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Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol - 
biobibliographica sexagenariae dicata

Autori donose životopis i bibliografiju prof. dr. sc. Mirjane Matijević Sokol, redovite 
profesorice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u povodu 
njezina 60. rođendana. Sa sveučilišnom diplomom arheologa i latinista, odslušanim 
i položenim diferencijalnim ispitima studija povijesti te magistarskom i doktorskom 
diplomom povjesničara postupice je gradila svoj znanstvenoistraživački i nastavni 
put, najprije u Akademijinu Zavodu za povijesne znanosti, a potom na matičnom i 
na brojnim drugim fakultetima, nerijetko darujući svoje veliko znanje, mnoge ideje 
i dragocjeno vrijeme drugima. Mirjana Matijević Sokol omiljena je profesorica 
mnogobrojnih studentskih naraštaja, vrhunska stručnjakinja hrvatske medievistike 
i pomoćnih povijesnih znanosti. Iza nje je preko sto pedeset bibliografskih jedinica 
(knjige, zbornici, građa, rasprave, članci, ocjene i prikazi) te pedesetak međunarodnih 
i domaćih znanstvenih skupova. Njezini se znanstvenoistraživački rezultati mogu 
razvrstati u tri tematska područja: tradicionalne i ine pomoćne povijesne znanosti 
(diplomatika, paleografija, egdotika, heraldika, epigrafija), Toma Arhiđakon Splićanin 
i njegova Salonitanska povijest te miscellanea hrvatskoga srednjovjekovlja u cjelini.

Naša je profesorica Mirjana Matijević Sokol proslavila ove godine šezdeseti 
rođendan. Tim smo povodom u osnovnim crtama željeli donijeti njezin životopis i 
popis znanstvenih radova kako bi se sadašnji i budući naraštaji studenata i mladih 
povjesničara mogli upoznati s njezinim uzornim znanstvenim djelom i zapaženim 
nastavno-pedagoškim radom. 

Znanstveni životopis

Mirjana Matijević Sokol rođena je 1. lipnja 1952. u Splitu. Osnovnu školu zavr-
šila je u Solinu, a klasičnu gimnaziju u Splitu. Na Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu upisala se 1971. godine, diplomiravši studij arheologije i latinskog jezika 
i književnosti 1976. godine. Punih dvadeset godina od 1977. do 1997. radila je 
kao stručnjak za srednjovjekovnu građu pri Zavodu za povijesne znanosti JAZU 
u Zagrebu (od 1992. HAZU). S godinom zaposlenja upisala je poslijediplomski 
studij povijesti uz uvjet polaganja diferencijalnih ispita na Odsjeku za povijest 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uspješno ga je završila, obranivši 
1985. magistarski rad Toma Arhiđakon o počecima crkvene organizacije u sred-
njovjekovnom Splitu pod mentorstvom profesorice Nade Klaić. Od 1986. godine 
u zvanju je znanstvenog  asistenta. Tijekom 1985./1986. godine pohađala je tečaj 
pomoćnih povijesnih znanosti koji se održavao u Akademijinu Zavodu za povije-
sne znanosti. Od 1989. vanjski je suradnik, a od 1. veljače 1997. stalno zaposlen 
djelatnik Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ivan Botica - Tomislav Galović
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Doktorsku disertaciju Toma Arhiđakon i njegovo djelo, izrađenu pod men-
torstvom  akademika profesora Tomislava Raukara, obranila je 2. ožujka 1999. 
godine. U znanstveno-nastavna zvanja docenta, izvanrednog profesora i redovitog 
profesora izabirana je 1999., 2004. i 2009. godine. Vanjski je suradnik Hrvatskih 
studija Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Hrvat-
skog katoličkog sveučilišta u Zagrebu i Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža 
u Zagrebu.

Znanstveno-stručni rad

Znanstvenoistraživačka djelatnost profesorice Mirjane Matijević Sokol, od 
prvog njezina rada objavljena po završetku studija pa do danas, obuhvaća neko-
liko tematskih područja hrvatske srednjovjekovne povijesti. Stoga joj se radovi 
mogu podijeliti u tri glavne sadržajne cjeline: 1. pomoćne povijesne znanosti, 2. 
Toma Arhiđakon i njegova Salonitanska povijest te 3. miscellanea hrvatskoga 
srednjovjekovlja u cjelini.

Poticaj usmjerenju istraživački složenom području pomoćnih povijesnih zna-
nosti te analitičko-sintetičkom pristupu pojedinim temama i cjelinama hrvatskog 
srednjovjekovlja bilo je njezino zapošljavanje i dugogodišnji rad u Zavodu za 
povijesne znanosti JAZU (od 1992. HAZU, sada Odsjek za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetno-
sti) u Zagrebu. Akademijin je Zavod imao dugu i plodnu tradiciju u prikupljanju i 
izdavanju povijesnih vrela, napose diplomatičke građe. Kao profesorica latinskog 
jezika pod vodstvom se istaknutih stručnjaka iz Zavoda Jakova Stipišića, Miljena 
Šamšalovića i Miroslava Kurelca specijalizirala za rad na srednjovjekovnoj građi. 
Osposobila se u latinskoj paleografiji, poglavito u beneventani, karolini i gotici, 
zatim u diplomatici i konačno u kronologiji. Budući da je Akademijin Zavod dao 
1977. godine poticaj da se u okviru tadašnjeg školskog sustava sačuva klasično 
obrazovanje kroz profiliranje stručnjaka za rad u arhivima, bibliotekama i znan-
stvenim institucijama, surađivala je kao mladi asistent na izradi takvog programa 
i dugogodišnjem poučavanju srednjoškolaca zainteresiranih za hrvatski latinitet. 
Istodobno je sudjelovala u izradi indeksa drugog sveska Lučićevih Povijesnih  
svjedočansta o Trogiru, u pripremi za tisak druge knjige kotorskih notarskih 
knjiga (Monumenta Catarensia. Liber notariorum Catarensium), izradi indeksa 
Zapisnika Velikog vijeća grada Splita te uz Jakova Stipišića i Miljena Šamšalovi-
ća na kapitalnom Akademijinu projektu izdavanja hrvatskog diplomatara Codex 
diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae – Diplomatički zbornik 
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. 

Predanim je radom u Zavodu postala istaknuti stručnjak za pomoćne povijesne 
znanosti. Usporedo je s poslijediplomskim studijem počela proučavati život i 
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djelo Tome Arhiđakona Splićanina (1200. ili 1201. – 1268.). Njezin cjeloživotni 
rad na Salonitanskoj povijesti, jednom od najvažnijih pisanih vrela hrvatskog 
srednjovjekovlja, prepoznat je u hrvatskoj i svjetskoj medievistici. Najprije je 
magistarskim i doktorskim radom, a potom brojnim znanstvenim člancima i 
cjelovitom monografijm podigla Tomu i njegovo djelo na zavidnu znanstvenu 
razinu i tako otvorila novo razdoblje boljem poznavanju hrvatskog srednjovje-
kovlja u cjelini.

Svoju je prvu knjigu Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana VIII. – 
Branimir’s Croatia in the letters by pope John VIII objavila 1989. u koautorstvu s 
Matom Zekanom i u nakladi Književnog kruga unutar tek začete biblioteke Knjiga 
Mediterana. Na jednom su mjestu prvi put u hrvatskoj historiografiji objavljena 
sva pisma pape Ivana VIII. u faksimilu, latinskom izvorniku, hrvatskom prijevodu 
i kratkom komentaru poslana odličnicima hrvatskog naroda u 9. stoljeću. Papin-
ska su pisma, četiri iz 879. i jedno iz 880. godine, upućena knezu Branimiru i 
biskupu Teodoziju. Sačuvana su u Registru pape Ivana VIII. koji je nastao tijekom 
druge polovine 11. stoljeća u skriptoriju benediktinske opatije Monte Cassino. 
Budući da se pisma pape Ivana VIII. nalaze u trajnom identitetu Hrvata na ovim 
prostorima, svega je godinu dana nakon objavljivanja uslijedilo drugo dopunjeno 
izdanje pod višejezičnim naslovom Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana 
VIII. – Branimir’s Croatia in the letters by Pope John VIII – Branimir’s Kroatien 
in den Briefen des Papstes Johannes VIII. 

Profesorica Mirjana Matijević Sokol rado u suradnji objavljuje svoje radove. 
Katkada je za zajedničko pero žrtvovala svoje ideje. Skrovito je vidljiv njezin inače 
veliki doprinos u pripremi i objavljivanju najvažnijeg hrvatskog diplomatara Co-
dex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Radeći u Akademijinu 
Zavodu za povijesne znanosti koji počiva na dugogodišnjoj tradiciji prikupljanja i 
izdavanja povijesnih vrela, sa svojim je suradnicima istraživala relevantne fondove 
arhiva u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Trogiru i Budimpešti. Profesorica je transkribirala 
dobar broj prikupljenih isprava. Najzad je 1990. godine objavljen Codex diploma-
ticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae – Diplomatički zbornik Kraljevine 
Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (sv. XVIII., listine godina 1395. – 1399.) kao 
zaključni svezak gotovo stoljetnog i kapitalnog projekta Jugoslavenske/Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti. Na svesku piše da ga je sabrao Tadija Smičiklas, 
da ga je uredio Duje Rendić-Miočević i da su ga dopunili i priredili Miljen Šamša-
lović, Vesna Gamulin, Damir Karbić, Zoran Ladić, Mirjana Matijević-Sokol, Rajka 
Modrić i Jakov Stipišić. Pošto je završen XVIII. svezak Diplomatičkog zbornika, 
rad je nastavljen prikupljanjem i obrađivanjem diplomatičke građe koje nema u 
objavljenim svescima ovoga hrvatskog diplomatara. Tako su 1998. i 2002. godine 
izašla dva sveska Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. 
Supplementa – Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. 
Dodaci (sv. 1. listine godina 1020. – 1270., sv. 2. listine godina 1271. – 1309.). 
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Sveukupno gledajući sama je transkribirala dio od gotovo tisuću prikupljenih 
isprava. Istodobno je istraživala i obrađivala povijesna vrela od lokalne važnosti 
određenog kraja koja su nakon prigodno održanih predavanja nalazila svoje mjesto 
u prigodnim zbornicima.

Člancima Latinski natpisi i Latinska epigrafička baština sudjelovala je u 
realizaciji prvih svezaka velikog Akademijina projekta Hrvatska i Europa. U 
višesveščanom trojezičnom znanstveno-nakladničkom nizu krovna je hrvatska 
znanstvena institucija željela podariti Hrvatskoj i svijetu objektivni znanstveni 
uvid u hrvatsku povijest, znanost i kulturu. 

