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Nové posily redakční rady se
představují
Na tradiční otázky odpovídá:
Mgr. Lenka Bendzová z Městské knihovny v Dobrušce
Knihovnická praxe (pár vět o tom, čím jsi prošla)
Před nástupem na VŠ jsem absolvovala 14denní praxi v knihovně Veletržního paláce v Praze.
Vystudovala jsem bakalářský obor Knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě, kde jsem cca 1
měsíc docházela do tamější městské knihovny na praxi. Také jsem byla "školena" v SVK HK a MěK
v RK. V letech 2007-2009 jsem pracovala v dětském oddělení Městské knihovny v Opočně.
Kombinované navazující magisterské studium (obor Informační a knihovnická studia) jsem ukončila
roku 2009. Hned poté jsem nastoupila do Městské knihovny v Dobrušce, kde v současnosti
vykonávám funkci vedoucí knihovny.
Jakou knížku máš na nočním stolku?
Tomáš Zmeškal: Milostný dopis klínovým písmem.
Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka
Asi nemám. Existuje spousta knih, které jsem si oblíbila… Například nedávno jsem dočetla knihu
Alchymista, která mě velice zaujala i poučila :
O čem by měla být knížka, jejíž děj byste chtěli prožít?
O cestování po celém světě a poznávání nových míst, různých kultur a zvyků.
Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé setkání s knihovnou)
Když jsem jako dítě poprvé vstoupila do naší semechnické místní "mini" knihovny.
Co Tě v knihovně nejvíce baví?
Práce v kolektivu, úplně nejvíc mě baví zpracovávání statistik :-DD
Jak si poradíš s tzv. "otravným" čtenářem (případně kolegou)?
Vždy s úsměvem a vřelým chováním lehce naznačím to, co mi vadí a je nepříjemné.
Co Tě vždycky potěší?
Když svítí sluníčko a lidé se na sebe usmívají.
Co Tě zaručeně naštve?
Setkání s "blbcem"
Čím děláš nejčastěji radost svým blízkým?
Trávím s nimi více času.
Oblíbený citát

"Co tě nezabije, to tě posílí."

Eva Komínová z Knihovny města Hradce Králové
Knihovnická praxe (pár vět o tom, čím jsi prošla)
Věrnost podniku, v Knihovně města HK od roku 1971, od roku 1983 (po mateřské) v dětském
oddělení pobočky Nový Hradec Králové, od roku 1989 vedoucí pobočky.
Jakou knížku máš na nočním stolku?
Teď knížku pro děti (protože připravuji pořady Vítáme nové knihy) Modrá je barva nočních děsů autorka Stolarz, Laurie Faria - o dívce, která má zlé předtuchy.
Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka.
Mění se podle věku, nálady, životní situace. Spíš bych jmenovala autory, např.: Noah Gordon nebo
Anthony Grey.
O čem by měla být knížka, jejíž děj byste chtěli prožít?
Chtěla bych prožít příběh úspěšné, krásné, bohaté, všemi milované ženy samaritánky s
uzdravujícími schopnostmi někdy v minulosti v krásné panenské přírodě.
Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé setkání s knihovnou).
Je to vzpomínka na místní novohradeckou knihovnici paní Bažantovou, k níž jsem začala chodit
jako dítě a na níž mě fascinovalo to, že si za výpůjčním pultem pletla svetry… Od té doby jsem
chtěla být knihovnicí, ale ještě několikrát mě to přešlo, i když nakonec jsem se k tomu stejně
dostala. (Ale svetry nepletu - nějak to nestíhám.)
Co Tě v knihovně nejvíce baví?
Když dělám dětem něco jako náhradní mámu - poradce a zpovědníka.
Jak si poradíš s tzv. "otravným" čtenářem (případně kolegou)?
Moc to neumím, beru si k ruce knihovní řád a oháním se paragrafy. Ale spíš se vyhýbám
otevřenému střetu a snažím se konflikt řešit v klidu. Naštěstí jsem se ještě do žádné vyhrocené
situace nedostala. Na Novém Hradci máme hodné čtenáře a pracuji s úžasnými kolegyněmi.
Co Tě vždycky potěší?
Když mi moji bývalí čtenáři přihlašují do knihovny své děti a vzpomínají s vděčností, jak se jim kdysi
u mě v knihovně líbilo. Pak mám pocit, že to, co dělám, má nějaký smysl.
Co Tě zaručeně naštve?
Když mi něco nevyjde tak, jak bych si to představovala. Může to být upečená bábovka, která má
brus, ale taky nevydařená beseda, kdy mě děti "neberou". Ale vždycky se naštvu spíš na sebe než
na někoho jiného.
Čím děláš nejčastěji radost svým blízkým?
Není to kniha, jak by se třeba dalo očekávat. Vždycky předem pátrám, co by je v dané chvíli nejvíc
potěšilo, a pak se snažím jejich přání jim splnit.
Oblíbený citát
Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. (Saint-Exupéry: Malý princ)
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