DOBITNICI NAGRADE „EVA VERONA“
NA 45. SKUPŠTINI HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG
DRUŠTVA, ZAGREB, 7. – 9. LISTOPADA 2020.

Dobitnice su Nagrade „Eva Verona“ na 45. skupštini HKD-a: Ivana Čadovska
(prijedlog Zagrebačkog knjižničarskog društva), Dragana Koljenik (prijedlog
Komisije za informacijske tehnologije Hrvatskoga knjižničarskog društva), Lorena Martinić (prijedlog Zagrebačkog knjižničarskog društva) i Dora Rubinić
(prijedlog Sveučilišne knjižnice Rijeka).
Nagrada „Eva Verona“ dodjeljuje se mladim knjižničarima (ne starijim od 35
godina), članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u
radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke. Nagrada je nazvana imenom
prof. dr. Eve Verone, istaknute hrvatske knjižničarke i znanstvenice, a dodjeljuje
ju Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva na prijedlog Ocjenjivačkog odbora. Ocjenjivački odbor za dodjelu Nagrade „Eva Verona“ na 45. skupštini HKD-a
djelovao je u sastavu: Dorja Mučnjak (predsjednica Ocjenjivačkog odbora), Dina
Mašina Delija (zamjenica predsjednice Ocjenjivačkog odbora), Maja Bodiš, Miroslav Katić i Petar Lukačić.

Ivana Čadovska
Ivana Čadovska rođena je 1988. godine u Požegi. Zvanje magistre informatologije stekla je 2012. godine na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog
fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Nakon završetka studija, tri
godine radila je u knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku. Od 2016. godine do danas zaposlena je u Informacijskom centru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Stručno zvanje diplomirane knjižničarke
stekla je 2014. godine, a zvanje više knjižničarke 2019. godine. Trenutno polazi
Poslijediplomski doktorski studij informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, upisan 2017. godine. Još kao studentica pokazivala je izniman
interes za područje knjižničarstva te do sada ima velik broj izlaganja i objavljenih
znanstvenih i stručnih radova na temu institucijskih repozitorija, digitalnih knjižnica, informacijske tehnologije u knjižnicama te bibliometrijskih analiza. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu radi na pružanju bibliometrijskih usluga
pri Informacijskom centru te je upravo na područje bibliometrije usmjerila svoj
znanstvenoistraživački rad na poslijediplomskom studiju. Dolaskom u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu uključena je u niz projekta u kojima se u krat-
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kom vremenu pokazala kao nezamjenjivi član. Sa svježim pristupom, marljivošću
i nizom ideja doprinijela je Radnoj skupini za korisničke funkcionalnosti u Dabru
(Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) i Povjerenstvu Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu za razvoj repozitorija Sveučilišta u Zagrebu i institucijskih
repozitorija visokih učilišta (u koje je do danas uključena). Kao jedna od urednica,
svakodnevno aktivno sudjeluje u radu i održavanju nacionalnih repozitorija ZIR
i DR, Sveučilišnog repozitorija te Repozitorija NSK na platformi Dabar. Također
je uključena u projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i
stručnih izvora (e-Izvori) te je od 2019. godine dio pregovaračkog povjerenstava
u pregovaračkom postupku s inozemnim izdavačima o uvjetima nabave i korištenja elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku znanstvenu zajednicu. Svoju
je inovativnost svakako najbolje pokazala u projektu Smart Library NSK te kao
članica povjerenstva za razvoj Programa Digitalni laboratorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Centra za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice. Aktivno
sudjeluje i u radu Hrvatskoga knjižničarskog društva. Od 2016. godine članica je,
a od 2018. do 2020. predsjednica Komisije za informacijske tehnologije Hrvatskog knjižničarskog društva. U tom je razdoblju i članica Stručnog odbora HKD-a
te Upravnog odbora ZKD-a. Također je i urednica časopisa Novi uvez, glasila
ZKD-a. Kroz uredništvo Novog uveza pokazala je svoju zrelost i niz profesionalnih i osobnih kvaliteta poput organizacijskih sposobnosti, spremnosti na suradnju
te jasne predodžbe što želi.

Dragana Koljenik
Dragana Koljenik, rođena 1988. godine, diplomirana je knjižničarka u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Titulu magistre informacijskih znanosti
stekla je 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku. 2013. godine sudjeluje na projektu digitalizacije ExYugo archive u sklopu
Erasmus stipendije u Open Society Archives, Budimpešta. Pripravnički staž odradila je u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku. Stručni ispit za diplomiranog
knjižničara položila je 2016. godine.
Kao zaposlenica Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu od 2017. godine sudjeluje u različitim projektima i djelatnostima. Rad je usmjerila na razvojne projekte i implementaciju novih tehnologija i
knjižničnih usluga. Jedna je od autorica prve mobilne aplikacije u hrvatskim knjižnicama – Pozdrav iz Zagreba te suautorica mobilne aplikacije Pozdrav s Krke.