U suautorstvu sa svojim suprugom dr. sc. Vladimirom Sokolom, istaknutim 
arheologom specijaliziranim za srednjovjekovnu arheologiju, napisala je knjigu 
Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira. Knjigu su 1999. godine objavili Hrvat-
ski studiji Sveučilišta u Zagrebu i nakladnička kuća Hefti iz Milana. Vrijedan 
je doprinos hrvatskoj ranosrednjovjekovnoj povijesti jer se interdisciplinarnim 
postupkom sabire hrvatska povijest i kultura u doba kneza Branimira. U poglav-
lju Pisana svjedočanstva o knezu Branimiru Mirjana Matijević Sokol obrađuje 
sva pisana svjedočanstva iz Branimirova doba. U prvom su redu donesena pisma 
pape Ivana VIII. i Stjepana V., potom vijesti iz diplomatičkih vrela i pripovjednih 
spomenika o knezu Branimiru, zatim zapis u Evangeliarium Cividalense o knezu 
Branimiru i kneginji Maruši te na kraju epigrafička vrela, čak pet kamenih natpisa 
na kojima se spominje knez Branimir. Knjiga Mirjane Matijević Sokol i Vladi-
mira Sokola s iznesenim je podatcima prava sinteza hrvatske povijesti u drugoj 
polovini 9. stoljeća. Stoga ne iznenađuje da je 2005. tiskano i drugo dopunjeno 
izdanje unutar novopokrenute Biblioteke Croatica Hrvatskih studija Sveučilišta 
u Zagrebu. Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira po mnogo čemu je analitička 
knjiga kojoj je prethodilo sustavno zanimanje za ranosrednjovjekovnu Hrvatsku i 
dugogodišnje kabinetsko i terensko istraživanje njezinih autora. Knjiga je zapra-
vo prezentacija njihovih zajedničkih rezultata koje su autori povremeno izlagali 
i objavljivali još od osamdesetih godina 20. stoljeća. Po našemu je sudu riječ 
vrijednom djelu hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti u kojem su se na građi 
iz 9. stoljeća usuglasili povijest, arheologija i filologija. 

Važno djelo hrvatske srednjovjekovne povijesti profesoričina je doktorska 
disertacija Toma Arhiđakon i njegovo djelo. Premda je pod mentorstvom aka-
demika Tomislava Raukara obranjena 1999. godine, disertacija je plod njezina 
dvadesetogodišnjeg bavljenja životom i djelom Tome Arhiđakona. Hrvatska je 
historiografija konačno njome dobila sustavno proučen i obrađen život i javnu 
djelatnost splitskog arhiđakona Tome (1200. ili 1201. – 1268.) kao i njegovo 
djelo Historia Salonitana. Disertacija je napisana na 540 kartica teksta. U Uvodu 
kao pristupu samoj temi naznačeni su problemi koji se vežu uz ličnost Tome 
Arhiđakona i njegovo djelo. U Pregledu historiografije prikazani su i valorizi-
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rani najvažniji radovi o samoj problematici. Potom slijedi poglavlje Split u XIII. 
stoljeću u kojem se oslikava političko i društveno ozračje u kojem je živio i radio 
splitski arhiđakon Toma. Životni put Tome Arhiđakona obrađuje se u zasebnom 
poglavlju, a najveći je dio disertacije analiza Tomina djela Historia Salonitana. 
Riječ je o historiografskom djelu koje se žanrovski određuje kao gesta episcopo-
rum. Prikazuje povijest Salonitansko-splitske metropolije od sv. Dujma do 1266. 
godine. Toma Arhiđakon, splitski notar s bolonjskom diplomom i potencijalni 
nadbiskup, napisao je djelo da uveliča svoju crkvenu instituciju i svoj grad te da 
opravda vlastite poraze i neuspjehe u usponu u crkvenoj hijerarhiji. Budući da je 
Historia Salonitana djelo memoarskog karaktera koje je jednim dijelom pisano na 
temelju povijesnih vrela, glavna je zadaća bila utvrditi vjerodostojnost njegovih 
podataka. Pri tom je trebalo identificirati i valorizirati dokumentaciju, poglavito 
onu iz arhiva Splitske nadbiskupije i kaptola, kojom se služio Toma Arhiđakon. 
Nakon provedenog postupka redefinirana su neka ustaljena mišljenja kako o 
djelatnosti Tome Arhiđakona tako i o vrijednosti djela Historia Salonitana kao 
povijesnog izvora. Potvrdilo se mišljenje da je Toma autor najvrijednijeg histo-
riografskog djela na istočnojadranskoj obali u srednjem vijeku! Zaključeno je da 
je bio odan Rimskoj crkvi i svom gradu. Također je utvrđeno da nije bio mrzitelj 
Hrvata, nego je bio uvjereni zagovaratelj komunalne samouprave ostvaren kroz 
„latinski način upravljanja“, čime se najbolje osigurava prosperitet komune u 
datim političkim prilikama. 

Tri godine nakon obranjene disertacije priređena je i objavljena knjiga Toma 
Arhiđakon i njegovo djelo. Rano doba hrvatske povijesti. Objavljena je 2002. 
u Knjižnici hrvatske povijesti i kulture Naklade Slap. Riječ je o prvoj iscrpnoj, 
znanstveno utemeljenoj monografiji o Tomi Arhiđakonu u hrvatskoj historiografiji, 
njegovu životu i djelu, prije svega o njegovoj Salonitanskoj povijesti. Budući da 
je nezaobilazna u svakoj analizi Tomine uloge u splitskoj i hrvatskoj povijesti 
13. stoljeća, valja je uvrstiti u fundamentalna ostvarenja hrvatske historiografije 
(T. Raukar). U njoj su obrađene, pomno i kritički istražene sve sastavnice koje 
omogućavaju znanstveno vrednovanje Tome Arhiđakona i njegova djela kao vrela 
za hrvatsku povijest, od pregleda historiografije o Tominoj Salonitanskoj povi-
jesti i kraće sinteze o trinaestostoljetnom Splitu, preko izlaganja o rukopisima i 
izdanjima Tomine kronike, sve do ključnih poglavlja o Tominu viđenju povijesti 
salonitansko-splitske crkvene organizacije i hrvatske povijesti do sredine 13. 
stoljeća. Izvornost i novost ove knjige jest u tome što je provedena cjelokupna 
analiza Salonitanske povijesti s utvrđivanjem arhivske građe i moguće literature 
koje su poslužile Tomi u strukturiranju njegova djela.

Knjiga je utjecala i utječe na drukčije prosuđivanje nekih podataka iz rane 
hrvatske povijesti. Rasvjetlila je samog Tomu kojeg se nepravedno držalom 
Romanom i mrziteljem Hrvata. Omogućila je drukčiju procjenu Tomine uloge 
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u javnom životu grada Splita. Posebnost je u ovoj knjizi poglavlje o „latinskom 
upravljanju“ (regimen Latinorum) koje je Toma uveo u svoj grad i opisao u 
Salonitanskoj povijesti. Budući da se Tomu upravo zbog toga držalo Romanom, 
poglavljem je uklonjen izrečeni stereotip jer je politička doktrina regimen La-
tinorum bila dobro uklopljiva u splitsku komunu 13. stoljeća. Radeći na knjizi, 
profesorica je otkrila da je jedan traktat bio primjenjiv u splitskoj komuni za 
potestata Gagarina. Naime, uspoređuje prikaz “latinskog” načina upravljanja 
Splitom potestata Gargana iznesenom u Salonitanskoj povijesti s najpoznatijim 
traktatom koji obrađuje istu temu Liber de regimine civitatum, a koji je sastavio 
potestat Ivan iz Viterba. U hrvatskoj historiografiji do tada nije bila uočena i(li) 
uspostavljena ovakva veza. To je profesorici omogućilo da Tomu vrednuje kao 
čovjeka reda, zakona i procedure u svjetlu suvremenih mu i bliskih doktrina.

U logičnom je slijedu 2003. godine sudjelovala u pripremi i objavljivanju 
kritičkog izdanja Salontanske povijesti – Historia Salonitana: Thomae Archidia-
coni, Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum / Toma Arhiđakon, 
Povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika. Predgovor, latinski tekst, kritički 
aparat i prijevod toga djela na hrvatski jezik potpisuje Olga Perić, povijesni 
komentar Mirjana Matijević Sokol, a studiju Toma Arhiđakon i njegovo djelo 
Radoslav Katičić. Posrijedi je cjelovito, pomno priređeno, kritičko izdanje Sa-
lonitanske povijesti Tome Arhiđakona. Brzo i pouzdano čitanje Tomina teksta 
omogućava usporedan latinski tekst i hrvatski prijevod s iscrpnim profesoriči-
nim povijesno-kritičkim komentarom. Premda se odlučila za lapidarno sumarne 
komentare, uspjela je na jednostavan način u 235 bilježaka u podtekstu provesti 
cjelovitu unutrašnju kritiku Tomina djela koja omogućava razumijevanje Tominih 
navoda i uputu u relevantnu literaturu. 

Iste su godine Radoslav Katičić, Mirjana Matijević Sokol i Olga Perić pri-
redili faksimilno izdanje Splitskog kodeksa, pod uredništvom Vinke Glunčić 
Bužančić iz Književnog kruga, koje je izrađeno prema izvorniku iz Arhiva 
splitske prvostolnice iz druge polovine 13. stoljeća (signatura: KAS 623). Radi 
se o velikom znanstveno-izdavačkom projektu i reprezentativnom izdanju djela 
osobite figure hrvatskog srednjovjekovlja i velikog Splićanina iz 13. stoljeća. 
Uvid u Tomin autorski primjerak Thomae Archidiaconi Historia Salonitanorum 
atque Spalatinorum pontificum omogućuje kroz paleografsku, povijesnu, filološ-
ku i kodikološku prizmu znanstveni preplet i daljnja istraživanja Tomina djela. 
Hrvatska znanstvena i kulturna javnost s neskrivenim je zanimanjem iščekivala 
ovo i ovakvo izdanje. Tomino je djelo nekoliko puta oduševljavalo hrvatsku 
i europsku znanstvenu javnost. Najprije je Ivan Lučić-Lucius, izdajući 1666. 
godine Tominu editio princeps, upoznao europsku znanstvenu javnost s djelom 
slavnog Splićanina. Mnoge su riječi Tomina latiniteta ušle preko De Cangeova 
Glossarium mediae et infimae Latinitatis u korpus europskog srednjovjekovnog 
latiniteta. Krajem 19. stoljeća, 1894. godine izašlo je Akademijino izdanje Tomina 
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djela. Na razini svog vremena priredio ga je Franjo Rački. Nažalost, izdanju nije 
dao zadnju ruku jer je izašlo nedugo nakon njegove smrti. Gotovo stotinu godi-
na kasnije, 1977. godine izašao je hrvatski prijevod Tomine Kronike Vladimira 
Rismonda koji je ocijenjen potrebnim i logičnim korakom u obradi najboljeg 
srednjovjekovnog historiografskog djela na istočnoj jadranskoj obali (N. Klaić). 
Slijedom profesoričinih i drugih rezultata organiziran je krajem rujna 2000. u 
Splitu znanstveni skup Toma Arhiđakon i njegovo doba u povodu 800. obljetnice 
od Tomina rođenja. Četiri godine kasnije objavljen je zbornik radova navednog 
skupa pod uredništvom Mirjane Matijević Sokol i Olge Perić u Biblioteci knjiga 
Mediterana Književnog kruga u Splitu. Konačno je i s pravom 2006. godine 
objavljeno i englesko izdanje Tomina djela Thomae Archidiaconi Spalatensis 
Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum – Archdeacon Thomas 
of Split, History of the Bishops of Salona and Split. To su izdanje priredili Olga 
Perić, Damir Karbić, Mirjana Matijević Sokol i James Ross Sweeney u nakladi 
Central European University Press (Budapest – New York) i njihovoj seriji Cen-
tral European Medieval Texts. 

