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Mgr. Božena Pecuchová

Narodená 26. augusta 1978 v Stropkove.
V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pôsobí od roku 2012 ako dokto-
randka v internej forme štúdia.

Absolvovala Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v odbore slovenský 
jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra. V rokoch 2002 – 2012 vyu-
čovala slovenský jazyk a literatúru na základnej škole v Košiciach. Od roku 
2012 sa ako interná doktorandka Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV 
v odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry venuje výskumu cyrilských 
rukopisných textov pochádzajúcich z územia Slovenska, predovšetkým 
evanjeliových textov. Zameriava sa najmä na ich filologickú analýzu, inter-
pretáciu a porovnanie s jazykom najstarších zachovaných staroslovienskych 
písomných pamiatok.

V súvislosti s prípravou dizertačnej práce absolvovala v rokoch 2013 
a 2014 mesačný a dvojtýždňový študijno-výskumný pobyt v Cyrilo-metod-
skom výskumnom centre v Bulharsku.
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