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voditeljica Županijske matične službe
Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak
Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice Sisačko-moslavačke županije
Rimska bb, 44000 Sisak
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ŽIVOTOPIS
Dunja Holcer rođena je 29. siječnja 1974. u Sisku gdje je završila osnovnu i srednju školu.
ŠKOLOVANJE I NAPREDOVANJE U STRUCI:
- 21.ožujka 2016. stekla zvanje knjižničarske savjetnice,
- 16. listopada 2015. stekla akademsko zvanje doktorice znanosti iz područja informacijskih i
komunikacijskih znanosti,
- 23. lipnja 2010. stekla zvanje više knjižničarke,
- dobitnica strukovne nagrade „Eva Verona“ dodijeljene 2. 10. 2008. na 36. skupštini Hrvatskoga
knjižničarskog društva održanoj u Puli,
- 29.11.2004. položila stručni ispit za stručno zvanje diplomirani knjižničar,
- 29. listopada 2004. diplomirala bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
Informacijske znanosti i stekla zvanje diplomiranog bibliotekara,
- 21. rujna 2001. diplomirala Razrednu nastavu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
Pedagogijske znanosti i stekla zvanje diplomiranog učitelja,
- 28.03.2001. položila stručni ispit za stručno zvanje pomoćni knjižničar,
- 1992. maturirala u CUO Vladimir Majder Kurt u Sisku i stekla zvanje suradnika u kulturnoznanstvenim ustanovama.
ZAPOSLENJE:
- od 01. rujna 2009. - voditeljica Županijske matične službe za narodne i školske knjižnice Sisačkomoslavačke županije u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak,
- od 20. ožujka 2000. do 31. kolovoza 2009. zaposlena u Dječjem odjelu Narodne knjižnice i čitaonice
Sisak,
- 1998.-2000. preko Student-servisa, a zatim na Ugovor o djelu radila kao pomoćni knjižničar u
knjižnici Visoke učiteljske škole u Petrinji,
- 1997. radila na zamjeni za bolovanje kao nastavnik engleskog jezika na I. OŠ Petrinja u Petrinji,
- 1992. radila na zamjeni za bolovanje kao pomoćni knjižničar u Dječjem odjelu Narodne knjižnice i
čitaonice Sisak.
STRUČNI RAD
2009. – ... (Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice Sisačko- moslavačke
županije)
-

prikupljanje i obrada statističkih podataka iz narodnih i školskih knjižnica na području
matičnosti,
nadzor nad stručnim radom narodnih i školskih knjižnica na području matičnosti,

-

-

-

informiranje knjižničara o novostima iz knjižničarstva te novim stručnim izdanjima,
organizacija stručnog usavršavanja za knjižničare narodnih i školskih knjižnica na području
matičnosti,
stručna savjetodavna i praktična pomoć knjižničarima u školskim i narodnim knjižnicama na
području matičnosti,
obuka novih knjižničara zaposlenih u narodnim i školskim knjižnicama na području
matičnosti,
razvoj i poticanje novih usluga u narodnim i školskim knjižnicama na području matičnosti,
suradnja i savjetodavna pomoć osnivačima narodnih i školskih knjižnica pri razvijanju
knjižnične djelatnosti, planiranju i provedbi uređenja postojećih i izgradnje novih prostora
knjižnica na području matičnosti na području matičnosti,
stručna savjetodavna i praktična pomoć ravnateljima narodnih knjižnica te ravnateljima škola
na području matičnosti,
suradnja sa stručnim vijećima osnovnoškolskih i srednjoškolskih knjižničara na području
matičnosti, Zavodom za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu,
stručnim vijećem voditelja županijskih matičnih službi, Ministarstvom kulture, Ministarstvom
znanosti, obrazovanja i sporta, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Sisačko-moslavačkom
županijom,
suradnja s knjižničarskim strukovnim udrugama,
mentorstvo.