Među sto pedeset bibliografskih jedinica Mirjane Matijević Sokol posebno 
se ističu članci kao što su Struktura i diplomatička analiza isprava Kninskog 
kaptola (1994.), Latinski natpisi (1997.), Regimen Latinorum Arhiđakona Tome 
u teoriji i praksi (1999., 2004.), Latinska epigrafička baština (2000), Neki as-
pekti diplomatičke tradicije u zapisima splitske crkvene provenijencije (2003.), 
Splitski srednjovjekovni književni krug (2005.), Samostanski memorijalni zapisi 
(libri traditionum) srednjega vijeka i uloga svećenika-pisara (pranotara) (2007.), 
Krsni zdenac Hrvata. Paleografsko-epigrafska raščlamba natpisa s krstionice 
kneza Višeslava (2007.) i Nostrum et regni nostri registrum. Srednjovjekovni arhiv 
Ugarsko-hrvatskog kraljevstva (2008.). Objavila je i veći broj enciklopedijskih 
i leksikonskih članaka, pa tako i u The Oxford Dictionary of the Middle Ages, te 
ocjena i prikaza knjiga, izložbi i kataloga.

Dok je bila zaposlena u Zavodu za povijesne znanosti, Mirjana Matijević 
Sokol sudjelovala je u radu projekta Izvori, studije i pomagala za hrvatsku 
povijest od 7. do 19. stoljeća. Prelaskom na Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu sudjelovala je u radu projekta Hrvatska 1102. – 1527. i Hrvatska druš-
tva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku pod vodstvom akademika Tomislava 
Raukara. Potom je radila na istraživačkim projektima Monumenta mediaevalia 
varia – Srednjovjekovni povijesni spomenici te Mediaevalia Croatica kojem je 
trenutačno i voditelj. Projekte je finiciralo Ministarstvo znanosti i tehnologije, 
odnosno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Surad-
nik je Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu na nekoliko projekata. 
Napisala je više leksikografskih (Hrvatski biografski leksikon, Leksikon hrvatske 
književnosti – Djela) i enciklopedijskih natuknica. Urednica je struke „Pomoćne 
povijesne znanosti“ u Hrvatskoj enciklopediji. 
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Sudjelovala je na pedesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova 
skupova od kojih izdvajamo: Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine (Kor-
čula – Blato – Vela Luka, 1988.), Zvonimir, kralj hrvatski (Split, 1989.), Izvori 
za povijest otoka Krka. Znanstveno savjetovanje (Rijeka, 1990.), Starohrvatski 
Solin (Split, 1992.), Tadija Smičiklas 1843. – 1914. (Zagreb, 1994.), Franjo Rački 
1828. – 1894. (Fužine, 1994.), Kukuljevićevi dani (Varaždinske Toplice, 1995.), 
500 godina Lekcionara Bernardina Splićanina (Split, 1995.), Marko Lauro Ruić – 
260. obljetnica rođenja (Pag, 1996.), Dubrovčanin Benedikt Kotruljević – hrvatski 
i svjetski ekonomist XV. stoljeća (Dubrovnik, 1996.), 600 godina Ivanca (Ivanec, 
1996.), Hrvatsko kraljevstvo 1097. – 1102.: povodom devetstote obljetnice smrti 
posljednjeg hrvatskog kralja Petra Svačića (Zagreb, 1997.), Hrvatska u doba 
kneza Branimira (Benkovac, 1998.), 1000 godina Dubrovačke nadbiskupije (Du-
brovnik, 1998.), Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva ‘’100 godina 
otkrića natpisa kraljice Jelene’’ (Makarska, 1998.), Znanstveni skup Hrvatskog 
arheološkog društva ‘’Vukovar i istočna Hrvatska u svjetlu arheoloških istra-
živanja’’ (Vukovar, 1999.), I. kongres hrvatskih povjesničara (Zagreb, 1999.), 
Međunarodni znanstveni skup Toma Arhiđakon i njegovo doba – povodom 800. 
obljetnice rođenja Tome Arhiđakona (Split, 2000.), Znanstveni skup povodom 800. 
obljetnice prvog spomena Sv. Ivan Zeline (Sv. Ivan Zelina, 2000.), Znanstveni 
kolokvij povodom 80. obljetnice smrti Karla Horvata (Križevci, 2000.), Znan-
stveni skup: Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija (Zagreb, 2001.), Znanstveni 
skup – Koprivnica (Koprivnica, 2002.), Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog 
društva “100 godina Arheološkog muzeja Istre u Puli – Novija istraživanja u 
Hrvatskoj” (Pula, 2002.), I. istarski povijesni biennale: Statuimus et ordinamus, 
quod… – Sustavi moći i mali ljudi na jadranskom prostoru (Poreč, 2003.), Me-
đunarodni znanstveni skup o problemima antičke arheologije – Illyrica antiqua 
ob honorem Duje Rendić-Miočević (Zagreb, 2003.), Međunarodni znanstveni 
skup Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti (Split, 
2004.), Sedamnaest stoljeća Zadarske crkve (Zadar, 2004.), Dies historiae Druš-
tva studenata povijesti Hrvatskih studija „Ivan Lučić-Lucius“ (Zagreb, 2004.), 
II. istarski povijesni biennale: Sacerdotes, iudices, notarii… – posrednici među 
društvenim skupinama (Poreč, 2005.), Miho Barada (1889. – 1957.) – znanstveni 
skup povodom 50. godišnjice smrti (Zagreb, 2007.), Znanstveni skup o fra Luji 
Marunu – u povodu 150. obljetnice rođenja 1857. – 2007. (Skradin – Knin, 
2007.), Veljko Gortan (1907. – 1985.): o stotoj obljetnici rođenja (Zagreb, 2007.), 
Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. 
– 1999.): Az grišni diak Branko pridivkom Fučić (Malinska – Dubašnica 2009.), 
Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština (Split, 
2009.), 1. međunarodna kroatološka konferencija – 1st International Croatology 
Conference (Zagreb, 2009.), 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 
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1209. – 2009. (Varaždin, 2009.), Međunarodni znanstveni skup o Ivanu Kukulje-
viću Sakcinskom 1816. – 1889. (Varaždin, 2010.), Splitska hagiografska baština: 
povijest, legenda, tekst (Split, 2011.), Međunarodni znanstveni skup – Augustin 
Kažotić (Zagreb, 2011.), Splitski statut iz 1312. godine – povijest i pravo:  o 700. 
obljetnici (Split, 2012.), IV. kongres hrvatskih povjesničara (Zagreb, 2012.).

Od 1993. do 2001. bila je tajnica Hrvatskog arheološkog društva te je sudjelo-
vala u organizaciji osam znanstvenih skupova s godišnjim skupštinama Društva. 
Bila je i član Organizacijskog odbora III. kongresa hrvatskih povjesničara koji se 
u organizaciji Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti u Zagrebu i 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu održao između 1. i 5. listopada 2008. 
u Splitu i Supetru na otoku Braču. 

Recenzirala brojne znanstvene članke objavljene u časopisima Povijesni 
prilozi, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene 
znanosti HAZU, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Scrinia Slavonica, 
Senjski zbornik, Historijski zbornik, Arhivski vjesnik itd. Recenzirala je dvadese-
tak knjiga – znanstvene knjige, knjige priređene izvorne građe (Inventari fonda 
Veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru. Godine 1325. – 1385., Sred-
njovjekovni registri Zadarskog i Splitskog kaptola, Velika bilježnica Zadarskog 
kaptola, izvršila cjelokupnu redakturu latinskog teksta knjige Martin Zadranin 
OP, Abstractiones de Libro Sententiarum iz 13./14. st.) te osnovnoškolske, 
srednjoškolske i sveučilišne udžbenike. Također je član Stručnog povjerenstva 
za znanstveno-izdavačku djelatnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
Republike Hrvatske. Za potrebe Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i 
Ministarstva kulture recenzirala je više sveučilišnih programa i projekata. Na 
poziv Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
(NAKVIS) kao ocjenjivač sudjelovala je u akreditacijskom postupku za diplomski 
studij Arhivistika in dokumentologija (Visokošolski zavod Alma Mater Europaea 
– Evropsko središče Maribor), a ove je godine imenovana članom skupine za 
ocjenu doktorskog studija Upravljanje kulturnih virov in arhivov (Fakulteta za 
humanističke študije Univerze na primorskem, Koper). 

Uredila je dva zbornika radova. Najprije je u suradnji s Olgom Perić izašao 
Toma Arhiđakon i njegovo doba. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 
25-27. rujna 2000. godine u Splitu (2004.), a odmah potom Spomenica Filipa 
Potrebice (2004.).

U razdoblju od 1993. do 2001. godine bila je član uredništva stručno-znan-
stvenog časopisa Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. U tom su periodu 
sveukupno izašla 24 sveska. Također je član uredništva Biblioteke hrvatska 
povjesnica – Posebna izdanja pri Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. 
Nadalje, bila je i član Redakcije Radova Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te član Uredništva Raukarova zbornika. Zbornik 
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u čast Tomislava Raukara. Od 2008. godine glavna je urednica serije povijesne 
građe Spisi istarskih bilježnika koju objavljuje Državni arhiv u Pazinu.  

