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Poděkování Daně Michlové

Dana Malá

Ráda bych zde napsala pár slov o naší kolegyni Daně Michlové, která se donedávna starala o obecní knihovny na Jičínsku. Byla pro 

nás, „vesnické knihovnice a knihovníky“, velkou rádkyní, oporou, kamarádkou, a hlavně její optimismus nám pomáhal i ve všedním 

životě, což by mi určitě potvrdili i ostatní.

Ke své celoživotní profesi knihovnice se dostala hned po studiu gymnázia v Nové Pace a poté pokračovala v dálkovém studiu na 

Střední knihovnické škole v Praze. Po maturitě nastoupila do Městské knihovny v Nové Pace a po dvou letech přešla do Okresní 

knihovny v Jičíně (dnes Knihovna Václava Čtvrtka). Zde prošla všemi odděleními a po návratu z mateřské dovolené se našla v práci 

metodičky, která jí umožnila setkávání s dobrovolnými knihovníky na vesnicích. Pro ně měla vždy cenné rady i povzbuzení a 

pomáhala jim orientovat se v oblasti knihovnictví.

Když došlo ke změně organizace vesnických knihoven (vznikl střediskový systém), bylo hned jasné, kdo bude tomuto systému velet. 

Dana vybudovala kvalitní výměnný fond, díky němuž a díky Danině metodické pomoci se některé knihovny výrazně vylepšily – sama 

mohu potvrdit.

Ve vesnických knihovnách pracujeme všichni dobrovolně, takže pokud by nefungovala vstřícnost, profesionalita, a hlavně přátelský 

přístup, pak by těch vesnických knihovníků moc nebylo. Známe se i mezi sebou díky společným akcím a exkurzím, které Dana 

ochotně a nadšeně organizovala. Musím se zmínit také o jejím přesvědčovacím talentu – její výmluvnost dokázala přesvědčit i ty 

nejspořivější starosty, aby přispěli na nákup knih do výměnného fondu.

Čtenáři v seniorském věku si považují rovněž založení Klubu aktivních seniorů při jičínské knihovně (i to je Danino dítě), kde jsou 

organizovány různé besedy, přednášky i vzdělávací kurzy.

A nakonec – Dana Michlová svým přístupem k milovanému knihovnickému oboru dává příklad dalším, ať je to v jakékoliv oblasti 

činnosti. Určitě svou aktivitu neztratí ani mezi seniory. A pro nás, kteří ji léta známe, je neuvěřitelné, že mezi ně už také patří. 

Za všechnu svoji práci byla v roce 2015 zcela právem oceněna titulem knihovnice Královéhradeckého kraje.    
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