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Kdo je Barbora Čižinská

Oddělení služeb knihovnám

Knihovnická praxe

Bude to stručné: během studia praxe mj. v informačním středisku IKEM, kde jsem zatoužila věnovat se i pod 

dojmem naší profesorky PhDr. Stöcklové lékařským informacím, od začátku studia práce v knihovně našeho 

Ústavu informačních studií a knihovnictví (knihovník, katalogizátor), pak též retrokatalogizace v odborné knihovně 

Ministerstva financí, kde mi po ukončení studia bylo nabídnuto místo. V knihovně Ministerstva financí jsem se 

dostala k  službám, rešerším, editování webu aj. a po 3 letech, kdy jsem cítila, že už moc profesně nerostu, jsem 

byla vybrána jako vedoucí odborné knihovny, a tak jsem za 5 let „úřadování“ spolu se 14 kolegy zkusila ode všeho 

kousek. Starost o lidi, rozpočet, fondy a prostory, akvizici, článkovou dokumentaci a spokojenost čtenářskou. 

Přiznám se, že každá zkušenost, i když toho vzhledem k mému věku tolik není, mi v současné práci přijde vhod.

Jaká knížka leží na nočním stolku?

Aktuálně Pohádky a pověsti z moravské brány (M. Lisická), vyřazené z fondu naší knihovny.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka

Je toho víc, což asi u knihovnice nepřekvapí. Kromě pohádek jen namátkou Staré řecké báje a pověsti (E. 

Petiška), Tracyho tygr (W. Saroyan), Prorok (Ch. Džibrán), Monology (M. Kundera), Narcis a Goldmund (H. 

Hesse), Zrcadlo a maska (J. L. Borges), Něžný barbar (B. Hrabal), Pán prstenů (J. R. R. Tolkien)… Ráda jsem 

četla o osudech konkrétních lidí, např. o B. Němcové, M. Curie-Sklodowské a mnoha dalších.

O čem by měla být knížka, jejíž děj byste chtěla prožít?

Ráda bych přišla na kloub nějaké záhadě, aby v tom bylo objevování, aby se splétaly a rozplétaly nitky, ale nic 

moc riskantního, na to nemám povahu. Zahrála bych si na Fleminga nebo Schliemanna či rozluštila ještě 

nerozluštěné písmo…, ale možná se o tom jen dobře čte, ale kdyby to měl člověk prožít, tak to chce jistě kvantum 

vědomostí, hodně, hodně trpělivosti a snad i notnou dávku štěstí.

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé setkání s knihovnou)

Vybavila se mi nádherná historická studovna knihovny Uměleckoprůmyslového muzea (místo mé první praxe) a 

její přilehlé patrové sklady, kde jsem poprvé viděla, že formátové stavění skutečně existuje. A pak knihovna tehdy 

katedry nyní ÚISK FFUK, kde za lístkovým katalogem a regály nebylo knihovnici vidět, a následné shánění krabic 

od banánů pro stěhování knihovny, což tak nějak předznamenává, co se v naší práci často děje.

Co Vás v knihovně nejvíce baví?

Lidi, knížky a hledání informací. Mám slabost pro rešeršní služby – popovídat si s uživatelem, co potřebuje, pak 

chvíle přemýšlení, kde všude hledat, s čím se co pojí, na chvíli proniknout do tématu a jeho kontextu a pak to 

uživateli na zlatém podnose naservírovat. V poslední době jsem zas v profesi ochutnala, jaké to je, když můžete 

uplatňovat nápady a rozvíjet je s kolegy, přihrávat si a společně něco vzniká.

Jak si poradíte s tzv. „otravným“ čtenářem (případně kolegou)?

Přiznám se, že s tím nemám moc zkušeností. Teď se nám aktuálně osvědčila strategie „nasypat si popel na hlavu“ 

a vysvětlit, čtenáře to odzbrojilo. (Nepřiživovat konflikt.) Jinak asi trpělivost a pak si ulevit mezi svými.
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Co Vás vždycky potěší?

Když se něco povede, když vidím, že má někdo radost.

Co Vás zaručeně naštve?

Nespravedlivé obvinění a takové to rozhodování bez znalostí.

Čím děláte nejčastěji radost svým blízkým?

Asi tím, že spolu trávíme čas, že je pochválím, vyslechnu, nevím. Jinak mým holčičkám je lehké udělat radost, 

ukážete oblíbené obrázky, přečtete pohádku, koupíte zmrzlinu.

Oblíbený citát

Mám celé sešity vypsané z knížek, myšlenek, které mně přišly chytré nebo vystihovaly můj pocit. Vtírá se mi jeden 

citát z Něžného barbara, ale asi bych už necitovala přesně.
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