Nastavna djelatnost

Od akademske 1989./1990. godine predaje, najprije kao vanjski suradnik na 
Odsjeku za povijest i Odsjeku za informacijske znanosti (Katedri za arhivisti-
ku) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu srednjovjekovni latinitet. Od 
akademske 1994./1995. godine na Odsjeku za informacijske znanosti – Katedri 
za arhivistiku još i pomoćne povijesne znanosti. U programu rada Dubrovačke 
medievističke radionice sudjelovala je od 1993. kao predavač diplomatike, 
kronologije i srednjovjekovnog latiniteta. U zvanje višeg predavača izabrana je 
1996. godine, a od 1. veljače 1997. stalno je zaposlena na Odsjeku za povijest 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem drži kolegije iz latinskog 
jezika i pomoćnih povijesnih znanosti.

Od akademske 1994./1995. godine sudjeluje u radu Poslijediplomskog studija 
hrvatske povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nosite-
ljica je i predavačica predmeta Pomoćne povijesne znanosti, a u okviru predmeta 
Latinski jezik predaje srednjovjekovni latinski. Kratko je vrijeme obavljala duž-
nost zamjenice voditeljice navedenog studija. U akademskoj 2000./2001. godini 
predavala je pomoćne povijesne znanosti u Slavonskom Brodu na dislociranom 
studiju Visoke učiteljske škole iz Osijeka. Povremeno je držala i drži nastavu 
iz pomoćnih povijesnih znanosti i srednjovjekovnog latiniteta na diplomskim i 
poslijediplomskim studijima u Splitu i Zagrebu. Sudjeluje u radu interdiscipli-
narnog doktorskog studija Medievistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu te na Poslijedipolomskom doktorskom studiju Povijest stanovništva 
Sveučilišta u Dubrovniku. Kao vanjski suradnik angažirana je na Hrvatskim stu-
dijima Sveučilišta u Zagrebu i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.  

Od 2003. godine predstojnica je Katedre za pomoćne povijesne znanosti i 
metodiku nastave povijesti. U lipnju 2003. godine, u okviru izbornog kolegija 
Heraldika I-II Odsjeka za informacijske znanosti (Katedre za arhivistiku) i 
Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu priredila je sa studentima 
edukativnu prigodnu izložbu Heraldica nostra Croatica. Županije, gradovi, 
obitelji koja je bila opremljena deplijanom i plakatom. 

U svrhu unapređenja izborne nastave i ponude specijalističkih izbornih 
predmeta na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu uvela je nove 
izborne predmete otvorene za sve studente na fakultetu: Heraldika I-II, Doku-
menti za hrvatsku srednjovjekovnu povijest I-II. i Latinska epigrafija srednjega i 
novoga vijeka I-II. Inicirala je i nositelj je izbornih predmeta Hrvatska epigrafija 
i paleografija I-II. na kojima se obrađuju tropismena vrela hrvatske povijesti. 



73

Ivan Botica - Tomislav Galović - Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol - biobibliographica sexagenariae...

Sva predavanja iz predmeta Pomoćne povijesne znanosti I. i Pomoćne povije-
sne znanosti II. kako za preddiplomski, tako i za doktorski studij Medievistike 
dostupna su studentima u elektroničkom obliku preko fakultetskog sustava 
Omega – sustav učenja na daljinu. Zbog reforme dosadašnjeg studija povijesti 
po načelima Bolonjske deklaracije izradila je novi program studija za predmet 
Pomoćne povijesne znanosti na preddiplomskom i diplomskom studiju Odsjeka 
za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovala je u izradi novog di-
plomskog studija Pomoćnih povijesnih znanosti Odsjeka za povijest Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pod njezinim je mentorstvom izrađeno tridesetak 
diplomskih, magistarskih i doktorskih radnja. 

***

Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol sudjelovala je u više radijskih i televizij-
skih emisija, popularizirajući teme s područja svog bavljenja. S istim je ciljem 
objavila više članaka u novinama (Vjesnik, Slobodna Dalmacija, Solinska kronika, 
Novi list i dr.) te je držala prigodna popularno-znanstvena predavanja (Zabok, 
Zelina, Čazma, Crikvenica i dr.). Član je Hrvatskog društva klasičnih filologa 
u Zagrebu i Hrvatskog arheološkog društva u Zagrebu kojem je od 1993. do 
2001. bila tajnica. Ove je godine (2012.) izabrana u sedmeročlano predsjedniš-
tvo Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ) u Zagrebu. 
Članica je Odbora za hrvatski latinitet Razreda za filološke znanosti HAZU te 
Odjela za povijest Matice hrvatske. Za znanstveno-stručne joj je rezultate dodi-
jeljena 2004. godine Nagrada Josip Juraj Strossmayer Zagrebačkog velesajma 
i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te Plaketa Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 
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1988., str. 140-141. 

Dva pravna spomenika: Korčulanski statut. Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine, 
Zagreb – Korčula 1987; Statut grada Splita. Srednjovjekovno pravo Splita, Split 1985., 
Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti, vol. 15, Zagreb 1988., str. 141-143. 

Ivan Lučić, „O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske“, Zagreb 1986., Arhivski vjesnik, god. 
XXX/1987, sv. 31., Zagreb 1988., str. 166-168. 
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1989.
Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana VIII. – Branimir’s Croatia in the letters 

by Pope John VIII, Split: Književni krug (Knjiga Mediterana, knj. 2), 1989. /koautor 
Mate Zekan/

Crkvena organizacija i Statut grada i otoka Korčule, u: Zbornik radova Znanstvenog skupa 
„Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine“ (održanog 28. i 29. travnja 1988. u 
Korčuli, Blatu i Veloj Luci), ur. Zvonimir Šeparović, Zagreb – Samobor: Jugoslavensko 
viktimološko društvo - Zagreb i Radna organizacija za grafičku djelatnost - Samobor, 
1989., str. 213-221. /koautorica Vesna Gamulin/ 

1100. obljetnica natpisa kneza Branimira (888 – 1988) [znanstveni skup i izložba], Oba-
vijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXI., br. 1 (siječanj-travanj), Zagreb 
1989., str. 11-12.  

1990.
Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae – Diplomatički zbornik Kra-

ljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv. XVIII., listine godina 1395 – 1399., sabrao 
Tadija Smičiklas, uredio Duje Rendić-Miočević, dopunili i priredili Miljen Šamšalović, 
Vesna Gamulin, Damir Karbić, Zorna Ladić, Mirjana Matijević-Sokol, Rajka Modrić, 
Jakov Stipišić, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1990.

Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana VIII. – Branimir’s Croatia in the letters by 
Pope John VIII – Branimir’s Kroatien in den Briefen des Papstes Johannes VIII., 2. 
dopunjeno izdanje, Split: Književni krug (Knjiga Mediterana, knj. 2), 1990. /koautor 
Mate Zekan/

1991.
Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, sv. XVIII, Zagreb 1900, 

Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, god. XII., br. 26, Zagreb 1991., 
str. 24-25. 

Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. XVIII, Zagreb 1900, 643 
str., Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXIII., br. 2 (svibanj-kolovoz), 
Zagreb 1991., str. 67-68. 

1992.
Starohrvatski Solin u Kronici Tome Arhiđakona, Vjesnik za arheologiju i historiju dalma-

tinsku, sv. 85 (= Znanstveni skup “Starohrvatski Solin” – Disputationes Salonitanae 
IV, Solin, 1. – 2. 10.1992.), Split 1992. [1994.], str. 83-90. (Zusammenfassung: Das 
altkroatische Solin in der Chronik Thomas Archidiaconus)  

1993.
Starohrvatski reljefi [prikaz izložbe], Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. 

XXV., br. 2 (svibanj-kolovoz), Zagreb 1993., str. 42.
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Kninski zbornik. Zbornici i monografije, Matica hrvatska, Zagreb 1993, 248 str., Oba-
vijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXV., br. 3 (rujan-prosinac), Zagreb 
1993., str. 95-96.

Smičiklasov kodeks, Vjesnik (dnevnik), Zagreb, 14. listopada 1993. (Podlistak: Herodot 
hrvatske povijesti 4), /koautorica Vesna Tudjina-Gamulin/

1994.
Struktura i diplomatička analiza isprava Kninskog kaptola, Radovi Zavoda za povijesne 

znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, sv. 36, Zadar 1994., str. 69-
85. (Summary: The structure and textual analysis of the documents of the Knin chapter)

Povijesna svjedočanstva o Senju i okolici: antički izvori, Senjski zbornik – prilozi za 
geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, sv. 21, Senj 1994., str. 25-40. 
(Zusammenfassung: Geschichtliche Zeugnisse über Senj und seine Umgebung/ Antike 
Quellen)

Baltazar Adam Krčelić, Povijest Stolne crkve zagrebačke, preveo Zlatko Šešelj, Zagreb: 
Institut za suvremenu povijest (Biblioteka Hrvatska povjesnica – Hrvatska latinistička 
historiografija, knj. 2), 1994. /znanstvena suradnica na projektu izdavanja i prevođenja 
ovoga djela/ 

1995.
Toma Arhiđakon Splićanin (1200. – 1268.) – nacrt za jedan portret, Povijesni prilozi, br. 

14, Zagreb 1995. [1996.], str. 117-135. (Zusammenfassung: Thomas der Archidiakon 
von Split /1200 – 1268/ Entwurf zu einem Porträt; Summary: Thomas Archdeacon of 
Split /1200 – 1268/ an outline for a portrait)

Isprave – dokazi postojanja. O zbirci isprava iz Arhiva Muzeja Sv. Ivan Zelina), u: Sveti 
Ivan Zelina. Zbornik radova Matice hrvatske, Ogranak Sveti Ivan Zelina, ur. Mladen 
Houška, Stjepan Dragija, Ivan-Janko Pažić, Sv. Ivan Zelina: Matica hrvatska – Ogranak 
Sveti Ivan Zelina, 1994./1995. [1995.], str. 18-31.

Regesti isprava, u: Zelina kroz stoljeća [Sv. Ivan Zelina 1185. – 1995.] (izložba Matice 
hrvatske – ogranak Sv. Ivan Zelina i Zavičajnog muzeja Sv. Ivan Zelina), ur. Mladen 
Houška, Sv. Ivan Zelina: Matica hrvatska – ogranak Sv. Ivan Zelina, lipanj 1995., str. 
10-17. (izlošci 54-79, 85-89)

‘’Od Nepobjedivog Sunca do Sunca Pravde’’ – izložba o ranom kršćanstvu u kontitnen-
talnoj Hrvatskoj, Informatica museologica, god. XXV., br. 1-4/1994, Zagreb 1995., 
str. 92-94.

