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RADNA BIOGRAFIJA 

Rođena sam u Zagrebu 1969. godine. Godine 1997. završila sam studij rusistike i polonistike, 

a 1999. studij bibliotekarstva diplomskim radom Istraživanje zadovoljstva korisnika u Knjižnici 

Marina Držića. Poslijediplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila sam 2010. godine obranivši znanstveni magistarski rad 

Vrednovanje knjižničnih mrežnih stranica za mladež u Hrvatskoj. Stručno zvanje više knjižničarske 

stekla sam 2013. godine, a knjižničarske savjetnice 2018. godine. 

Od 1997. godine bila sam knjižničarka u osnovnoj i srednjoj školi. Od 2001. godine radila sam 

na Odjelu za mlade Knjižnice Medveščak, a od 2013. godine u Matičnoj i razvojnoj službi Knjižnica 

grada Zagreba, na radnom mjestu stručne suradnice za školske knjižnice na području Grada Zagreba 

i Zagrebačke županije. Aktivna sam članica više domaćih i međunarodnih udruga (Hrvatskog 

čitateljskog društva, Hrvatske udruge školskih knjižničara, Međunarodne čitateljske udruge i dr.), a 

trenutno sam članica Komisije za osnovnoškolske knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva. 

Članica sam uredništva Hrčka – stručnog časopisa Hrvatskog čitateljskog društva. 

Od 2012. godine u radu Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara sudjelujem s dvije 

radionice: Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama te Nove tehnologije u radu s 

djecom i mladima, a od 2018. i s webinarom Revizija i otpis u školskim knjižnicama. Autorica sam 

brojnih radova u znanstvenim i stručnim časopisima, kao i knjige Knjižnica za nove generacije: 

virtualni sadržaji i usluge za mlade (Zagreb, 2013.).  

Održala sam brojna izlaganja na stručnim i znanstvenim skupovima, konferencijama i 

okruglim stolovima u zemlji i inozemstvu, a u više navrata i predavanja za studente na Katedri za 

bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 

kao i  na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku.  

 

Mr. sc. Alka Stropnik, knjižničarska savjetnica 


