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Životopis 

 

Rođena je 1958. godine u Gornjoj Stubici. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu diplomirala je  predškolski odgoj (1978.), pedagogiju (1986.) i bibliotekarstvo 

(2002.). Na istom fakultetu stekla je magisterij iz područja pedagogije 1995. godine, a 

doktorat u području informacijskih znanosti  2006. godine.  

Nakon rada u narodnoj knjižnici te vanjske suradnje na Odjelu za informacijske znanosti 

Sveučilišta u Zadru i na odsjecima za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 

i Filozofskog fakulteta u Osijeku, na Odjelu za informacijske znanosti u Zadru zapošljava se 

2007. godine. Predaje na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom doktorskom 

studiju kolegije usmjerene na informacijsko ponašanje korisnika, informacijsku pismenost, 

knjižnične programe i usluge za djecu i mlade i informacijske sustave u obrazovanju. Na 

doktorskom studiju Društvo znanja i prijenos informacija vodi modul koji se bavi 

informacijskim potrebama i ponašanjem korisnika informacija u različitim kontekstima.  

Suradnica je na doktorskom studiju pedagogije Kvaliteta u odgoju i obrazovanju. Mentorira 

studente na svim razinama studija. Objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i 

stranim publikacijama (članci i koautorske znanstvene studije i knjige), sudjeluje u 

znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu i predsjednica je ili članica 

programskih odbora konferencija. Članica je uredništva više domaćih i stranih znanstvenih i 

stručnih časopisa. Usavršavala se u Austriji, SAD-u, Kanadi i V. Britaniji. Područja 

znanstvenog interesa uključuju pristup, prijenos i postupanje s informacijama u digitalnom 

okruženju raznih korisničkih skupina, problematiku čitanja i rane pismenosti, informacijske 

pismenosti i korištenja informacijskih sustava u obrazovanju. Devedesetih godina prošlog 

stoljeća sudjeluje u nizu projekata koje je provodi MZOS (financirali UNESCO i UNICEF). 

Od 2007. do 2013. radi na dva znanstvena projekta koji se bave informacijskim potrebama i 

čitateljskim interesima građana Hrvatske te novim paradigmama  ranog odgoja. Od 2016. 

voditeljica je projektnog tima Sveučilišta u Zadru u Erasmus+ K2 projektu Information 

Literacy Online. U Međunarodnom savezu knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) četiri je 

godine bila predsjednica Sekcije knjižnica za djecu i mlade te četiri godine predsjednica 

Sekcije za pismenost i čitanje. Na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru bila je 

zamjenica pročelnice u dva mandata i pročelnica Odjela od 2012. godine. Od 2010. do 2015. 

godine članica je sveučilišnog Povjerenstva za unaprjeđivanje kvalitete.  

Primila je Državnu nagradu Ivan Filipović 1994. i Kukuljevićevu povelju 2008. godine. 


