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Kdo je Markéta Tučková

Oddělení služeb knihovnám

Knihovnická praxe

            Koncem roku 2008 mě oslovila starostka obce Batňovice, zda bych neměla chuť převzít knihovnu. V únoru 

2009 se do nově zrekonstruované knihovny navezly knížky z výměnného doplňkového souboru MěK Trutnov. V 

březnu jsem už první dětské čtenáře zvala na první Noc s Andersenem. V roce 2010 jsem získala Cenu hejtmana 

Královéhradeckého kraje za vzorné vedení obecní knihovny v rámci soutěže Vesnice roku. Zároveň jsem 

postoupila do celostátní soutěže „Knihovna roku 2010“. V loňském roce jsem se zúčastnila základního 

knihovnického kurzu pro obecní knihovny, který pořádala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve 

spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové.

Jaká knížka leží na nočním stolku?

            Na nočním stolku mám hned několik knížek. Mám pětiletou dceru, které každý večer před spaním čtu. Nyní 

dočítáme knihu Domov pro Marťany od M. Drijverové, jinak musím podotknout, že velký úspěch měly knihy od I. 

Peroutkové Anička na horách, Anička a její kamarádky atd. Ráda něco vyrábím a tvořím, a protože nápady 

čerpám z knih, tak jich mám na svém nočním stolku hned několik (Topp sešitky, 52 nápadů pro děti na každý 

týden v roce, Největší kniha nápadů na celý rok). Večer před spaním čtu většinou oddychové knížky, nyní čtu 

„Zápisky z plodové vody“ od P. Braunové a R. Pártlové.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka

V dětství jsem měla oblíbenou knihu Boříkovy lapálie od V. Steklače. K přečtené knížce se již většinou 

nevracím.

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

            Který děj knihy, bych chtěla prožít? Možná na chvíli být takovým moderním Robinsonem Crusoem. Na 

pěkném ostrově, slyšet šumění moře, obklopena pěknou přírodou a pod palmou si číst zajímavou knihu.

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé setkání s knihovnou)

            Do knihovny mě poprvé přivedl starší bratr, bylo mi asi 8 let. Bratr byl vášnivý čtenář a doma neustále 

„ležel“ v knihách. Knihovnicí ve Rtyni v Podkrkonoší byla tehdy paní Hrubčínová, navštěvovala nás ve škole nebo 

jsme přicházeli na besedy do knihovny. Besedy ovšem nebyly tak nápadité jako dnes.

Co Vás v knihovně nejvíce baví?

            Jsem ráda, že můžu být knihovnicí v malé obecní knihovně. Práce je tu opravdu velmi rozmanitá. Baví mě 

připravovat besedy pro děti, vymýšlet soutěže a tvořivé dílničky, ale snad nejvíc se těším na nové knihy, které 

nakoupím nebo dovezu z MěK Trutnov. Mám radost, pokud je čtenář spokojen s výběrem knih.

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

            Nemám v knihovně otravného čtenáře, a pokud mě někdo naštve, snažím se to „přejít“. Čtenáři si většinou 

v knihovně rádi sednou a popovídají.

Co Vás vždycky potěší?
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Potěší mě květina, ale i práce na zahradě. Udělá mi radost i ranní káva na terase, kde mi krásně kvetou 

fuchsie. Samozřejmě mě těší i pochvala. Radost mi udělal i nedávno jeden pětiletý kluk. Přišla jsem odpoledne do 

školky pro dceru a on mi povídá: „To jsem, paní knihovnice, zvědavý, co pro nás zas příště připravíte, dnes se mi 

to moc v knihovně líbilo.“

Co Vás zaručeně naštve?

            Zaručeně mě naštve nespravedlnost, přetvářka a lež.

Čím děláte nejčastěji radost svým blízkým?

            Asi dobrou náladou, jinak nevím. Museli byste se zeptat jich.

Oblíbený citát: Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.   (Seneca)

Přísloví, na které si vždy vzpomenu, když se mi něco nepovede: Všechno zlé je k něčemu dobré.
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