Izložba ‘’Zagreb prije Zagreba’’, Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XX-
VII., br. 1 (siječanj-travanj), Zagreb 1995., str. 57.

Konstantin Porfirogenet, O upravljanju carstvom (priredio Mladen Švab), August Cesa-
rec, AGM, Zagreb 1994., 204 str., Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. 
XXVII., br. 2 (svibanj-kolovoz), Zagreb 1995., str. 43-44. 

‘’Od Nepobjedivog Sunca do Sunca Pravde’’, Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), 
god. XXVII., br. 2 (svibanj-kolovoz), Zagreb 1995., str. 56-58.
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1996.
Neka pitanja o splitskom đakonu Dobri (kraj XI. – početak XII. stoljeća), u: Spomenica 

Ljube Bobana 1933. – 1994., ur. Mira Kolar-Dimitrijević, Zagreb: Zavod za hrvatsku 
povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1996., str. 61-71. (Summary: Some 
considerations about the Split Deacon Dobro /end 9th – beginning 12th c./)

Ivan Kukuljević Sakcinski kao epigrafičar (Ivan Kukuljević Sakcinski als Epigraphiker), Ra-
dovi Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu, knj. 
8-9, Varaždin 1996., str. 85-90. (Summary: Ivan Kukuljević Sakcinski as an epigraphist)   

Gospodarstvo u statutima na istočnoj obali Jadrana u Kotruljevićevo doba, u: Dubrovčanin 
Benedikt Kotruljević – hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća. Zbornik radova, Zagreb: 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatski računovođa (Radovi o životu i djelu 
Benedikta Kotruljevića, knj. 1), 1996., str. 145-159. (Summary: The economy in statutes 
from the eastern Adriatic coast in Kotruljević’s time) /koautor  P. Strčić/

Povijesna svjedočanstva o Zaboku, u: Zavičajem Ksavera Šandora Gjalskog, ur. Stjepan Bučar, 
Zabok: Matica hrvatska – Ogranak Zabok (Biblioteka Gredice, knj. 2), 1996., str. 13-21. 

Hrvatski leksikon, sv. I., ur. Antun Vujić, Zagreb: Naklada leksikon d.o.o. i Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1997., s. v. diploma, diplomatika, Katić Lovre.   

Plantagenet Somerset Fry [Peter George Robin Fry], Ilustrirana povijest svijeta [History 
of the World], preveo Damir Biličić, Zagreb: Mozaik knjiga, 1996. (Pregled hrvatske 
povijesti, str. 366-371 – redigirali i nadopunili Mirjana Matijević Sokol, Damir Agičić, 
Franko Mirošević)  

Toma Splićanin – ljubitelj reda i zakona (I), Slobodna Dalmacija, Split, 7. siječnja 1996.
Toma Splićanin – iznad vremena i prostora (II), Slobodna Dalmacija, Split, 8. siječnja 1996.
Izložba ‘’Vukovar – Lijeva Bara, povijest jednog arheološkog nalazišta (tragovi, istraživanja, 

znamenja)’’, Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), god. XXVIII., br. 1 (siječanj-
travanj), Zagreb 1996., str. 56-57.

1997.
Latinski natpisi, u: Hrvatska i Europa – kultura, znanost i umjetnost. Svezak I. Srednji vijek 

(VII – XII. stoljeće) – rano doba hrvatske kulture, ur. Ivan Supičić, Zagreb: Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti i AGM, 1997., str. 239-256.    

Kralj Zvonimir u diplomatičkim izvorima, u: Zvonimir, kralj hrvatski. Zbornik radova, ur. 
Ivo Goldstein, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za hrvatsku 
povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1997., str. 45-55. (Summary: King 
Zvonimir in diplomatic sources)

Najstarija povijesna svjedočanstva o Zaboku, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, sv. 29/1996, 
Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1997., 
str. 295-302.

Najstarije povijesno svjedočanstvo o Ivancu (diplomatičko-povijesna analiza isprave od 22. 
lipnja 1396. godine), u: Zbornik 600 godina Ivanca, Ivanec: Hrvatska akademija znanosti 
i umjetnosti / Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin (Posebna izdanja HAZU, knj. 8) 
i Grad Ivanec, 1997., str. 23-27.
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Hrvatski leksikon, sv. II., ur. Antun Vujić, Zagreb: Naklada leksikon d.o.o. i Leksikograf-
ski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1997., s. v. Rajnerije, Rogerije, Solin, Supetarski 
kartular. 

Hrvatska u XI. stoljeću, prikaz zbornika „Zvonimir, kralj hrvatski“, Solinska kronika, god. 
IV., br. 33, Solin, 15. lipnja 1997., str. 18.

‘’Zvonimir, kralj hrvatski’’, zbornika radova, Zagreb, 1997., 346 str., Obavijesti (Hrvatskog 
arheološkog društva), god. XXIX., br. 2 (svibanj-kolovoz), Zagreb 1997., str. 82-84. 

1998.
Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Supplementa – Diploma-

tički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Dodaci, sv. 1., listine godina 
1020 – 1270., urednici Hodimir Sirotković i Josip Kolanović, transkripciju i redakciju 
latinskog teksta, kritički aparat, sažetke na hrvatskom i latinskom jeziku, kazala i pripo-
mene sastavili Josip Barbarić i Jasna Marković, u sabiranju i djelomičnoj transkripciji 
isprava sudjelovali Vesna Gamulin, Josip Lučić, Mirjana Matijević Sokol, Ivan Mustać i 
Jadranka Neralić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Hrvatski državni 
arhiv, 1998. /suradnica/

1999.
Toma Arhiđakon i njegovo djelo, doktorska disertacija, mentor: akademik Tomislav Raukar, 

Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999.
Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, Milano – Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u 

Zagrebu – Hefti/Milano, 1999. /koautor Vladimir Sokol/
Latin inscriptions, u: Croatia and Europe. Volume I: Croatia in the Early Middle Ages/ A 

Cultural Survey, ur. Ivan Supičić, London – Zagreb: Philip Wilson Publishers/London 
– AGM/Zagreb – Croatian Academy of Sciences and Arts/Zagreb, 1999., str. 239-256.

Les inscriptions latines, u: La Croatie et l’Europe. Volume I: Croatie – Trésors de la 
Croatie ancienne des origines à la fin du XIIe siècle, ur. Ivan Supičić, Pariz – Zagreb: 
Somogy Éditions d’art/Paris – AGM/Zagreb – Académie croate des sciences et des 
arts/Zagreb, 1999., str. 239-256.

Regimen Latinorum Arhiđakona Tome u teoriji i praksi, Historijski zbornik, god. LII., 
Zagreb 1999., str. 17-32. (Summary: Regimen Latinorum of Thomas Archdeacon in 
theory and in practice)

Izdavanje povijesnih izvora, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne 
i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17, Zagreb 1999., 
str. 181-184.

Prvi spomen grada Slatine, u: Slatina 1297. – 1997. Zbornik radova u prigodi 700. 
obljetnice prvog spominjanja grada Slatine, ur. Ive Mažuran i Željko Tomičić, Sla-
tina – Zagreb: Gradsko poglavarstvo grada Slatine – Institut za arheologiju, 1999., 
str. 11-15.

Hrvatska enciklopedija, sv. I. (A-Bd), ur. Dalibor Brozović, Zagreb: Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža, 1999., s. v. Arnir, analistika, A Cutheis, Barada Miho. 
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Foma Splitskij, Istoria arhiepiskopov Saloni i Splita (prijevod i komentar O. A. Akimova,) 
Moskva 1997., Historijski zbornik, god. LII., Zagreb 1999., str. 211-213.

Željko Tomičić, Panonski periplus – arheološka topografija kontinentalne Hrvatske, 
Hrvatski studiji i Institut za arheologiju u Zagrebu, Zagreb, 1999., 263 str., Obavijesti 
(Hrvatskog arheološkog društva), god. XXXI., br. 3 (rujan-prosinac), Zagreb 1999., 
str. 123-124.

2000.
Latinska epigrafička baština, u: Hrvatska i Europa – kultura, znanost i umjetnost. Svezak 

II. Srednji vijek i renesansa (XIII – XVI. stoljeće), ur. Eduard Hercigonja, Zagreb: Hr-
vatska akademija znanosti i umjetnosti i Školska knjiga, 2000., str. 105-125. 

Tadija Smičiklas kao izdavač povijesne građe, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
sv. 18., Zagreb 2000., str. 105-114. (Summary: Tadija Smičiklas as editor of historical 
sources) /koautorica Vesna Gamulin Tudjina/

Isprave su dokazi postojanja (O zbirci isprava iz Arhiva Muzeja Sv. Ivana Zeline), u: Sveti 
Ivan Zelina – osam stoljeća pisane povijesti i kulture, ur. Mladen Houška, Sveti Ivan 
Zelina: Matica hrvatska Sveti Ivan Zelina – Grad Sveti Ivan Zelina, 2000., str. 89-94. 
(pretisak rada iz: Sveti Ivan Zelina. Zbornik radova Matice hrvatske, Ogranak Sveti 
Ivan Zelina, Sv. Ivan Zelina 1994./1995. [1995.], str. 22-26)

Hrvatska enciklopedija, sv. II. (Be-Da), ur. Dalibor Brozović, Zagreb: Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža, 2000., s. v. Branimir, Braslav, Bijela Hrvatska. 

Novi pregled pomoćnih povijesnih znanosti (Ivan Balta, Pregled pomoćnih povijesnih 
znanosti, Matica hrvatska Osijek, Osijek 2000.), Historijski zbornik, god. LIII., Zagreb 
2000., str. 213-215. 

2001.
Toma Arhiđakon i uspostava dubrovačke nadbiskupije, u: Tisuću godina Dubrovačke (nad)

biskupije. Zbornik radova znanstvenoga skupa u povodu tisuću godina uspostave Du-
brovačke (nad)biskupije/metropolije, ur. Želimir Puljić i Nediljko A. Ančić, Dubrovnik: 
Biskupski ordinarijat Dubrovnik i Crkva u svijetu/Split, 2001., str. 113-124. (Summary: 
Thomas Archdeacon and establishment of Dubrovnik archdiocese)

Karlo Horvat i pomoćne povijesne znanosti, Zlatna dolina. Godišnjak Požeštine, sv. 
6/2000, Požega 2001., str. 115-119.

Hrvatska enciklopedija, sv. III. (Da-Fo), ur. Dalibor Brozović, Zagreb: Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža, 2001., s. v. diploma, diplomatika. 

