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Moje první zaměstnání

Dagmar Havlová

Již je tomu 45 let, co jsem po absolvování dvouleté nástavby při Střední knihovnické škole v Praze nastoupila do 

Okresní lidové knihovny v Jičíně do funkce metodičky. 

Začátky nebyly lehké. Vyzbrojena pouze teorií jsem za účinné pomoci naší paní ředitelky Věry Novotné pronikala do 

tajů této zajímavé a rozmanité činnosti. Teoretické znalosti knihovnické techniky, což tehdy bylo ruční přírůstkování, 

zpracovávání lístkových katalogů, systematické tříděni knih apod., bylo možné využít i v samotné jičínské knihovně. V roce 

1968 jsme totiž připravovali knihovnu do nejvyššího kola soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. Podařilo se a 

knihovna získala titul Vzorná lidová knihovna. Bylo to zásluhou celého kolektivu, který byl v té době skutečně prima. 

Jako druhá metodička v této době působila v jičínské knihovně Zdena Jakubcová. Se staršími kolegyněmi pí Fantovou 

a pí Plhovou jsme si dobře rozuměly. Nade vším držela ochrannou ruku naše milá paní ředitelka, dej jí Pán Bůh lehké 

odpočinutí, jak se říká. Byla to žena nesmírně zapálená pro knihovnu, obětavá, přívětivá a dovedla vždy udržet dobré vztahy, 

ale i kázeň a pořádek.

            My metodičky jsme měly každá svůj okrsek knihoven. V té době začaly též vznikat profesionální střediskové knihovny, 

jako např. v Sobotce či Lázních Bělohrad. Stávající městské knihovny v Nové Pace a Hořicích měly též metodickou působnost.

Při své práci jsem měla možnost více poznávat i svůj rodný kraj. Často jsme si připadaly jako zapadlí vlastenci. Snaha 

o to, aby místní lidové knihovny v obcích byly umístěny alespoň v trochu odpovídajících slušných prostorách, knihy v regálech 

nejen tak bez ladu a skladu, narážela často na nepochopení ze strany místních národních výborů. Knihovna na vesnici byla 

tehdy většinou skutečně jediným kulturním stánkem. Knihovníci vedli knihovnu zadarmo či za malou odměnu. Pomáhaly jsme 

jim, seč nám síly a možnosti stačily. Cesta do některých obcí byla strastiplná. Někdy se stalo, že se muselo jít velký kus cesty 

pěšky, protože tam nic nejelo (tedy veřejná doprava). Přihodilo se třeba, že začalo pršet a člověk promoklý na kost došel do 

knihovny, kde si musel zatopit, trochu se usušit a pustit se do práce. Byly to skutečně takové pionýrské časy metodické práce. 

Ale nebyla nouze ani o příjemné zážitky. Nikdy nezapomenu na jeden takový. 

Při jedné metodické návštěvě, když jsem s knihovníkem vše probrala, bylo dosti času do odjezdu autobusu zpět. I 

pozval mě, ať se neurazím, k nim domů, že manželka právě uvařila slepici na paprice. Pozvání jsem přijala, byli to skutečně 

přívětiví lidé. Posadili mě k velkému stolu uprostřed kuchyně. Oni zasedli též. Před každým stál velký, hluboký, masivní 

porcelánový talíř, do kterého paní domu naservírovala maso s omáčkou, knedlíkem a k tomu lžíci. Tou lžící jsem jedla 

nesměle, ale s velkou chutí, neboť tak výtečnou slepici na paprice jsem v životě nejedla, ani potom později. 

Ráda také vzpomínám, jak jsme jezdily budovat knihovny v Sobotce či v Lázních Bělohrad. My mladé v knihovně jsme 

se spřátelily natolik, že jsme spolu trávily i volný čas. Za zábavou jsme chodily naproti do kavárny Slávie a o víkendech do 

přírody Českého ráje. 

Na léta strávená v jičínské knihovně vzpomínám dnes skutečně ráda, snad také proto, že jsem byla mladá. Byl to dobrý start 

do života.

Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat paní Daně Michlové za to, že organizuje setkání seniorů bývalých 

zaměstnanců knihovny v Jičíně. Je to úžasné a jsem za to moc vděčná. Zaměstnancům dnešní Knihovny Václava Čtvrtka přeji 

hodně síly a úspěchů v nelehké práci. Ať stále platí výrok Johna Ruskina (1808-1900): „ Knihy jsou lidem tím, co ptákům 

křídla.“ 

Na působení v jičínské knihovně zavzpomínala paní Dagmar Havlová, roz. Šimonová. V roce 1971 se odstěhovala do Kladna. 

Zde nastoupila do knihovny do funkce metodika. V současné době je v důchodu a ráda navštěvuje své rodné město Jičín i 

naši knihovnu (pozn. D. Michlová).
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