2001. – 2009. (diplomirani knjižničar u Dječjem odjelu Narodne knjižnice i čitaonice Vlado
Gotovac Sisak)
- nabava knjižnične građe,
- inventarizacija, klasifikacija i katalogizacija knjižne građe, igračaka i elektroničke građe,
- informacijska služba,
- veljače 2004. godine do 2009. izrađuje i uređuje polugodišnje biltene prinova namijenjene
djeci te biltene prinova namijenjene roditeljima,
- 2006. do 2009. radi nabavu filmova za novoosnovanu DVD-teku; radi inventarizaciju,
klasifikaciju i katalogizaciju istih. Izradila i uredila bilten i katalog filmova koji redovito i
održava,
- od 2003. godine do 2008., vodi kreativne likovne radionice za osnovnoškolce, redovnu tjednu
aktivnost,
- kao autor i suradnik aktivno sudjeluje u organizaciji, provedbi i postavljanju izložbi,
književnih susreta, predavanja, koncerata, kvizova znanja i sl. u Dječjem odjelu Narodne
knjižnice i čitaonice Sisak,
- autorica je multimedijalne izložbe Plavi svijet dupina održane istovremeno u sva tri odjela
(Odjel za odrasle, Odjel Caprag, Dječji odjel) Narodne knjižnice i čitaonice Sisak u Mjesecu
hrvatske knjige 2003. godine,
- jedna je od autora izložbi postavljenih u Dječjem odjelu Narodne knjižnice i čitaonice Sisak:
- Jacques Cousteau i podmorski svijet (održana u lipnju 2000.),
- Noć vještica (održana listopad/studeni 2000.),
- Putujemo svijetom: Republika Austrija (održana u Mjesecu hrvatske knjige 2000.),
- Putujemo svijetom: svijet patuljaka (održana u Mjesecu hrvatske knjige 2001.),
- Cvjetne košarice (održana u ožujku 2002.),
- Putujemo svijetom: Grčka (održana u Mjesecu hrvatske knjige 2002.),
- Putujemo svijetom: plavi svijet dupina (održana u Mjesecu knjige 2003.),
- Šeširi iz kolekcije Ludog klobučara (veljača/ožujak 2004.),
- Dan Narodne knjižnice i čitaonice Sisak (održana u travnju 2004.)
- Putujemo svijetom: čarolija Irske (održana u Mjesecu hrvatske knjige 2004.),
- Božićni miševi (održana u prosincu 2004.),
- Uskršnja jaja (održana u ožujku 2005.),
- Pregled rada Dječjeg odjela (održana u travnju 2005.),
- Putujemo svijetom: Zmajokraj (održana u Mjesecu hrvatske knjige 2005.),
- Putujemo svijetom: prostranstva Kanade (održana u listopadu, u Mjesecu hrvatske