Pozvana recenzija i članica uredništva: Ludovik Crijević Tuberon, Komentari o mojem 
vremenu, uvodna studija i prijevod Vlado Rezar, bilješke i kazalo Tamara Tvrtković, 
Zagreb: Hrvatski institut za povijest (Biblioteka Hrvatska povjesnica – Posebna izda-
nja), 2001. 

Pozvana recenzija i članica uredništva: Ludovici Tuberonis Dalmatae abbatis Commentarii 
de temporibus suis, praefationem conscripsit, textum Latinum digessit et apparatu critico 
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notisque instruxit Vlado Rezar, indicem composuerunt Tamara Tvrtković, Vlado Rezar, 
textum manuscripti Marciani cum textu huius editionis contulerunt Vlasta Rezar, Tamara 
Tvrtković, Vlado Rezar, legit et correxit Darko Novaković, Zagreb: Hrvatski institut 
za povijest (Bibliotheca historiographia Croatica – Editiones extraordinariae), 2001.

2002.
Toma Arhiđakon i njegovo djelo. Rano doba hrvatske povijesti, Jastrebarsko: Naklada Slap 

(Knjižnica hrvatske povijesti i kulture, knj. 3), 2002. 
Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Supplementa – Diplomatički 

zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Dodaci, sv. 2., listine godina 1271 
– 1309., uredio Hodimir Sirotković, transkripciju i redakciju latinskog teksta, kritički 
aparat, sažetke na hrvatskom i latinskom jeziku, kazala i pripomene sastavili Josip 
Barbarić i Jasna Marković, u sabiranju i djelomičnoj transkripciji isprava sudjelovali 
Vesna Gamulin, Josip Lučić, Mirjana Matijević Sokol, Josip Kolanović, Ivan Mustać i 
Jadranka Neralić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002. /suradnica/

Pisana povijesna svjedočanstva o knezu Branimiru, u: Hrvatska u doba kneza Branimira, 
ur. Šime Batović, Mirko Valentić, Mile Marić, Zadar: Hrvatski institut za povijest/
Zagreb – Matica hrvatska/Zadar – Podogranak Matice hrvatske Benkovac, 2002., str. 
23-41. (Summary: Written historical sources on duke Branimir)

Transkripcija, prijevod i obrada 15 grbovnica s latinskoga jezika, u: Goroslav Oštrić, Mo-
numenta heraldica. Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije (katalog 
izložbe), Rijeka: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, 2002., str. 15-20; 
28-29; 70-80; 85-92; 100-104; 111-113; 116-122; 181-191. 

Hrvatska enciklopedija, sv. IV. (Fr-Ht), ur. August Kovačec, Zagreb: Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža, Zagreb 2002. /suradnica za hrvatsku povijest srednjega vijeka/  

Igor Fisković, Reljef kralja Petra Krešimira IV., Split, 2002., Obavijesti (Hrvatskog ar-
heološkog društva), god. XXXIV., br. 3 (rujan-prosinac), Zagreb 2002., str. 163-165.

1150. obljetnica darovnice kneza Trpimira, Obavijesti (Hrvatskog arheološkog društva), 
god. XXXIV., br. 3 (rujan-prosinac), Zagreb 2002., str. 190-192.

900 godina od dolaska Arpadovića na hrvatsko prijestolje, Obavijesti (Hrvatskog arheo-
loškog društva), god. XXXIV., br. 3 (rujan-prosinac), Zagreb 2002., str. 193. 

Pozvana recenzija, redaktura i prijevod pojedinih latinskih natpisa: Mirko Valentić – Lada 
Prister, Zbirka kamenih spomenika, II. dopunjeno izdanje, Zagreb: Hrvatski povijesni 
muzej (Katalog muzejskih zbirki, sv. 36), 2002.

Pozvana recenzija i članica uredništva: Statut grada Skradina – Statuta civitatis Scardonae, 
uvodnu studiju napisao, Statut s latinskoga preveo i za tisak priredio Ante Birin, Zagreb 
– Skradin: Matica hrvatska Skradin, 2002.

Pozvana recenzija: Tomislav Raukar, Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb: 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF press (Udžbenici i priručnici, sv. I), 2002.

Pozvana recenzija: Lojzo Buturac, Život i djelo dr. Josipa Buturca (1905. – 1993.), Jastre-
barsko – Zagreb: Naklada Slap (Knjižnica Spektar, knj. 4) i Hrvatski državni arhiv, 2002.

Pozvana recenzija: Mirjana Sanader, Arheološke studije i ogledi, Zagreb: Ceres, 2002.
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2003.
Historia Salonitana: Thomae Archidiaconi, Historia Salonitanorum atque Spalatinorum 

pontificum – Toma Arhiđakon, Povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika, pred-
govor, latinski tekst, kritički aparat i prijevod na hrvatski jezik Olga Perić, povijesni 
komentar Mirjana Matijević Sokol, studija Toma Arhiđakon i njegovo djelo Radoslav 
Katičić, Split: Književni krug (Knjiga Mediterana, knj. 30), 2003.

Thomae Archidiaconi Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum, faksimilno 
izdanje (Splitskoga kodeksa) izrađeno prema izvorniku iz Arhiva splitske prvostolnice 
(signatura: KAS 623) iz druge polovice XIII. stoljeća, prir. Radoslav Katičić, Mirjana 
Matijević Sokol i Olga Perić, Split: Književni krug (Knjiga Mediterana, knj. 31), 2003.  

Neki aspekti diplomatičke tradicije u zapisima splitske crkvene provenijencije, u: He-
reditas rerum Croaticarum ad honorem Mirko Valentić, prir. Alexander Buczynski, 
Milan Kruhek, Stjepan Matković, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2003., str. 
14-21. (Summary: Some aspects concerning diplomatic traditions in the records of the 
provenance of the Split Church)

Pozvana recenzija: Tomislav Raukar, Srednjovjekovne ekonomije i hrvatska društva, 
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF press (Udžbenici i priručnici, 
sv. III), 2003.

Pozvana recenzija: Mirela Slukan Altić, Povijesna kartografija: kartografski izvori u 
povijesnim znanostima, Samobor: Meridijani, 2003. 

2004.
Razdoblje hrvatskih narodnih vladara u „Salonitanskoj povijesti“, u: Toma Arhiđakon 

i njegovo doba. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25-27. rujna 2000. 
godine u Splitu, ur. Mirjana Matijević Sokol i Olga Perić, Split: Književni krug (Bibli-
oteka knjiga Mediterana, knj. 35), 2004., str. 21-28. (Summary: The period of Croatian 
rulers in Salonitan history)  

Regimen Latinorum Tome Arhiđakona u teoriji i praksi, u: Toma Arhiđakon i njegovo 
doba. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25-27. rujna 2000. godine u 
Splitu, ur. Mirjana Matijević Sokol i Olga Perić, Split: Književni krug (Biblioteka knjiga 
Mediterana, knj. 35), 2004., str. 159-175. (Summary: Archdeacon Thomas’ Regimen 
Latinorum in theory and practice)

Neki aspekti hrvatske ranosrednjovjekovne latinske pismenosti, u: Spomenica Filipa 
Potrebice, ur. Mirjana Matijević Sokol, Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu/Odsjek 
za povijest – FF-press – Hrvatski institut za povijest-Podružnica za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje/Slavonski Brod, 2004., str. 97-107. (Summary: Some aspects of the 
Croatian literacy in the Early Middle Ages)   

Najstarija povijesna svjedočanstva o Zelini, u: Zelina i zelinski kraj u prošlosti, sv. I. 
Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Sveti Ivan Zelina i zelinski kraj u prošlosti“ 
održanog 15. prosinca 2000. godine u Sv. Ivanu Zelini povodom 800. obljetnice prvog 
spomena Sv. Ivan Zeline, ur. Ante Gulin, Zagreb – Sveti Ivan Zelina: Hrvatska akade-
mija znanosti i umjetnosti i Grad Sveti Ivan Zelina, 2004., str. 23-32. (Summary: The 
oldest historical evidences on Zelina)
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Život i rad Filipa Potrebice, u: Spomenica Filipa Potrebice, ur. Mirjana Matijević Sokol, 
Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu/Odsjek za povijest – FF-press – Hrvatski institut 
za povijest-Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje/Slavonski Brod, 2004., 
str. 11-14.    

Riječ uredničkog odbora, u: Spomenica Filipa Potrebice, ur. Mirjana Matijević Sokol, Za-
greb: Filozofski fakultet u Zagrebu/Odsjek za povijest – FF-press – Hrvatski institut za 
povijest-Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje/Slavonski Brod, 2004., str. 5.     

Predgovor/Preface, u: Toma Arhiđakon i njegovo doba. Zbornik radova sa znanstvenog 
skupa održanog 25-27. rujna 2000. godine u Splitu, ur. Mirjana Matijević Sokol i Olga 
Perić, Split: Književni krug (Biblioteka knjiga Mediterana, knj. 35), 2004., str. 5-8. /
koautorica Olga Perić/ 

2005.
Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, (2. dopunjeno izdanje), Zagreb: Hrvatski studiji 

Sveučilišta u Zagrebu (Biblioteka Croatica, knj. 1), 2005. /koautor Vladimir Sokol/
Splitski srednjovjekovni književni krug, u: Raukarov zbornik. Zbornik u čast Tomislava 

Raukara, ur. Neven Budak, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Odsjek za 
povijest – FF-press, 2005. [2006.], str. 157-173. (Abstract: Split – a medieval literary circle)

Item iurabunt ipse potestas et sui officiales … facere et obseruare equaliter iusticiam et 
specialiter ecclesiis, pauperibus, orphanis, uiduis et miserabilibus personis… (Spl. st. II, 
16), u: 1. Istarski povijesni biennale – 1st Istrian history biennale: Statuimus et ordina-
mus, quod… - Sustavi moći i mali ljudi na jadranskom prostoru/Statuimus et ordinamus, 
quod… - The sistems of power and the little men in the Adriatic area. Zbornik radova s 
međunarodnog znanstvenog skupa/Conference Papers from the International Scientific 
Conference, sv. 1/1st vol., ur. Robert Matijašić, Poreč: Državni arhiv u Pazinu, Filozof-
ski fakultet u Puli, Pučko otvoreno učilište Poreč/Zavičajni muzej Poreštine, 2005., str. 
268-278. (Summary)    

Le patrimoine épigraphique latin, u: Croatie: Tresors du Moyen Âge et de la Renaissance 
(XIIIe-XVIe siècle). La Croatie et l’Europe (vol. 2), sous la direction de Eduard Hercigonja 
et Ivan Supičić, préface par Jean Delumeau, Zagreb – Paris: Školska knjiga, Somogy 
éditions d’art, Académie croate des sciences et des arts, 2005., str. (98)99-121.

