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Prof. dr.sc. TATJANA BLAŽEKOVIĆ,
član Uredništva znanstvenog časopisa
INFORMATOLOGIA i član HKD-a

(1918. – 2011.)

U Zagrebu je 2. studenoga 2011. godine, u 94.
godini života, umrla dr. Tatjana Blažeković,
znamenita knjižničarka, članica Hrvatskog komunikološkog društva i dugogodišnji član
Uredništva znanstvenog časopisa INFORMATOLOGIA.
Rođena je u Osijeku 1918. godine u zagrebačkoj
obitelji Hanžeković. Diplomirala je 1940. godine
na zagrebačkom Filozofskom fakultetu na katedri germanistike, a na istom fakultetu doktorirala na anglistici 1955. godine. Najveći dio
svog života posvetila je knjižničarstvu.
U Rijeci radi u Naučnoj biblioteci, sadašnjoj
Sveučilišnoj knjižnici, a na riječkoj Pedagoškoj
akademiji 1965. osniva studij Školskog knjižničarstva, piše priručnik za školske knjižničare
"Biblioteka osnovne škole" i s prof. Brankom
Furlan sveučilišni udžbenik "Knjižnica osnovne
škole". Prof. Blažeković odgojila je brojne generacije knjižničara kojima danas njezine metode
razumijevanja školskog knjižničarstva olakšavaju svakodnevni rad.
Veći dio svog profesionalnog života prof. Blažeković posvetila je Rijeci i riječkom kulturnom
krugu. Nakon povratka u Zagreb 1973. predaje
kao znanstveni savjetnik na postdiplomskom
sveučilišnom studiju CSBDIZ-a u Referalnom
centru Sveučilišta u Zagrebu,

ISSN 1330-0067

te je mentor brojnim doktorantima na temu
knjižničarstva. Profesorica Blažeković osobnu je
knjižnicu, koja se sastoji od 1507 knjiga, 675
volumena periodike i 355 jedinica neknjižne
građe koju čine njezini rukopisi i materijali koji
su služili za znanstveni i stručni rad te drugu
građu darovala Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci,
uz obrazloženje da je knjižnica jedna od vodećih ustanova u gradu i široj okolini.
Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci je darovana zbirka
dr. Tatjane Blažeković koja će bit temelj zbirke
stručne knjižničarske literature koja treba poslužiti studentima i nastavnicima Sveučilišta u
Rijeci, ali i cjeloživotnom učenju knjižničara
Primorsko-goranske županije te svima onima
koji žele dublje ući u područje knjižničarstva
kao znanja o organizaciji zabilježenog znanja.
Svojim akvnim dugodišnjim radom u uredništvu časopisa INFORMATOLOGIA, te aktivnim
članstvom u Hrvatskom komunikološkom društvu, znanstveno je doprinijela razvoju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.
Uredništvo časopisa INFORMATOLOGIA i
Predsjedništvo HRVATSKOG KOMUNIKOLOŠKOG DRUŠTVA i ovom prilikom izražava
zahvalnost i poštivanje liku i djelu ugledne
znanstvenice koja je svojim radom doprinijela
ugledu znanstvenog časopisa.
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