Миланка Убипарип

Рођена сам 16.07.1973. године у Мркоњић Граду (Босна и Херцеговина).
Основну школу завршила сам у Гакову (општина Сомбор, а средњу
економску школу у Сомбору.
На Филозофски факултет у Новом Саду уписала сам се 1992. године
(Одсек југословенске књижевности и српскохрватски језик). Дипломирала
сам 23. јануара 1998. година са оценом 10 на дипломском испиту.
Факултет сам завршила са просечном оценом 9,54. За успех у току
струдија добила сам неколико награда Универзитета у Новом Саду и
Филозофског факултета.
Постдипломске студије уписала сам 1998-99. година на Филолошком
факултету у Београду (смер: Наука о књижевности). На катедри за српску
књижевност Филолошког факултета, у току друге године студија,
укључила сам се у рад Старословенистичког семинара. У оквиру овог
семинара
стекла
сам
неопходна
знања
из
методологије
научноистраживачког рада, као и знања потребна у проучавању српске
средњовековне књижевности и других словенских књижевности. Посебна
пажња у Семирару поклања се савладавању целовитог приступа
проучавању извора (детаљна археографска обрада рукописне грађе).
Магистарски рад под називом Заједничка служба светим деспотима
Бранковићима
(текстолошка
и
књижевно-историјска
студија) одбранила сам 7.04.2009.
У Народној библиотеци Србије, У Археографском одељењу започела
сам рад 1. фебруара 2001. године. Стручни испит положила сам 18.
марта 2002. године. Неколико месеци након доласка у Одељење
укључена сам у рад на дугорочном научноистраживачком пројекту Опис
ћирилских рукописа у (бившој) Југославији и српских у иностранству. У
оквиру овог пројекта обављам послове физичког описа рукописних књига
и описа њиховог садржаја. Била сам укључена у неколико послова
припреме за штампу Описа ћирилских рукописних књига манастира
Високи Дечани (провера текста записа, израда регистра садржаја и
региста аутора).
Учествујем у раду Комисије за утврђивање културних добара од 2008.
године. Ово учешће подразумева израду пописа рукописних књига као
предлога за проглашење рукописних књига као културних добара и упис
у Регистар након што Скупштина Републике Срије донесе одлуку о
проглашењу и она се објави у Службеном Гласнику. Учествовала сам и у
састављању предлога за измену Закона о културним добрима.
На основу Споразума о међубиблиотечкој сарадњи, у октобру 2008.
године боравила сам у Софији, у Народној библиотеци "Свети Ћирило и
Методије".
Спољни сам сарадник у оквиру пројекта Министарства просвете и науке
Републике Србије "Обрада српског писаног наслеђа и израда речника
црквенословенског језика српске редакције" (број 178030) који води
Институт са српски језик САНУ (Старословенистички одсек) од 2011.
године.

Учествовала сам у раду на пројекту "ЕМБАРК" (Enhance Manuscriptorium
through BAlcan Recovered Knowledge – Унапређење базе рукописа
Manuskriptorijum кроз додавање нових знања са Балкана). На завршној
конференцији овог пројекта у Пловдиву, у априлу 2012. године, имала
сам излагање на тему "О једној заједничкој књижевној појави у српској и
бугарској средњовековној књижевности".
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