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U kávy s Janou Kubíkovou, držitelkou ocenění za nejstahovanější a nejlépe hodnocený programu
vložený do Databanky vzdělávacích programů

Impulsy u kávy
Odvážné rozhovory s odvážnými soutěžícími i porotou knihovnické přehlídky OKNA, která proběhla
v Městské knihovně v Sedlčanech v dubnu 2016 (více).

Jana Kubíková
Ocenění za nejstahovanější a nejlépe hodnocený programu vložený do
Databanky vzdělávacích programů – Knihovna města Ostravy

Co pro vás znamenala účast na přehlídce OKNA?
Ocenění za svou práci, možnost zavítat do malebných Sedlčan, do nichž jsem se zamilovala, ale také
setkání s milými lidmi a velmi příjemnými tamními knihovnicemi, kterým chci ještě jednou vzdát hold
a poděkovat za skvělý program, pohoštění, jejich přístup a ochotu.
Uveďte tři vlastnosti, bez kterých se ve vaší práci neobejdete?
Přístupnost, usměvavost, pohotovost a s ní související improvizace, spontánnost, pracovitost.
Co z vaší práce vás nejvíce baví?
Vzhledem k tomu, že si jdu vždy za svými sny a touhami, baví mě má práce sama o sobě a vše, co k ní
patří.
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Jana Kubíková – Městská knihovna Ostrava

Mgr. Helena Hubatková Selucká

Kdo je vaší největší inspiraci?
Život sám... dějiny, knihy, lidé, příroda... krása a hloubka ve všech jejich podobách...
Jaké plány máte pro rok 2016?
Byt zdravá a šťastná stejně jako všichni, které znám a na kterých mi záleží...
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