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Mgr. Naďa Kaločová, vedoucí Městské knihovny Rychnov nad 
Kněžnou

Vanda Vaníčková

Knihovnický itinerář nemusí představovat jenom knihy či paměti významných rodáků. S úsměvem se za něj sama 

pokládá i ředitelka knihovny východočeského města Karla Poláčka, která je za celé své knihovnické působení 

věrná jediné knihovně.

Kdy Vás napadlo, že se stanete knihovnicí?

Jako malá jsem chodila do knihovny, kde půjčovaly vždycky starší paní. Nejdřív jsem si tedy myslela, že 

knihovnice musí být starší. Když jsem se po gymnáziu rozhodovala, kam jít dál, chtěla jsem na pedagogickou 

fakultu. Nakonec to nevyšlo a já se vydala do Prahy na knihovnickou nástavbu. Udělala jsem dobře, knihovnictví 

mi přilnulo k srdci.

Nelákala Vás myšlenka zůstat v Praze?

Po dobu studia se mi tam moc líbilo, město nebylo ještě tak divoké jako dnes. Zůstat jsem v metropoli ale 

nechtěla. Mám ráda menší knihovny, kde je různorodá práce a vyzkoušíte si od každého trochu. Do rychnovské 

knihovny jsem chodila na praxi, takže jsem byla ráda, že se naskytlo místo právě tam.

Jaké byly Vaše profesní začátky?

Celou dobu jsem zde v Rychnově nad Kněžnou. Začínala jsem v půjčovně pro dospělé, po mateřské pracovala na 

dnešních regionálních funkcích, převažovaly vždycky služby. Stalo se ale, že bylo potřeba doplnit úvazek, tak 

jsem zkusila i účtárnu.

V Rychnově působíte už relativně dlouho, které akce považujete za vydařené?

Aktuálně si cením úspěšných grantů VISK 3, díky kterým můžeme v knihovně obnovit zastaralé počítačové 

vybavení. Oblíbenou akcí je Svátek knihy, sdružující regionální vydavatele a nakladatele. V rámci této akce se 

například povedla beseda s Vlastimilem Vondruškou (90 návštěvníků) nebo pásmo přednášek o Magdaleně 

Dobromile Rettigové, které zaujalo i středoškoláky.

Práce se čtenáři občas přinese i kuriózní požadavky. Máte něco v zásobě?

Já osobně ne, ale kolegyně Yvona Drbohlavová jich má spousty. Poslední perlička je červencová detektivní práce, 

kdy se hledala kniha Cesty a osudy loveckého rohu. Do naší knihovny přišel jeden z rychnovských trubačů a 

sháněl knihu, ve které jsou noty na speciální černínskou fanfáru. Trubači ji potřebovali nacvičit na pohřeb hraběte 

Czernina, který se konal v Jičíně. Pečlivé Yvonino hledání a ochota pracovnic SVK HK dopomohly k tomu, že se 

nám pro čtenáře podařilo získat veřejnosti běžně nedostupnou knihu.

Zajímavé propojení regionu díky knihovnám. Čemu se věnujete ve volném čase?

Sportu, pomáhá mi pročistit hlavu. Hraju tenis a volejbal, jezdím na kole. Samozřejmě i ráda čtu.

Jaké knihy čtete nejraději?

Ty, co mi něco dají. Zejména jde o populárně-naučnou literaturu. Ráda čtu i detektivky, v poslední době to byl 

třeba Jo Nesbø. Všichni ho čtou, tak mi to nedalo, zkusila ho také a určitě doporučuji všem náročným čtenářům. 



V poslední době mě oslovila i Camilla Läckbergová s románem Ledová princezna.
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