Mobilna aplikacija Pozdrav iz Zagreba dobila je nekoliko nacionalnih i međunarodnih priznanja za inovativnost i promociju.
Voditeljica je Digitalnog laboratorija NSK, projekta Smart Library NSK te
Središnjeg sustava za narodne knjižnice. Smart Library NSK dobio je potporu
Hrvatskog telekoma na natječaju Generacija Next 2018. godine te je dvije godine
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podržan i sredstvima Ministarstva kulture za razvojne programe (2018. i 2020.).
Osim navedenog, sudjeluje kao članica tima u drugim projektima Digitalne knjižnice i Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo u NSK – Erasmus+ projekt TRACE
– Traditional children’s stories for a common future, Virtualne izložbe, Hrvatska
glagoljica i Znameniti.hr. Članica je Povjerenstva za izradu Strategije NSK 2021.–
2025. i Radne skupine za obrazovne sadržaje u sklopu Dabar sustava.
Izlagala je i aktivno sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima. Sudjelovala je u organizaciji nekoliko konferencija i događanja kao članica organizacijskog odbora – Dfest, Savjetovanje za narodne knjižnice, Stručni skup Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena,
Godišnja skupština i Konferencija o arhiviranju weba, 7. okrugli stol „Knjižnice i
suvremeni menadžment”.
Aktivna je članica Komisije za informacijske tehnologije i pridruženi član Komisije za upravljanje Hrvatskog knjižničarskog društva. Članica je i Zagrebačkog
knjižničarskog društva.
Iz svega navedenog, razvidno je da je kolegica Koljenik vrijedna i talentirana
mlada knjižničarka koja svojim svakodnevnim radom nastoji doprinijeti i unaprijediti hrvatsko knjižničarstvo, a kao aktivni član i Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Lorena Martinić
Lorena Martinić rođena je 1992. godine. Zvanje magistre bibliotekarstva i
edukacije njemačkog jezika i književnosti stekla je 2017. godine na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručno zvanje diplomirane knjižničarke stekla je
2019. godine. Tijekom stručnog osposobljavanja, od 2018. do 2019. godine, radila
je radnom mjestu diplomirane knjižničarke u Knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2019. do 2020. godine zaposlena je u Zbirci za etnologiju i
kulturnu antropologiju i Zbirci za povijest umjetnosti u istoj knjižnici, a uz to radi
kao mentorica stručne prakse studenata informacijskih i komunikacijskih znanosti
na preddiplomskom studiju i studentima bibliotekarstva na diplomskom studiju.
Također, u suradnji s Odsjekom za etnologiju i kulturnu antropologiju, vodi radionice o knjižničnim uslugama i korištenju e-izvora i baza podataka, izrađuje
bibliograﬁje, a bavi se i nabavom, formalnom i sadržajnom obradom.
Još kao studentica Lorena Martinić izrazito je bila aktivna u stjecanju dodatnih znanja i vještina te sudjelovala u radu brojnih seminara, stručnih skupova,
konferencija i radionica. U lipnju 2018. godine bila je na znanstvenom boravku
u Austrijskom državnom arhivu u Beču sa svrhom promicanja Austrijske knjižnice Zagreb. U sklopu projekta Erasmus+ staff training mobility tijekom listopada
2019. godine boravila je u Alexandru Ioan Cusa University of Iaşi i Mihai Eminescu Ventral University Library of Iaşi u Rumunjskoj, gdje je sudjelovala u semi-
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narima i predavanjima. Dolaskom u Knjižnicu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu sudjeluje u pripremi i organizaciji mnogih stručnih događanja, radionica,
predstavljanja i izložaba.
Lorena Martinić aktivno sudjeluje u radu Zagrebačkoga knjižničarskog društva
te od početka pokazuje iznimnu zainteresiranost za volonterski rad u regionalnom
strukovnom knjižničarskom udruženju. Organizacijske i komunikacijske vještine Lorene Martinić posebice dolaze do izražaja od siječnja 2019. godine kad se
uključuje u rad uredništva ZKD foruma, oblika stručnog usavršavanja knjižničara koje organizira Zagrebačko knjižničarsko društvo. Tijekom rada u uredništvu
značajno pridonosi svojom kreativnošću, stručnošću te u potpunosti preuzima administrativni dio. Svoju inovativnost pokazuje u primjeni virtualnih alata za rad u
mrežnom okruženju, kao i praćenju i analizi statističkih podataka. Za ZKD forum
društvo dobiva Nagradu Zaklade Dr. Ljerka Markić-Čučuković za knjižnicu, ustanovu, udrugu i pojedinaca, koji promiču knjižničarsku struku i bibliotekarstvo
općenito u 2019. godini. Od 2020. godine Lorena Martinić članica je Uredništva
društvenih mreža Zagrebačkoga knjižničarskog društva.