Duje Rendić-Miočević and the Middle Ages in Croatia, u: Illyrica antiqua ob honorem Duje 
Rendić-Miočević. Radovi s međunarodnoga skupa o problemima antičke arheologije, 
Zagreb, 6. – 8. XI. 2003., ur. Mirjana Sanader, Zagreb: Odsjek za arheologiju Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu i FF-press, 2005., str. 41-43. 
(Sažetak: Duje Rendić-Miočević i hrvatsko srednjovjekovlje)

Grbovnica Jurja Margetića (1646.), Rijeka, god. X/2005, sv. 2., Rijeka 2005., str. 129-145, 
str. 136-142 izvorni latinski tekst i hrvatski prijevod (Riassunto: Armales di Juraj Margetić 
1646; Summary: Litterae armales of Jurje Margetić 1646; Résumé: Armales de Juraj 
Margetić 1646) /koautor  Petar Strčić/

Hrvatska enciklopedija, sv. VII. (Mal-Nj), ur. August Kovačec, Zagreb: Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža, 2005., s. v. merovingika, minuskula, monogram, naracija, no-
tarijat, noticija.
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Pozvana recenzija: Srednjovjekovni registri Zadarskog i Splitskog kaptola, prir. Mladen 
Ančić, u: Fontes – izvori za hrvatsku povijest, ur. Stjepan Ćosić, god. 11/2005, Zagreb 
2005., str. 5-313. 

Pozvana recenzija: Franjo Šanjek, Latinska paleografija i diplomatika, (Manualia Universi-
tatis studiorum Zagrabiensis), Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (Biblioteka 
Povijest, sv. 4), 2005.

2006.
Thomae Archidiaconi Spalatensis Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum 

– Archdeacon Thomas of Split, History of the Bishops of Salona and Split, Latin text by 
Olga Perić, Edited, translated and annotated by Damir Karbić, Mirjana Matijević Sokol 
and James Ross Sweeney, Budapest – New York: Central European University Press 
(Central European Medieval Texts, vol. 4), 2006.

Marko Lauro Ruić (1736 – 1808) kao sakupljač i obrađivač diplomatičke građe, Arhivski 
vjesnik, god. 49/2006, Zagreb 2006., str. 21-33. (Summary: Marko Lauro Ruić /1736 – 
1808/, as a collector and interpreter of charters)   

Statuti gradskih komuna i povlastice slobodnih kraljevskih gradova s posebnim osvrtom na 
grad Koprivnicu, u: Statut grada Koprivnice – Statuta civitatis Capronczensis, prevela i 
priredila Karmen Levanić; predgovor i uvod Dražen Ernečić, Mirjana Matijević Sokol, 
Karmen Levanić, Koprivnica: Muzej grada Koprivnice i Državni arhiv u Varaždinu (Bi-
blioteka Fontes Capronczenses – Izvori za povijest Koprivnice, knj. 2), 2006., str. 9-29. 

Martin Zadranin (O. P.), Abstractiones de Libro Sententiarum (13./14. st.), editio princeps s 
podatcima o autoru, djelu, rukopisu i izvornome tekstu, priredio Marijan Biškup, textum 
recognovit Mirjana Matijević Sokol, Zagreb: Kršćanska sadašnjost (Croatica Christiana – 
Fontes, sv. XXIV. Scripta auctorum medii aevi 3), 2006., str. 21-160. (Textus manuscripti) 

Hrvatska enciklopedija, sv. VIII. (O-Pre), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža, Zagreb 2006., s. v. original, pergamena, pisar, pismo, poluuncijala, 
potpis, povelja. 

Pozvana recenzija: Inventari fonda Veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru. Go-
dine 1325. – 1385., prepisao i priredio Robert Leljak, Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2006.

Pozvana recenzija: Ivo Goldstein – Borislav Grgin, Europa i Sredozemlje u srednjem vi-
jeku, (Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis), Zagreb: Novi Liber (Biblioteka 
Historiae, knj. 7), 2006.; 22008.  

Pozvana recenzija: Hrvoje Gračanin, Kratka povijest Hrvatske za mlade, sv. I-II, Zagreb: 
SysPrint, 2006.

Hrvatska povijest: ukratko, prir. Ivanka Borovac, Zagreb: Mozaik knjiga, 2006. /suradnica/

2007.
Krsni zdenac Hrvata. Paleografsko-epigrafska raščlamba natpisa s krstionice kneza Vi-

šeslava („Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, 
et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis“, Matth, 
28, 19-20), Croatica Christiana periodica, god. XXXI., br. 59, Zagreb 2007., str. 
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1-31. (Summary: Baptismal font of Croats. Paleographic and epitaphic analysis of the 
inscription from the baptistery of prince Višeslav) 

Samostanski memorijalni zapisi (libri traditionum) srednjega vijeka i uloga svećenika-
pisara (pranotara), u: 2. Istarski povijesni biennale – 2nd Istrian history biennale: 
Sacerdotes, iudices, notarii… – posrednici među društvenim skupinama/Sacerdotes, 
iudices, notarii… – mediators among social groups. Zbornik radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa/Conference Papers from the International Scientific Conference, 
sv. 2/2nd vol., ur. Neven Budak, Poreč: Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Do-
brile u Puli, Pučko otvoreno učilište Poreč/Zavičajni muzej Poreštine, 2007., str. 5-19. 
(Summary: Memorial records in monasteries /libri traditionum/ from the middle ages 
and the role of the priest-scribe /praenotarius/)    

Latinski natpisi, u: Hrvatska i Europa – kultura, znanost i umjetnost, sv. I. Srednji vijek 
(VII – XII. stoljeće) – rano doba hrvatske kulture, ur. Ivan Supičić, Zagreb: Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti i Školska knjiga, 22007., str. 239-256.   

Archdeacon Thomas of Split (1200 – 1268) – A source of early Croatian History, Review 
of Croatian History, vol. III, no. 1, Zagreb 2007. [2008], str. 251-270. (Toma Arhiđakon 
Splićanin /1200.–1268./ – izvor rane hrvatske povijesti)

Kratak susret s narodom s Dalekog Istoka, u: Izabrane teme iz hrvatske povijesti – Se-
lected themes in Croatian history. Zbornik radova sa znanstvenih kolokvija Dies 
historiae 2004. – 2006., ur. Suzana Miljan i Marko Jerković, Zagreb: Hrvatski studiji 
Sveučilišta u Zagrebu – Društvo studenata povijesti „Ivan Lučić-Lucius“ (Biblioteka 
Dies historiae, knj. 2), 2007., str. 25-40. (Summary: A Brief Encounter with the People 
from the Far East) 

Hrvatska enciklopedija, sv. IX. (Pri-Sk), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža, Zagreb 2007., s. v. promulgacija, r (rex, regina), regest, registar, 
rekognicija, rogacija, rubrika, rukopisi, salutacija, sankcija, serija, sigla, skriptorij. 

Miho Barada – odabrani radovi (skripta), sv. I-II, prir. Mirjana Matijević Sokol i Tomislav 
Galović, Zagreb: Katedra za pomoćne povijesne znanosti i metodiku nastave povijesti 
Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007.  

Kolacioniranje latinskoga teksta i pozvana recenzija: Statuta Communis Duorum Ca-
strorum – Statut Dvigradske općine (početak 15. stoljeća), prir. Jakov Jelinčić i Nella 
Lonza, Pazin – Kanfanar: Državni arhiv u Pazinu (Kolana od statuti, knj. 1), 2007.

Pozvana recenzija: Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku. Odabrane 
studije, Split: Književni krug (Biblioteka znanstvenih djela, knj. 150), 2007.  

Pozvana recenzija: Velika bilježnica Zadarskog kaptola (Quaternus magnus Capituli 
Iadrensis), prir. Damir Karbić, Maja Katušić, Ana Pisačić, u: Fontes – izvori za hr-
vatsku povijest, ur. Stjepan Ćosić, god. 13/2007, Zagreb 2007., str. 5-296.

2008.
Nostrum et regni nostri registrum. Srednjovjekovni arhiv Ugarsko-hrvatskog kraljev-

stva, Arhivski vjesnik, god. 51/2008, Zagreb 2008., str. 237-257. (Summary: Nostrum 
et regni nostri registrum. Mediaeval archive of the Hungarian-Croatian Kingdom)
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Dujmovi nasljednici  na biskupskoj stolici u Saloni tijekom 4. i 5. stoljeća, u: Saloni-
tansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti – Ecclesia Salonita-
na-Spalatensis in primo millenio historiae Christianae. Zbornik međunarodnoga 
znanstvenog skupa u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma, Split, 14. – 15. 
svibnja 2004., prir. Josip Dukić, Slavko Kovačić i Ema Višić-Ljubić, Split: Crkva u 
svijetu (Biblioteka Crkve u svijetu, knj. 43) i Splitsko-makarska nadbiskupija, 2008., 
str. 197-209. (Zusammenfassung: Die Nachfolger des Domnius auf dem Bischofsstuhl 
von Salona während des 4. und 5. Jahrhunderts)

Latin Epigraphic Heritage, u: Croatia in the Late Middle Ages and the Renaissance. A 
Cultural Survey (vol. II of Croatia and Europe), chief editor Ivan Supičić, deputy 
chief editor Eduard Hercigonja, London – Zagreb: Philip Wilson Publishers, Školska 
knjiga, Croatian Academy of Sciences and Arts, 2008., str. (106)107-127.

Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave 
samostana svete Marije u Crikvenici, Crikvenica: Grad Crikvenica (izvršni nakladnik 
Glosa d.o.o. Rijeka), 2008. /koautori Ivan Botica i Tomislav Galović/

Srednjovjekovni latinski – Latinitas medii aevii (skripta za predmet Srednjovjekovni 
latinski jezik I. i II. na diplomskom studiju povijesti: istraživačko usmjerenje – modul 
‘’Srednji vijek’’), prir. Mirjana Matijević Sokol i Tomislav Galović, Zagreb: Katedra 
za pomoćne povijesne znanosti i metodiku nastave povijesti Odsjeka za povijest 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008.

Riječ glavne urednice [Predgovor novopokrenutoj seriji Spisi istarskih bilježnika I.], 
u: Zoran Ladić – Elvis Orbanić, Knjiga labnskog bilježnika Bartolomeja Gervazija 
(1525-1550), Pazin: Državni arhiv u Pazinu (Posebna izdanja Državnog arhiva u 
Pazinu, sv. 17. Spisi istarskih bilježnika I. Spisi labinskih bilježnika, sv. 1) i HJK 
Javnobilježnički zbor Istarske županije – Umag, 2008., str. 10-12. 

