
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 12.3.2014

Číslo: Ročník 24 (2014), Číslo 1

Sekce: Kdo je ...

Název článku: Bc. Kateřina Hubertová se představuje 

Autor: Kateřina Hubertová

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140128

Bc. Kateřina Hubertová se představuje 

Kateřina Hubertová

Představujeme novou členku redakční rady, vedoucí metodického oddělení Knihovny města Hradce Králové a 

předsedkyni RV SKIP 08 Východní Čechy. 

Jaká knížka je na nočním stolku?

Obvykle smršť různého. Dobrodružný román vedle naučné publikace, humoristické povídky vedle kuchařky, domácí 

autor v družném sousedství se zahraničním. Beru horory, fantastiku… z naučného vždy podle momentálního 

zájmu. A mě zajímá skoro vše. Ale nestíhám…

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka

Bakalářskou práci jsem psala na téma Saturnin. Byla to má nejoblíbenější kniha. Je pravda, že skoro roční práce 

nad ní mi dojem trochu zkazila, ale mám dojem, že se situace vylepšuje a zase brzy bude to období, kdy Saturnina 

budu moci. ;)

O čem by měla být knížka, jejíž děj bys(te) chtěla prožít?

Nemám vlastní příběh. Osobně prožívám všechny příběhy, které ze stránek knih vykouknou. Můžu být kýmkoliv.

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé setkání s knihovnou)

Jako malá holčička jsem nejprve chtěla být herečkou a pak hned přišla fáze, kdy jsem chtěla být knihovnicí. 

Vášnivý čtenář byl ze mne ve chvíli, kdy jsem se naučila číst. A knihovnicí jsem chtěla být proto, abych si mohla v 

práci číst. ;) 

Co tě (vás) v knihovně nejvíce baví?

Práce metodika je v současné době velmi košatá. Je nutné řešit stále nové a nové problémy, hledat řešení pro

nové situace. Rozhodně si nemůžu stěžovat na nudu a stereotyp. A tak práce utíká a vlastně i baví. 

S přestěhováním do nové budovy máme najednou i jiné pracovní úkony, které dříve nebyly nutné. Třeba exkurze. A 

ty jsou zatím pro mne skutečně zábavou. Nervozita s člověkem cloumá, když má mluvit před cizími lidmi, ale když 

se to překoná, je to radost.

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

Pozice metodika mne částečně chrání před těmi klasickými nepříjemnými čtenáři. Ale i tak prostě každý z nás čas 

od času narazí na nepříjemného spoluobčana. Tak asertivně a nenechat se znechutit.

Co tě (vás) zaručeně naštve?

Nespolehlivost, neplnění slibů, lži a pomluva.

Čím děláš (děláte) nejčastěji radost svým blízkým? 

Knihou. ;) Ne, vážně. Většinou to tak opravdu je, ale z prostorových důvodů brzdím, a to i ostatní rodinné 

příslušníky. Jsme praštěná rodina. Knihy se u nás kupují opravdu dost. Dokonce jsem vysledovala, že u některých 

knih chce každý člen rodiny mít vlastní výtisk! To je pak výhra pro knihkupce.
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Co Tě nezabije… ;)
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