenik i 
radnu bilježnicu hrvatskoga jezika za četvrti razred Hrvatski jezik i književnost 4. Ur. 
Calogjera-Rogić, Emica. Školska knjiga. Zagreb. 
 
4. Serdarević, Korana; Čubrić, Marina; Gligorić, Igor Marko; Medić, Igor. 2020. 
Hrvatski jezik i književnost 3: integrirani udžbenik hrvatskoga jezika za treći razred 
gimnazije. Ur. Calogjera-Rogić, Emica. Školska knjiga. Zagreb. 
 
5. Medić, Igor; Popović, Jelena; Serdarević, Korana. 2020. Hrvatski jezik i 
književnost 3: radna bilježnica uz integrirani udžbenik hrvatskoga jezika za treći 
razred gimnazije. Ur. Calogjera-Rogić, Emica. Školska knjiga. Zagreb. 
 
6. Medić, Igor; Serdarević, Korana; Čubrić, Marina; Ljubenkov, Marija; Nemet-
Kosijer, Andrijana. 2020. Metodički priručnik uz gimnazijski integrirani udžbenik i 
radnu bilježnicu hrvatskoga jezika za treći razred Hrvatski jezik i književnost 3. Ur. 
Calogjera-Rogić, Emica. Školska knjiga. Zagreb. 
 
7. Serdarević, Korana; Čubrić, Marina; Gligorić, Igor Marko; Medić, Igor. 2020. 
Hrvatski jezik i književnost 2: integrirani udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred 
gimnazije. Ur. Calogjera-Rogić, Emica. Školska knjiga. Zagreb. 
 
8. Medić, Igor; Serdarević, Korana; Čubrić, Marina; Nikiforov, Silvija. 2020. 
Metodički priručnik uz gimnazijski integrirani udžbenik i radnu bilježnicu 
hrvatskoga jezika za drugi razred Hrvatski jezik i književnost 2. Ur. Calogjera-
Rogić, Emica. Školska knjiga. Zagreb. 
 
9. Serdarević, Korana; Čubrić, Marina; Gligorić, Igor Marko; Medić, Igor; 
Popović, Jelena. 2019. Hrvatski jezik i književnost 1: integrirani udžbenik hrvatskoga 
jezika za prvi razred gimnazije. Ur. Calogjera-Rogić, Emica. Školska knjiga. 
Zagreb. 
 
10. Serdarević, Korana; Čubrić, Marina; Gligorić, Igor Marko; Medić, Igor; 
Popović, Jelena. 2019. Hrvatski jezik i književnost 1: radna bilježnica uz integrirani 
udžbenik hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije. Ur. Calogjera-Rogić, Emica. 
Školska knjiga. Zagreb. 
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11. Medić, Igor; Serdarević, Korana; Čubrić, Marina; Ljubenkov, Marija. 2020. 
Metodički priručnik uz gimnazijski integrirani udžbenik i radnu bilježnicu 
hrvatskoga jezika za prvi razred Hrvatski jezik i književnost 1. Ur. Calogjera-Rogić, 
Emica. Školska knjiga. Zagreb. 

 
Izlaganja na stručnim skupovima za učitelje i nastavnike 
 
1. S Anom Mihaljević. Dva Juditina lica – Marulićev izvornik i Grčićev prepjev. 
Državni stručni skup za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika i povijesti / Znanstveni 
skup Marko Marulić, Judita (1501.–1521.–2021.). Agencija za odgoj i obrazovanje i 
partnerske institucije. Split. 23. i 24. travnja 2021. 
 
2. S Anđelom Vukasović Korundom i Anom Mihaljević. Primjena Bloomove 
taksonomije u vrednovanju znanja u predmetu Hrvatski jezik. Županijsko stručno 
vijeće gimnazijskih nastavnika hrvatskoga jezika Grada Zagreba. Agencija za odgoj 
i obrazovanje. Zagreb. 21. studenoga 2015. 
 
3. S Anom Mihaljević. Priprema za polaganje stručnoga ispita. Međužupanijsko 
stručno vijeće za pripravnike koji polažu stručni ispit iz Hrvatskoga jezika. Agencija 
za odgoj i obrazovanje. Zagreb. 16. travnja 2014. 
 
4. Suvremeni književnoznanstveni pristupi opusu Marina Držića. Županijsko 
stručno vijeće gimnazijskih nastavnika hrvatskoga jezika Grada Zagreba. Agencija 
za odgoj i obrazovanje. Zagreb. 27. travnja 2013. 

 
Pozvana izlaganja i sudjelovanja na okruglim stolovima povezana s 
nastavom Hrvatskoga jezika 
 
1. izlaganje Krležina Saloma održano u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u 
Zagrebu u sklopu programa Iz autorova pera – rukopisna građa Miroslava Krleže 
kao dio 10. Festivala Miroslava Krleže 2. srpnja 2021. 

2. sudjelovanje na okruglome stolu Uloga nastavnika u promicanju 
filmske/audiovizualne kulture na poziv Hrvatskoga audiovizualnog centra u Kinu 
Europa u Zagrebu 18. ožujka 2016. 

3. izlaganje i sudjelovanje u raspravi na okruglome stolu Umjetnost riječi u 
školskim klupama: uloga književnosti u suvremenome obrazovanju na poziv 
uredništva časopisa Umjetnost riječi na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu 24. veljače 2016. (zapis izlaganja i rasprave objavljen je u časopisu 
Umjetnosti riječi, 2016., br. 1./2.) 

 
Suradnja s Trećim programom Hrvatskoga radija (na poziv) 
 
1. esej Krivotvoreni životopisi – Ivo Hergešić o Tinu Ujeviću i Tin Ujević o Antunu 
Gustavu Matošu pročitan je u radijskoj emisiji Kozmopolis – književnost u 
kontekstu urednice Lidije Lacko Vidulić, koja je emitirana 11. travnja 2022. i 
objavljena na mrežnoj stranici emisije 
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2. esej Esteticizam u bajkama: Ribar i njegova duša Oscara Wildea i Facol rakamani 
ili Halugica Vladimira Nazora pročitan je u radijskoj emisiji Kozmopolis – 
književnost u kontekstu urednice Lidije Lacko Vidulić, koja je emitirana 23. 
studenoga i 26. studenoga 2020. i objavljena na mrežnoj stranici emisije 
 
3. sudjelovanje s Ludwigom Bauerom i Tomislavom Reškovcem u razgovoru o 
nastavi Hrvatskoga jezika u Cjelovitoj kurikulskoj reformi u emisiji Okrugli stol 
na Trećemu programu Hrvatskoga radija na poziv autorice emisije Irene Radej-
Miličić 21. ožujka 2016. 

 
Jezici 
 
• engleski, talijanski, novogrčki jezik 

• starogrčki, latinski jezik 


