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Mgr. Jaroslava Maršíková, ředitelka Městské knihovny Trutnov

Vanda Vaníčková

Knihovna ji lákala od dětství. Do svého prvního knihovnického působiště v Červeném Kostelci nastoupila v roce 

1978. O deset let později, přesně 11. 1. 1988, přesídlila do trutnovské knihovny do oddělení pro dospělé. Její motto, 

na jehož realizaci v trutnovské knihovně úspěšně dohlíží, zní: Veřejná knihovna by měla mít živý fond.

Vzpomenete si na svou úplně první návštěvu knihovny?

Bylo to v první třídě v knihovně v Červeném Kostelci, kde jsme bydleli. A zhruba od šesté třídy jsem měla jasno o 

svém povolání - budu knihovnice.

Měla jste záložní plán, kdyby to nevyšlo?

Upřímně si neumím představit, že bych dělala něco jiného. Kdyby to ale muselo být, tak si poslední dobou

uvědomuji, že by mě lákalo nějaké praktické povolání, třeba kadeřnice.

Vybavíte si nějaký originální čtenářský požadavek, který Vás zaskočil či pobavil?

Výroky některých čtenářů by stálo za to zaznamenávat do samostatného sešitu. Já sama teď nic nevymyslím, ale 

k vtipným situacím dochází například při výslovnosti cizích jmen, nebo když název knihy přiřadí čtenář jinému

autorovi.

Jaké knížky čtete nejraději?

Historické knížky a oddechovou literaturu. Z historické mě potěší jak česká, tak cizí. Třeba knihy Paříž, New York,

Sarum (od Edwarda Rutherfurda) nebo sedm knih z historie Říma od Colleen McCulloughové (tzv. Římská sága). 

Přečtu všechno, i když se přiznám, že červená knihovna mě příliš neoslovila.

Zkuste čtenářům doporučit nějaký konkrétní titul.

Moc se mi líbila knížka Prokletí rodu Slavníkova od Zdeňka Frýborta, která vypráví o svatém Vojtěchovi, ale je 

napsána jiným pohledem. A to mě zaujalo. Velmi doporučuji například knížky, kde je hlavní postavou sestra 

Fidelma (pozn.: autor Peter Tremayne). Jsou to historické detektivky zasazené do irské společnosti, kde to bylo 

tenkrát úplně něco jiného, než známe z našich dějin.

Knihovna v roce 2025 – jak to vidíte?

Stejně, ale s jinou, více propracovanou technikou a novými službami. Internet je dobrá věc a lidé ho využívají, ale 

ke knihám se vždycky budou vracet. Malé děti chodí s maminkami, půjčují si společně knížky (a je jich stále více). 

Budoucnost knihoven tu je. A to říkám nejen jako knihovnice, ale i jako skalní čtenář, kterému je nejlépe na gauči

s kafíčkem za zvuku otáčejících se stránek.

Co Vám kromě čtení dělá radost?

Aktuálně malý vnouček. Ráda také pletu a chodím na houby. Ale čtení je opravdu koníček. Když jsem šla před lety 

na 14 dní do nemocnice, vzala jsem si s sebou 20 knih. Divil se i pan doktor.

Radostí je určitě i nově zrekonstruovaná knihovna.

Ano, máme nová okna, vymalovanou studovnu, čítárnu, oddělení naučné literatury a nový koberec. Vše jsme stihli 

během 14 dní. Jsme tu ovšem samé dámy, takže stěhování nám dalo pořádně zabrat. Před posledními úpravami 

se z tohoto pohledu v knihovně relativně dlouho nic nedělo, v roce 2001 jsme rekonstruovali spodní patro knihovny, 



předtím v roce 1998 studovnu.
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