Dr. sc. Alojzije Jembrih, red. prof. u trajnom zvanju
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Životopis
Rođen je u Varaždinu 11. lipnja 1947. Srednju školu (gimnaziju) apsolvirao je u Zagrebu.
Studij slavenske filologije i povijest umjetnosti pohađao je na Sveučilištu u Beču gdje je na
Filozofskome fakultetu promoviran u dr. phil. na temelju napisane disertacije: Antun Vramec
in seiner Zeit- Institut für slavische Philologie, Wien, pod mentorstvom prof. dr. Josipa
Hamma (promoviran 5. srpnja 1977.). Doktorska diploma nostrificirana mu je na
Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (16. veljače 1978.) – povjerenstvo: prof. dr. sc.
Josip Vončina i prof. dr. sc. Rafo Bogišić.
Tijek znanstvenoistraživakoga i nastvaničkoga rada
Kao znanstveni asistent radio je u Staroslavenskom institutu „Svetozar Ritig“ u Zagrebu
(1978. – 1980.), radeći na projektu: Rječnik crkvenoslavesnkoga jezika hrvatske redakcije,
potom (1980. – 1983.) u Zavodu za jezik (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) na
projektu: Rječnik hrvatskokajkavskoga književnoga jezika. U zvanje docenta biran je 1983. na
Filozofskoj fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za slovanske jezike in književnosti
gdje je (1983. – 1996.) predavao u okviru južnoslavenskih jezika i književnosti jezikoslovne
predmete (hrvatski jezik) na tamošnjem četverogodišnjem studiju. Godine 1997. izabran je za
izvr. prof. na istom Oddelku. Isti je izbor za izvr. prof. ponovljen na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu te je od jeseni 1997. do kraja studenoga 1998. predavao na Visokoj učiteljskoj školi u
Čakovcu. Od 1. prosinca 1998. zaposlen je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje
je 2005. izabran za redovitoga profesora, a 8. lipnja 2010. u redovitoga prof. u trajnom zvanju
u humanističkom znanstveno-nastavnom području, polje: znanost o književnosti (izbor na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu), te u tom svojstvu i danas predaje Povijest
hrvatske književnosti starijih razdoblja te Književnost i kultura Hrvata u dijaspori na
dodiploskom i diplomskom studiju Kroatologije kao i niz izbornih kolegija. Od (2009/10)
predaje na doktorskom studiju povijesti, tema: Istraživački aspekti iz hrvatske kulturne
povijesti.
Bio je nositelj dvaju istraživačkih projekata: u Ljubljani (1983. -1991.): Vprašanje jezikovnih
odnosov Stipana Konzula in Primoža Trubarja ob delu Biblijskega zavoda v Urachu; u
Zagrebu: Isusovačka školska drama u hrvatskim gimnazijama 17. i 18. Stoljeća Filozofski
fakultet D. I. Uz to je bio suradnikom na trima projektima: Rukopisi i stara izdanja hrvatskih
autora u domovini i stranim bibliotekama (voditelj akademik Milan Ratković); Stvaralački
potencijal u funkciji društvenoga razvoja sjeverozapadne Hrvatske (voditelj akademik Andre
Mohorovičić).
Godine 1986. i 1991. bio je stipendist zaklade Alexander von Humboldt-Stiftung u
Njemačkoj, istražujući djelatnost hrvatsko-uraškoga prevoditeljskoga kruga u 16. stoljeću u
Urachu kao i djelovanje Pavla Skalića u Njemačkoj te izvore Mekinićevih pjesmarica
Duševne pesne (1609., 1611.). Autor je trinaest zasebnih znanstvenih knjiga i više od 200
studija i rasprava urednik desetak znanstvenih zbornika i priređivač četrdesetak pretisaka
rijetkih hrvatskih knjiga s popratnim studijama. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim
skupovima (preko 190) od kojih 22 u inozemstvu (60 na međunarodnim). Održao je niz
stručnih javnih predavanja: u Ljubljani (7), u Hrvatskoj (40) u inozemstvu (17); organizirao je

desetak znanstvenih skupova. U Znanstvenom institutu gradišćanskih Hrvata u Željeznom
pokrenuo je ediciju Gradišćansko -hrvatske studije (1997.) koja i danas povremeno izlazi. Na
Teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik“ u Zagrebu pokrenuo je biblioteku izdanja Folia
protestantica Croatica (2007.) Član je Društva hrvatskih književnika, član suradnik Matice
hrvatske, Kajkavskoga spravišča, Kajkaviane, Austrijskoga povijesnoga društva za
istraživanje 18. stoljeća u Beču (Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des achtzenten
Jahrhunderts, Wien) i Društva za istraživanje knjige u Beču (Gesellschaft für Buchforschung
in Österreich, Wien). U sveučilišnoj je nastavi 32 godine. Godine 1997. dobio je godišnju
nagradu Grada Buzeta za svoj rad na istraživanju djela Stipana Konzula (16. st.).

