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Mgr. Svetlana Vašíčková (rod. Šašerina)

Narodená 4. novembra 1987 v Gorkom (Nižný Novgorod, Ruská federácia)
Odborná pracovníčka a doktorandka v externej forme, v Slavistickom ústave 
Jána Stanislava SAV pracuje od roku 2011.

Venuje sa výskumu diachrónnych vzťahov jazyka a duchovnej kultúry medzi 
slovanským Východom a Západom s prihliadnutím na slovensko-východo-
slovanské jazykové a kultúrne kontakty, skúma cyrilskú rukopisnú kultúru 
v karpatskom prostredí z jazykového, etnolingvistického a historického hľa-
diska. V rámci dizertačnej práce pripravuje edíciu a komentáre k dvom cyril-
ským rukopisom, ktoré vznikli v prostredí dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny a 
poskytujú informácie o duchovnej a kultúrnej tradícii cirkvi byzantsko-slo-
vanského obradu v Mukačevskom biskupstve v 17. a 18. storočí. Realizovala 
viacero výskumných ciest a pobytov v Českej republike, Poľsku, Bulharsku 
i na Ukrajine.
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