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Биографија. Ана (рођ. Ранђеловић) Мацановић рођена је 16. 10. 1985. године у
Београду, где је завршила основну школу и Прву београдску гимназију. Дипломирала је
на Филолошком факултету Универзитета у Београду 15. јуна 2009. године, на Групи за
српски језик и књижевност. На истом факултету 30. септембра 2010. године одбранила
јемастер рад Творбена структура именица у поезији Јована Дошеновића (ментор доц. др
Александар Милановић). Исте године уписала је постдипломске докторске студије, на
којима је у предвиђеном року положила све испите и предала самосталне истраживачке
радове. Године 2013. пријавила је докторску дисертацију под насловом Језикословна
терминологија код Срба у 19. веку, коју је одбранила 2. јуна 2016. године на Филолошком
факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Александар Милановић).
Од фебруара 2011. године сарадник је Института за српски језик САНУ на пројекту
Лингвистичка истраживања савременог српског стандардног језика и израда Речника
српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. Области истраживања: историја
српског књижевног језика (18. и 19. век), дериватологија, терминологија, лексикографија.
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