knjige 2006.),
Knjižnični vremeplov: 30 godina Dječjeg odjela NKČ Sisak (održana u Mjesecu
hrvatske knjige 2007.),
- Izložba Slikovnica autorice Renate Holcer i ilustratora Dinka Medveda Jako dugačke
priče o tri hrabre žabice i čarobnom kamenu spasa, a i o zmaju također (održana u
veljači 2008.),
- U susret proljeću 2008.: Nacionalni park Plitvička jezera (održana u travnju 2008.),
- Putujemo svijetom: svijet vilinskih bića (održana u Mjesecu hrvatske knjige 2008.),
- Ususret proljeću: zaštita prirode u Hrvatskoj (održana u ožujku 2009.),
- Putujemo svijetom: tajanstveni Brazil, festival života (održana u Mjesecu knjige
2009.),
kao jedna od autora izložbe Knjižnični vremeplov: 30 godina Dječjeg odjela NKČ Sisak,
postavljene u Mjesecu hrvatske knjige 2007. osmislila je, dizajnirala, izradila i pripremila za
tisak 7 izložbenih jumbo-plakata (180 x 80 cm) koji su predstavljali 30 godina rada Dječjeg
odjela. Tekstove na plakatima napisala je u suradnji s Natašom Bujas i Renatom Holcer.
Dizajnirala je i izradila plakat izložbe, letke, pozivnice i zahvalnice za stalne vanjske
suradnike Dječjeg odjela,
jedan od organizatora ili suradnica na postavljanju izložbi postavljenih u Dječjem odjelu
Narodne knjižnice i čitaonice Sisak:
- Šume u Hrvatskoj (održana u rujnu 2004.),
- Otvoreni dani Britanskog savjeta(održana u travnju 2005.),
- Nebo iznad Siska – izložba o astronomiji (održana u svibnju 2005.),
- Od Balvan-revolucije do Oluje (održana u kolovozu 2005.),
- Od Slikovnjaka do Vragobe (održana u rujnu 2005.).
- Sisački mladi umjetnici-amateri 4 (održana u proljeće 2006.),
- Redefinicija umjetničkog djela: izložba likovnih radova učenika Osnovne škole
Komarevo (održana u ožujku 2007.),
- Ususret proljeću : Psi (održana u travnju 2007.),
- Sisački biografski leksikon (održana u svibnju 2007.),
- Sisački mladi umjetnici-amateri 5 (održana u svibnju 2007.),
- Mi živimo među Vama, izložba Udruge slijepih (održana u rujnu 2007.),
- Božićni ukrasi od prirodnih materijala, izložba likovnih radova u izlozima autorice
Ivanke Debogović i Snježni prijatelji, izložba likovnih radova u knjižnici autorice
Marine Draženović Pleša (održana u prosincu 2007.),
- Maškare, likovni radovi učenika nižih razreda učenika Osnovne škole Komarevo
(održana u siječnju 2008.),
- Izložba likovnih radova učenika viših razreda Osnovne škole Ivo Kozarčanin
Hrvatska Dubica i Lidije Dužić, učiteljice Likovne kulture (održana u srpnju 2008.),
- Izložba grafika polaznika Likovnog centra Rupčić (održana u studenom 2008.),
- Radovi polaznika Predškolske igraonice (održana u kolovozu 2009.).
-

-

-

Od 2000. na dalje idejno je osmislila, dizajnirala i pripremila za tisak brojne promotivne letke,
pozivnice i izložbene plakate za niz izložbi i događanja u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado
Gotovac Sisak.
IZLAGANJA NA STRUČNIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA I KONFERENCIJAMA
„Značenje i uloga Hrvatskoga knjižničarskog društva u strukovnoj zajednici“
(Okrugli stol Uloga stručnog knjižničarskog društva danas) - pozvano izlaganje

2015.

„Work with US – javnim zagovaranjem do poslovne knjižnice“ (Okrugli stol
Vrednovanje, upravljanje i zagovaranje ishoda u knjižnicama) - izlaganje

2015.

„Strategija javnog zagovaranja Hrvatskoga knjižničarskog društva (2015.-2020.) s
naglaskom na zajedničke akcije“ (Okrugli stol Vrednovanje, upravljanje i

2015.

zagovaranje ishoda u knjižnicama) - izlaganje
„Zastupljenost web 2.0 alata u knjižničnom marketingu“ (39. skupština HKD-a) izlaganje

2014.

Stručno vijeće školskih knjižničara SMŽ – pozvano izlaganje „Školske knjižnice u
virtualnom svijetu“

2013.

Radionica Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga – pozvano
izlaganje „Sve knjižnice sisačko-moslavačke županije“

2011.

8. savjetovanje za narodne knjižnice – izlaganje „Lokalna zajednica i narodne
knjižnice: komunikacija za obostranu korist“

2011.

12. dani visokoškolskih i specijalnih knjižnica – poster-izlaganje „Kompetencije
knjižničara za rad u informacijskom okruženju“

2011.

Međunarodna konferencija Libraries in a digital age. – poster-izlaganje „Allinclusive Digital Archiving: The Next Step“ u suradnji s Natašom Bujas.

2009.

Međunarodna konferencija Libraries in a digital age - izlaganje „All-inclusive
digital archiving“ u suradnji s Natašom Bujas i Andrejom Tihomirovićem,

2008.