Lorena Martinić svestrana je mlada knjižničarka koja rado prihvaća izazove te
svim zaduženjima pristupa iznimno odgovorno i na poslu i u Zagrebačkom knjižničarskom društvu. Kolege s punim povjerenjem mogu računati na to da će svi
zadaci koje preuzme biti kvalitetno napravljeni, a sama će ponuditi uvijek nekoliko mogućih rješenja s kojima će rezultati biti još bolji. Uz mnoge organizacijske
kvalitete, visoka unutarnja motiviranost, osobna odgovornost, ugodna komunikacija, pozitivan i kreativan pristup radu samo su neke od karakteristika koje krase
Lorenu Martinić.

Dora Rubinić
Dora Rubinić rođena je 1985. godine u Rijeci, te uvjetom do 35. godine života,
upravo ulazi u konkurenciju za dodjelu nagrade. Kolegica Rubinić je od 2010.
godine kontinuirano u struci, u knjižničarstvu, duboko i iskreno predana korisnicima i radu s korisnicima te stalno traži nove i bolje načine unaprjeđenja knjižničarske struke. Naime, nakon završenog preddiplomskog i diplomskog studija
knjižničarstva na Sveučilištu u Zadru dobila je priliku daljnje produbiti teorijsko
znanje pohađajući doktorski studij iz područja informacijskih znanosti pri Odjelu
za informacijske znanosti Sveučilištu u Zadru te radeći na zamjenskom mjestu
asistentice na istoimenom odjelu. Pritom je sudjelovala u izvođenju više kolegija
iz područja rada s korisnicima, pretraživanja informacija i informacijske pismenosti. U znak priznanja za uspješan rad na unaprjeđivanju rada s korisnicima u
Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta u Zadru dobitnica je godišnje Nagrade rektorice
povodom Dana Sveučilišta u Zadru (Dies Academicus 2016.).
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Osim u radu s korisnicima, kolegica Rubinić istaknula se i u području bibliometrije sudjelujući 2015. u uvođenju te daljnjoj provedbi novih bibliometrijskih
usluga za potrebe znanstvenika Sveučilišta u Zadru.
Kao djelatnica Sveučilišne knjižnice Sveučilišta u Zadru tijekom 2017. i 2018.
godine bila je članica projektnog tima međunarodnog projekta ILO: Information
Literacy Online – Developing Multilingual Open Educational Resources Reflecting Multicultural Aspects, gdje je sudjelovala u razvoju sadržaja modula za online tečaj informacijske pismenosti.
Nakon petogodišnjeg rada u Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta u Zadru, kolegica Rubinić tijekom 2017. i 2018. godine obnašala je dužnost v. d. voditeljice
Knjižnice gdje je imala priliku voditi suvremenu sveučilišnu knjižnicu na integriranom sveučilištu. 2018. se zbog obiteljskih razloga preselila u rodnu Rijeku te
je godinu dana radila na zamjenskom mjestu u narodnoj knjižnici u Mošćeničkoj
Dragi. U radu je uspostavila suradnju s nastavnicima mjesne osnovne škole te je
sudjelovala u poučavanju osnovnoškolske djece u području knjižnične i informacijske pismenosti.
U rujnu 2019. Dora stječe zvanje više knjižničarke te se krajem 2019. zapošljava u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka na mjestu više knjižničarke – razvojne knjižničarke rada s korisnicima. Dolaskom u Sveučilišnu knjižnicu Rijeka posve se
samostalno i profesionalno uključila u tekuće projekte Strukturiranja podataka u
bazi Web of Science. Administrator je Crosbi baze za nekoliko sastavnica Sveučilišta, aktivno je uključena u sva prikupljanja podataka za potrebe Strategije Sveučilišta u Rijeci, a koji se prikupljaju na godišnjoj razini. Sudjeluje u strukturiranju
i mapiranju svih vrsta bibliografskih informacija koje se priređuju za Sveučilište.
Svim je navedenim značajno podigla promociju i značaj knjižničarske struke u
Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, a time i u riječkoj znanstvenoj zajednici.
Dora je objavila tri znanstvena rada u recenziranim domaćim publikacijama te
dva znanstvena rada u recenziranim međunarodnim publikacijama (CROSBI Proﬁl: 35747). Također je autorica triju kraćih stručnih prikaza. Od 2011. je studentica
poslijediplomskog sveučilišnog studija Društvo znanja i prijenos informacija na
Sveučilištu u Zadru. Njezin znanstveni interes usmjeren na područje rada s korisnicima te informacijsko ponašanje studenata. Sinopsis disertacije pod naslovom
Pružanje pomoći studentima u procesu traženja informacija: modaliteti sudjelovanja knjižničara (mentorica na radu je prof. dr. sc. Ivanka Stričević) obranila je
2017., a planirani je završetak studija početkom 2021. godine.
Tijekom rada u Zadru bila je aktivna članica Društva knjižničara Zadar, a dolaskom u Rijeku 2019. učlanila se u Knjižničarsko društvo Rijeka. U svom praktičnom i znanstvenom radu kolegica Rubinić zagovarateljica je otvorene znanosti
te je članica interesne skupine RDA koja se bavi pretraživanjem otvorenih istraživačkih podataka.
Priredila
Dorja Mučnjak
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