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Na temelju Čl. 4. Pravilnika o dodjeli nagrade „Eva Verona“, Upravni odbor je na svojoj 16. 
sjednici koja je održana 15. svibnja 2020. godine donio Odluku o prijedlogu kandidata za dodjelu  
 

Nagrade Eva Verona Hrvatskog knjižničarskog društva 
Ivani Čadovskoj 

 
 
kao znak javnog priznanja za posebno zalaganje u radu, inovativnost i promicanje knjižničarske 
struke.  
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. Po završetku studija, tri godine je radila 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 višeg knjižničara 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 kratkom 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 
platfomi 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 inovativnost je 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 je članica, a u 
razdoblju od 2018. do 2020. predsjednica Komisije za informacijske tehnologije Hrvatskog 
knjižničarskog društva. U tom razdoblju je 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.  
Ivana Čadovska svestrana je mlada knjižničarka koja rado prihvaća izazove te savjesno i s 
lakoćom obavlja zadatke kako na radnom mjestu tako i u radu Hrvatskog knjižničarskog društva. 



  
 
 
 

Iako mlada, iznimno je cijenjena među kolegama svih generacija radi stručnog znanja, ali i zbog 
iznimnih osobnih vrlina. Pristojna i smirena, ne boji se izraziti svoje mišljenje, a u timskom radu 
uvijek sposobna izvući od kolega ono najbolje.  


