V Jičíně dne 4. listopadu 2015
Tisková zpráva
Ocenění nejlepších knihovnic
Ve středu 4. listopadu 2015 v podvečerních hodinách se ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové uskutečnilo Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci proběhlo
slavnostní udělení titulů Knihovník / Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2015. Záštitu
převzal Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje.
„Velkou radost mi přineslo ocenění kolegyně z jičínské knihovny paní Dany Michlové.
„Takto si představuji kvalitní knihovnici. Je odborně vzdělaná, práce je pro ni koníčkem, své
zkušenosti se nebojí v práci prosazovat, je komunikativní, zajímá se o dění ve „svých“ obcích
a knihovnách. Vychovala a vychovává další generace knihovnic a knihovníků“ říká ředitelka
Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně J. Benešová.
Dana Michlová převzala ocenění z rukou ředitelky Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové Mgr. Evy Svobodové, ředitele knihovnického institutu Národní knihovny v Praze
PhDr. Víta Richtera, předsedkyně východočeského svazu knihovníků a informačních
pracovníků Bc. Kateřinu Hubertové a zástupkyně krajského úřadu.
Blahopřát jí přijel starosta Jičína JUDr. Jan Malý a její kolegyně.
Další ocenění získali i dobrovolní knihovníci. Za Jičínsko v této kategorii převzala cenu
paní Jitka Šidáková, knihovnice Obecní knihovny Sobčice. Pravidelně v knihovně pořádá
pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, věnuje se i studentům, kterým pomocí meziknihovní
výpůjční služby obstarává studijní literaturu. Starším spoluobčanům zajišťuje donáškovou
službu. V loňském roce její malou knihovnu navštívilo 1 214 uživatelů.
Dana Michlová pracuje v knihovnách po celý svůj pracovní život. V jičínské knihovně
pracovala téměř na všech úsecích – v katalogizaci, ve výpůjčním procesu, 2x týdně měla na
starost pobočku ve městě, zajišťovala lekce knihovnicko-informační výchovy pro 3. - 4. třídy.
Po mateřské dovolené v září 1981 nastoupila na pozici metodičky. Baví ji práce s lidmi, mezi
knihovníky z malých knihoven našla mnoho dobrých přátel.
Podílela se na zdárném přechodu okresní knihovny na městskou a s tím spojené změně ve
spolupráci s vesnickými knihovnami. Vybudovala kvalitní výměnný fond, díky jejímu
přičinění se řada malých knihoven výrazně vylepšila (např. MLK Vršce, Stav, Mladějov,

Libuň, Střevač, Lužany aj.). Zajišťuje automatizaci místních knihoven a jejich připojení do
souborného katalogu.
Vůči dobrovolným knihovníkům vystupuje jako profesionál, vždy dokáže poradit i
podpořit, je k nim přátelská a vstřícná. Je s nimi v pravidelném kontaktu osobním, pořádá pro
ně i exkurze, zve je na ostatní akce knihovny.
V době, kdy začalo omezování krajské dotace na výkon regionálních funkcí, s velkým
osobním nasazením přesvědčovala starosty a další zástupce obcí o nutnosti financovat
společně nákup výměnného fondu. Díky její práci se Jičínu daří v rámci kraje získat relativně
největší příspěvek od obcí.
Je aktivní členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, od roku 2012
organizuje setkávání seniorů – bývalých zaměstnankyň knihoven v našem regionu. Zve je na
společné akce a minimálně jedenkrát za rok pořádá velké setkání.
Mgr. Jana Benešová
ředitelka knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