Pozvano izlaganje „DVD-teka, nova zbirka u knjižnici“ na Informativnom utorku
u Knjižnicama grada Zagreba

2008.

Stručni skup „Novi mediji u dječjim knjižnicama“ - izlaganje „DVD-teka, nova
zbirka u knjižnici“

2007.

Međunarodna konferencija Libraries in a digital age – izlaganje „Children - library
- media: children's library, mediator and guide between children and media“ u
sklopu PhD foruma

2007.

10. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji - poster-izlaganje „Protupožarna zaštita u
hrvatskim narodnim knjižnicama: istraživanje“

2006.

Skupu za knjižničare narodnih knjižnica Sisačko-moslavačke županije, održanom u
Dječjem odjelu NKČ, sa izlaganjem o uvođenju DVD-a, kao nove zbirke, u fond
za posudbu

2006.

Pozvano izlaganje namijenjeno knjižničarima Dubrovačko-neretvanske županije –
„Digitalizacija – novo pomagalo u radu“

2006.

Međunarodna konferencija Libraries in a digital age – poster-izlaganje
„Digitization in children’s library – a different approach to the problem“

2006.

18. Proljetna školi školskih knjižničara - radionica-raspravište „Digitalizacija u
dječjim i školskim knjižnicama“

2006.

9. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji - poster-izlaganje „Projekt digitalizacije
produkata izložbenih djelatnosti Dječjeg odjela Narodne knjižnice i čitaonice
Sisak“

2005.

3. savjetovanje za narodne knjižnice - poster-izlaganje „Nove tehnologije u radu
Dječjeg odjela Narodne knjižnice i čitaonice Sisak“

2005.

17. Proljetna školi školskih knjižničara - radionica-raspravište „Kako u svijetu
tehnoloških promjena privući djecu u knjižnicu“

2005.

16. Proljetna škola školskih knjižničara sa temom – multimedijalna prezentacija
interaktivne izložbe „Plavi svijet dupina – priča o dupinima cresko-lošinjskog
arhipelaga“

2004.

SUDJELOVANJE NA STRUČNIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA I KONFERENCIJAMA
Okrugli stol „Uloga stručnog knjižničarskog društva danas“

2015.

Stručni skup „Srečanje pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope
(SEALL)“ (Ljubljana)

2015.

10. savjetovanje za narodne knjižnice

2015.

27. proljetna škola školskih knjižničara

2015.

Međunarodni stručni skup „Dječji odjel – partner obitelji i predškolskoj ustanovi“

2014.

18. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji

2014.

39. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

2014.

Stručni skup „Knjižnice u procjepu 2“

2014.

26. proljetna škola školskih knjižničara

2014.

4. okrugli stol za školske knjižnice

2013.

45. skupština Mađarskog knjižničarskog društva, Eger, Mađarska

2013.

13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica

2013.

Međunarodna konferencija „Kulturna Europa“

2013.

11. okrugli stol o pokretnim knjižnicama i 5. festival bibliobusa - moderator

2013.

25. proljetna škola školskih knjižničara

2013.

5. okrugli stol „Knjižnice i suvremeni menadžment“

2013.

Stručni seminar za narodne knjižnice SMŽ „Knjižnice u ratu, knjižnice u miru“

2013.

Stručni skup povodom 175. godina GK „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac

2013.

Stručni skup „Knjižnice u procjepu“ - moderator

2012.

16. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji

2012.

38. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva - moderator

2012.

8. međunarodni stručni skup „Knjižnice - središta znanja i zabave“

2012.

Međunarodna IFLA-ina radionica „ALP Small Project: Regional Cooperation:
challenge and opportunity“

2012.

3. okrugli stol za školske knjižnice

2012.

Stručni skup „Suradnja dječjih knjižničara i roditelja“

2012.

Međunarodni stručni skup „Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne: stanje i
perspektive“

2011.

Međunarodni stručni skup „Festival knjižničarstva – pokaži što znaš“

2011.

