
Cena Velkomoravský knihovník                         

Paní Jana Šubrová

Jana Šubrová – je absolventkou Střední knihovnické školy v Brně a svou profesní dráhu zahájila v knihovně 
v Zetoru. Od roku 1981 je věrna Knihovně Jiřího Mahena, kde prošla řadou pozic a oddělení.  Od roku 2004 
je vedoucí služeb ústřední knihovny, členkou vedení KJM. Je dlouholetou aktvní členkou SKIP a v současné 
době je členkou dozorčí komise SKIP Velká Morava. 

Je jednou z těch, kteří jsou hrdí na svou profesi i SKIP a svým každodenním činěním to dokazuje. Jen tak 
jakoby mimoděk z ní sálá neutuchající energie, schopnost motvovat druhé, být přátelskou a zároveň 
spravedlivou šéfovou. Vše co činí, dělá s maximálním nasazením a odpovědnost. I tam, kde by mohla věci 
svěřit druhým, se chce vždy osobně přesvědčit, že věci klapou a nikdy neváhá přiložit ruku k dílu a to i na 
úkor svého soukromého času. Najdete ji tak u klíčových manažerských rozhodnut stejně tak jako u trpělivé 
diskuse se seniory či  pobíhající s židlemi v ruce při přípravě kulturního programu.  

Je duší mnoha aktvit knihovny, které považujeme za naše rodinné stříbro. Za všechny jmenujme například 
Muzejní noc, kde připravuje celou dramaturgii večera, trpělivě vyjednává s účinkujícími, operatvně řeší 
programové změny. Také Klub seniorů v KJM je bez její osobnost téměř nepředstavitelný.  

Paní Jana Šubrová je ale především synonymem pro naše polská přátelství. Díky ní se stala partnerská 
města Brno a Poznaň symbolem skutečně živé a fungující spolupráce, v níž se neustále rozrůstá spolupráce 
knihoven, uměleckých škol i univerzit. Dnes je již neodmyslitelná účast Knihovny Jiřího Mahena v Brně        
na poznaňském veletrhu literatury pro dět a mládež, pod jejím vedením proběhly desítky workshopů 
věnovaných vzájemnému poznávání polského a českého jazyka i kultury. 

Paní Jana Šubrová obdržela v roce 2015 nejvyšší ocenění města Poznaně  - Za zásluhy o město Poznaň, 
dlouholetý osobní podíl na budování přátelských vztahů mezi Brnem a Poznaní a šíření dobré pověst 
města Poznaně v České republice. Vyznamenání převzala z rukou primátora města Poznaně. V roce 2016  
se pak stala laureátkou Ceny města Brna za mezinárodní spolupráci města Brna.

Paní Jan Šubrová je především žena s ohromným srdcem, které stejnou měrou rozděluje mezi svou rodinu   
i svou profesi. Je kamarádkou, se kterou můžete prožívat radost i starost. Marné jsou mnohé pokusy           
jí radit: „zbrzdi, mysli sama na sebe“.  Jana je prostě všude a doufáme, že to tak ještě dlouho bude.  

Paní Janu Šubrovou nominujeme na cenu Velkomoravský knihovník 

- za její celoživotní přínos knihovnické profesi
- za profesionální i osobní kvality, které jsou příkladem všem kolegům
- za šíření dobrého jména českého knihovnictví v zahraničí

http://www.kjm.cz/knihovna-raczynskich

