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Mgr. Marína Hríbová

Narodená 8. decembra 1989 v Pančeve (Srbská republika)
Doktorandka-štipendistka Vlády Slovenskej republiky, v Slavistickom ústave 
Jána Stanislava SAV od roku 2013.

Marína Hríbová je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Joze-
fa Šafárika v Košiciach v odbore učiteľstvo akademických predmetov (slo-
venský jazyk a literatúra – geografia). Od roku 2013 je štipendistkou-dok-
torandkou financovanou Vládou SR podľa rozhodnutia o priznaní štipendia 
(č. CD-2009-18805/1779-1:06) a svoje povinnosti plní v rámci doktorand-
ského študijného programu 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra na Katedre 
slovenského jazyka FF UKF v Nitre, externým školiteľom doktorandky je 
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. Vo dizertačnej práci sa orientuje na výskum 
fungovania nárečovej podoby materinského jazyka v prostredí slovenskej 
enklávy v Srbsku v 21. storočí. Osobitnú pozornosť venuje aj historickým 
a kultúrnym diskurzom vývinu slovenských nárečí prostredí Dolnej zeme.  
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