Urednica i recenzentica: Zoran Ladić – Elvis Orbanić, Knjiga labnskog bilježnika Bar-
tolomeja Gervazija (1525-1550), Pazin: Državni arhiv u Pazinu (Posebna izdanja 
Državnog arhiva u Pazinu, sv. 17. Spisi istarskih bilježnika I. Spisi labinskih biljež-
nika, sv. 1) i HJK Javnobilježnički zbor Istarske županije – Umag, 2008. 

Hrvatska enciklopedija, sv. 10 (Sl-To), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža, 2008., s. v. slogovno pismo, Splitski evangelijar (Evangeliarium 
Spalatense), srednjovjekovni latinski (Latinitas medii aevii), stilus, Stipišić, Jakov 
(17. IX. 1920., Vrboska, o. Hvar), Supetarski kartular (Iura sancti Petri de Gomai), 
suspenzija, svitak, svjedoci (testes). 

Salonitanska povijest (Historia Salonitana), historiografsko djelo Tome Arhiđakona (1200. 
ili 1201 – 1268), u: Leksikon hrvatske književnosti – Djela, ur. Dunja Detoni-Dujmić et 
al., Zagreb: Školska knjiga, 2008., s. v.

Odabrane studije prof. Raukara o Dalmaciji u srednjem vijeku (Tomislav Raukar, Studije 
o Dalmaciji u srednjem vijeku: odabrane studije, Split: Književni krug, (Biblioteka 
znanstvenih djela, 150), 2007, 482 str.), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, knj. 40, Zagreb 2008., str. 296-299.

Novi pretisak Krčkog ili Vrbničkog statuta iz 1388. godine (Krčki /Vrbanski/ statut iz 1388., 
priredili Lujo Margetić i Petar Strčić, Krčki zbornik sv. 62, Posebno izdanje Krčkog zbor-
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nika sv. 52, Krk: Povijesno društvo otoka Krka – Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka 
u Zagrebu, 2008, 173 str. + faksimil), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, knj. 40, Zagreb 2008., str. 312-314.

2009.
Historia Salonitana post Thomam – recepcija Salonitanske povijesti do prvotiska, u: Hu-

manitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. Lovorka Čoralić i Slavko Sliško-
vić, Zagreb: Dominikanska naklada Istina (Dominikanska baština, knj. 6) i Kršćanska 
sadašnjost (Analecta Croatica Christiana, sv. 40), 2009., str. 99-112. (Summary: Historia 
Salonitana post Thomam – reception of the History of Salona until its first publications)

Natpis kneza Muncimira u kontekstu ranosrednjovjekovne epigrafije, u: Zbornik o Luji Ma-
runu. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o fra Luji Marunu u povodu 150. obljetnice 
rođenja (1857. – 2007.), Skradin – Knin, 7. – 8. prosinca 2007., ur. Željko Tomičić i Ante 
Uglešić, Šibenik – Zadar – Zagreb: Gradska knjižnica Juraj Šižgorić – Šibenik, Hrvatski 
studiji Sveučilišta u Zagrebu, Institut za arheologiju – Zagreb, Sveučilište u Zadru - Odjel 
za arheologiju, 2009., str. 149-158. (Summary: The Duke Muncimir Inscription and Early 
Middle-Age Epigraphy)

Povlastica Andrije II. Varaždinu iz 1209. godine (povijesno-diplomatička analiza), u: 800 
godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. – 2009. (zbornik radova s među-
narodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu), ur. 
Miroslav Šicel i Slobodan Kaštela, Zagreb – Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti - Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 19-26 (Summary: The Pri-
vilege of King Andrew to Town Varaždin from 1209 /Historical-Diplomatics Analysis/)

Zadar i zadarska crkva u djelu Historia Salonitana (Salonitanska povijest) Tome Arhiđa-
kona, Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve. Zbornik radova znanstvenog skupa o 1700. 
obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004. godine, 
sv. I. (od ranokršćanskoga razdoblja do pada Mletačke Republike), ur. Livio Marijan, 
Zadar: Zadarska nadbiskupija, 2009. [2010.], str. 259-275.

Hrvatska enciklopedija, sv. 11 (Tr-Ž), ur. Slaven Ravlić, Zagreb: Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža, 2009., s. v. uncijala, vizigotika, vjerodostojna mjesta, zaglavlje.

2010.
Quedam Helena regina....., Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. ser., vol. XLIII., Zagreb 

2010., str. 415-431. (Summary: Quedam Helena regina.....) /koautor Vladimir Sokol/
Historia Salonitana i Historia Salonitana maior – Gunjačin pristup, u: Zbornik Stjepan 

Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština 1. (zbornik radova 
sa Znanstvenog skupa ‘’Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arhe-
ološka baština u povodu 100. obljetnice rođenja akademika Stjepana Gunjače’’, Split 
3. – 6. studenog 2009.), ur. Tomislav Šeparović, Split: Muzej hrvatskih arheoloških 
spomenika, 2010., str. 331-339. (Summary: Historia Salonitana and Historia Salonitana 
maior – Gunjača’s approach)

1150. obljetnica darovnice kneza Trpimira, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, sv. 
25 /= Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva “100 godina Arheološkog mu-
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zeja Istre u Puli – Novija istraživanja u Hrvatskoj”, Pula, 8. – 12. listopada 2002.), 
Zagreb – Pula 2010., str. 9-19. (Summary: 1150th Anniversary of Duke’s Trpimir 
Deed of Gift)

The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. I-IV, general editor Robert E. Bjork, 
Oxford: Oxford University Press, 2010. (natuknice Split i Toma Arhiđakon)

Profesor Tomislav Raukar laureat Nagrade Anton Gindely, Historijski zbornik, god. 
LXIII., br. 1, Zagreb 2010., str. 315-317. /koautor Tomislav Galović/

Pozvana recenzija: Paulus Diaconus, Historia Langobardorum – Pavao Đakon, Povijest 
Langobarda, priredili i preveli Robert Šćerbe i Hrvoje Šugar, komentar i popratne 
tekstove napisali Tomislav Galović, Ivo Goldstein, Hrvoje Gračanin, Zagreb: Na-
kladni zavod Globus (Biblioteka Orbis Latinus), 2010.

2011.
Latinska epigrafija otoka Krka od IX. do XII. stoljeća. Prilog kontekstualizaciji no-

vopronađenog natpisa u gradu Krku, u: „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” 
– Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa  o životu i djelu akademika Branka 
Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Confe-
rence Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of 
Academician Branko Fučić (1920-1999), priredio / edited by Tomislav Galović, 
Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za 
povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Starosla-
venski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011., str. 
739-758. (Summary: Latin Epigraphy on the Island of Krk from 9th to 12th Century. 
A Contribution to the Contextualization of the Newly Found Inscription in Krk)

Notae epigraphicae, palaeographicae, chronologicae, historiographicae (…) u radovima 
M. Barade, Povijesni prilozi, god. XXX, br. 40, Zagreb 2011., str. 23-33. (Summary: 
Notae epigraphicae, palaeographicae, chronologicae, historiographica (…) in the 
work of Miho Barada)

Prozopografska crtica o zagrebačkom biskupu Stjepanu II. (1225. – 1247.), u: Zbornik 
Nikše Stančića, ur. Iskra Iveljić, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu - Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest – FF-press, 2011., str. 55-64. 
(Summary: Prosopographic Note on Bishop of Zagreb Stephen II /1225–1247/)

Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave 
samostana svete Marije u Crikvenici, II. izdanje, Crikvenica: Grad Crikvenica (iz-
vršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2011., 20 str. /koautori Ivan Botica i Tomislav 
Galović/

Profesor Jakov Stipišić (1920. – 2010.), Historijski zbornik, god. LXIV, br. 1, Zagreb 
2011., str. 287-297. – životopis s bibliografijom /koautor Tomislav Galović/

 In memorim: Jakov Stipišić (1920. – 2010.), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
vol. 29, Zagreb 2011., str. 491-492.
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Ivan Botica - Tomislav Galović - Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol - biobibliographica sexagenariae...

2012.
Crikvenička fundacijska listina – isprava Nikole IV. Frankapana, u: 600 godina od 

prvog spomena imena Crikvenica i izložba Czriquenicza 1412 – život i umjetnost 
Vinodola u doba pavlina (Poseban prilog Novog lista, Rijeka, 13. VIII. 2012.), Ri-
jeka 2012., str. 2-3. (tekst preuzet iz brošure: Mirjana Matijević Sokol – Tomislav 
Galović – Ivan Botica, Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqu-
eniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, Crikvenica: 
Grad Crikvenica i Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić /izvršni nakladnik Glosa 
d.o.o. Rijeka/, 2011., str. 3-4, 16-19).

Pozvana recenzija: Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim 
franjevcima trećoredcima glagoljašima, Krk – Zagreb: Povijesno društvo otoka 
Krka (Krčki zbornik, sv. 68. Posebno izdanje, sv. 61.) i Provincijalat franjevaca 
trećoredaca glagoljaša (Biblioteka Novaja i vethaja, knj. 9), 2012. (ulomak recenzije 
objavljen u knjizi)

Prof. Dr. Mirjana Matijević Sokol – biobibliographica 
sexagenariae dicata

Mirjana Matijević Sokol was born in Split in 1952, where she graduated from 
Classical High School. She graduated in Archeology and the Latin Language at 
the University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, in 1976; 
she got her Masters degree from the same University, while in 1999 she got her 
PhD from historical sciences and the themes and works of Archdeacon Thomas of 
Split (1200-1268). She works in Zagreb at the Department of History, Faculty of 
Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. She was promoted to a full 
professor in 2009. Also she is the Head of the Section for the Auxiliary Historical 
Sciences, Methodology of History, and Methodology of Teaching History at the 
Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of 
Zagreb. Her scientific work, from her first published papers in the second part of 
the seventies of the 20th century, until today, has comprised several thematic areas: 
Auxiliary Historical Sciences (diplomatics, paleography, egdotics /principles, 
rules, and guidelines for publishing historical sources/, heraldry, and epigraphy), 
Archdeacon Thomas of Split (1200-1268) and his Historia Salonitana (Thomae 
Archidiaconi Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum), as well as 
Croatian medieval history as a whole. With about one hundred published scientific 
and professional papers, and a few books, she has also participated as a lecture 
in about fifty national and international scientific conferences. She received the 
Josip Juraj Strossmayer Award for her scientific-professional results, as well as 
the Plaquette of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University 
of Zagreb.
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