2. okrugli stol „Od statistike do pokazatelja uspješnost“

2011.

4. okrugli stol „Knjižnice i suvremeni menadžment: Upravljanje i organizacija
svakodnevnog posla“

2011.

Stručni skup „Djeca na internetu u knjižnici“

2011.

Stručni skup „Dječja knjižnica danas - između teorije i prakse“

2010.

37. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva

2010.

Međunarodna konferencija „Libraries in the digital age“

2010.

36. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

2008.

Stručni skup „Roditelji s bebama i malom djecom – dobrodošli u knjižnicu“

2007.

Stručni skup „Igraonice i igroteke danas – tržište dobre praksi“

2006.

14. proljetna škola školskih knjižničara

2002.

Pohađani tečajevi Centra za stalno stručno usavršavanje
Kako uspješno komunicirati : komunikacija u realnom i virtualnom okruženju

2013.

Vrijednosti knjižničarke profesije

2012.

RDA u akciji: upotreba RIMMF-a za unos RDA podataka (bez upotrebe ili
razmišljanja o MARC-u)

2012.

UDK u praksi – opće i pomoćne oznake

2011.

Norme i postupci u digitalizaciji

2009.

Međuknjižnična posudba

2009.

Volontiranje u knjižnicama

2007.

Novi pravci upravljanja knjižničnim fondovima

2007.

Organizacija kulturnih djelatnosti

2006.

Komunikacija unutar poslovnog sustava

2006.

Izgradnja zbirki u narodnim knjižnicama

2005.

Kako napisati i objaviti stručni / znanstveni rad

2005.

Knjižnične usluge i službe za mladež

2004.

ČLANSTVA U KNJIŽNIČARSKIM UDRUGAMA
Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije – redovni član

2000. - …

Hrvatska udruga školskih knjižničara – redovni član

2015. - …

AKTIVNOST U KNJIŽNIČARSKIM UDRUGAMA
Regionalna razina
Član Glavnog odbora Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije

2012. - 2016.

Predsjednica Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije

2008. - 2012.

Potpredsjednica Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije

2006. - 2008.

Tajnica Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije

2004. - 2006.

Članica Nadzornog odbora Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije

2002. - 2004.

Državna razina
Članica Hrvatskoga knjižničnog vijeća (Ministarstvo kulture)

2015. - …

Predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva

2014. - …

Stručna tajnica Hrvatskoga knjižničarskog društva

2013. - 2014.

Član Izvršnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva

2013. - …

Član Odbora za nakladničku djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva

2015. - ...

Član Komisije za pokretne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva

2012. – 2016.

Član Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja Hrvatskoga
knjižničarskog društva

2012. - …

Član Glavnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva

2010. - ...

MEĐUNARODNI STRUKOVNI PROJEKTI
International Librarians Network – Country Coordinator for Croatia

2014. - 2015.

DOMAĆI STRUKOVNI PROJEKTI
Članica projektnog tima u projektu „Primjena hrvatskih ISO standarda (ISO 2789 i
ISO 11620) za jedinstveno elektroničko prikupljanje, obradu / analizu i prikaz
statističkih podataka o poslovanju svih vrsta knjižnica“ – nositelj projekta NSK
Zagreb

2013. - ...

POVJERENSTVA, OCJENJIVAČKI ODBORI, RADNE GRUPE
Član Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ Hrvatskoga
knjižničarskog društva

2016.

Član radne grupe za izradu Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva

2015.

Član Ocjenjivačkog odbora za dodjelu nagrade „Eva Verona“ Hrvatskoga
knjižničarskog društva

2014.

Član radne grupe za izradu Statuta Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke
županije

2014.

Predsjednik Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog
društva

2010.

Član Ocjenjivačkog odbora za dodjelu nagrade „Eva Verona“ Hrvatskoga
knjižničarskog društva

2010.

ORGANIZACIJSKI/PROGRAMSKI ODBORI STRUČNIH SKUPOVA
41. Skupština HKD-a Hrvatskoga knjižničarskog društva - organizacijski odbor

2016.

