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Početkom godine, u siječnju napustila nas je, iznenada i prerano, prof. dr. sci. Kata
Ivić, dugogodišnja članica Društva.
Rođena je 19. lipnja 1947. godine u Kešincima. Osnovnu školu završila 1962.
godine u Semeljcima, a iste godine upisala se u Srednju ekonomsku školu. Školovanje
nastavlja 1966. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, gdje je i diplomirala 1970.
godine. Svoju profesionalnu karijeru započela je „Poljotehnici“, Osijek, najprije kao
pripravnica, a zatim u odjelu plana i analize. Od 1. II. 1973. godine zaposlena je na
Ekonomskom fakultetu u Osijeku na radnom mjestu voditeljice knjižnice. Na
Ekonomskom fakultetu u Osijeku završila je i postdiplomski studij: „Marketing u
privrednoj organizaciji“ i 1981. godine magistrirala. Na istom fakultetu 1994. stječe
doktorat radom na temu: „Izvori i analiza informacija u strategijskom planiranju i
odlučivanju u poduzeću“.
Tijekom svog radu u knjižnici Kata Ivić je dala značajni doprinos na području
znanstvene i tehnološke informacije, njihovog korištenja i primjene, informacijskog
managementa, propedeutike i knjižničarstva. Uz rad u knjižnici kolegica Ivić vrlo aktivno
sudjeluje u radu na projektima te stručnim i znanstvenim skupovima, a objavila je i niz
zapaženih radova (knjige, udžbenici, priručnici, članci u stručnim i znanstvenim
časopisima). Bila je sudionik mnogobrojnih stručnih i znanstvenih skupova na kojima je
imala zapažena izlaganja. Na Katedri za knjižničarstvo Pedagoškog fakulteta u Osijeku
predavala je predmet „Znanost o informaciji i komunikaciji“. Kao vanjski suradnik
uključila se u rad novoosnovanog Odjela za kulturologiju.
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Članica je HKD-a i Društva knjižničara Slavonije i Baranje od 1973. godine u kojima
je niz godina obnašala različite funkcije (predsjednica Društva knjižničara Slavonije i
Baranje, potpredsjednica HKD-a, članica Upravnog odbora DKSB, članica Komisije za
visokoškolske knjižnice, članica Sveučilišnog odbora za knjižnice). Tijekom rada u
Društvu knjižničara Slavonije i Baranje uspješno je organizirala niz stručnih skupova i
doprinijela promicanju knjižničarske struke. U vrijeme njenog predsjedanja, 1994. godine
DKSB je organiziralo, vrlo uspješnu Skupštinu HKD-a u Bizovcu.

Slika 1. Kata Ivić

Tijekom 2001. godine promaknuta je u zvanje višeg knjižničara, a 2002. dodijeljeno
joj je najviše knjižničarsko priznanje „Kukuljevićeva povelja“. U knjižničarsku savjetnicu
promovirana je 2011. godine, a iste godine imenovana je članicom Hrvatskog knjižničnog
vijeća u kojemu ostaje do isteka mandata 2013. godine.
U mirovinu odlazi 30. rujna 2012.
Sahranjena je u rodnim Kešincima 16. siječnja 2017. godine.
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