Stručni skup „Knjižnice u procjepu 3“ – programski odbor

2016.

14. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama - članica prog./org. odbora

2014.

39. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva – organizacijski odbor

2014.

Stručni skup „Knjižnice u procjepu 2“ – programski odbor

2014.

13. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama – programski i organizacijski
odbor

2013.

Obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica – organizacijski odbor

2013.

4. okrugli stol za školske knjižnice – organizacijski odbor

2013.

11. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 5. festival
hrvatskih bibliobusa – programski i organizacijski odbor

2013.

Stručni skup „Knjižnice u procjepu“ – programski odbor

2012.

38. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva – programski odbor

2012.

U suradnji s kolegama iz Dječjeg odjela NKČ Sisak, organizirala je Stručni skup
„Novi mediji u dječjim knjižnicama“ koji je održan 13. i 14. prosinca 2007. u
Sisku. Za taj je Skup dizajnirala web stranicu, osmislila izgled radnih materijala,
dizajnirala plakat i pripremila ga za tisak, prikupljala podatke o prijavljenim
sudionicima i izlagačima, dizajnirala i izradila akreditacije te, tijekom održavanja
Skupa, nadgledala tijek Skupa i bila moderator prvog dana

2007.
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- Lutkarska družina Zajedno (2005.),
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GLAVNI UREDNIK/UREDNIK/ČLAN UREDNIŠTVA
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PRIPREMA PUBLIKACIJA ZA TISAK
19. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske
infrastrukture : zajedničko, a različito - načela interoperabilnosti u AKM zajednici : programska
knjižica – prijelom i priprema za tisak
1. okrugli stol za knjižnice nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj : strategija razvoja središnjih
knjižnica nacionalnih manjina unutar mreže narodnih knjižnica prema prihvaćenom modelu :
programska knjižica – prijelom i priprema za tisak
Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama. 13. 2013. i 14. 2014. Zagreb. Slobodan pristup
informacijama : 13. okrugli stol, [Zagreb, 10. prosinca 2013.] i 14. okrugli stol, [Zagreb, 10. prosinca
2014.]: zbornik radova / [organizatori Hrvatsko knjižničarsko društvo, Komisija za slobodan pristup
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Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za bibliotekarstvo] ; uredile Tea Grašić-Kvesić i
Ivana Hebrang Grgić ; [prijevod sa slovenskog i srpskog jezika Adela Ćurlić, Tea Grašić-Kvesić,
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knjižničarskog društva, ISSN 1846-5544 ; knj. 63) – prijelom i priprema za tisak
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društva, Osijek, 26. rujna - 28. rujna 2012. ; [organizator Hrvatsko knjižničarsko društvo [i] Društvo
knjižničara Slavonije i Baranje ; zbornik sažetaka uredila Dunja Holcer]. Zagreb : Hrvatsko
knjižničarsko društvo, 2011. – prijelom i priprema za tisak
Godišnjak Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije / [glavna urednica Dunja Holcer].
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OSTALE AKTIVNOSTI
Od 2006.-2013. član International Reading Association (IRA).
2006. kao jedna od utemeljitelja Sisačko-moslavačkog ogranka Hrvatskog čitateljskog društva,
izabrana za dopredsjednicu istog u razdoblju od 2006. do 2009. godine.
Od 2005. članica Hrvatskog čitateljskog društva.
Od 2013. članica Športskog plesnog kluba Top step
Od 2013. članica Planinarskog društva Žulj
Od 2013. članica Udruge Franak
JEZICI
Engleski jezik – razumijevanje, govor, pisanje – C2
Slovenski jezik – razumijevanje - C1; govor, pisanje – B2
Španjolski jezik – razumijevanje, govor, pisanje - A1

OSTALO
Napredno znanje korištenja MS Office programskog paketa, Adobe PhotoShopa, Adobe InDesigna i
Adobe Illustratora
Temeljno znanje korištenja WordPressa
Vozačka dozvola – B kategorija

