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Helena Vejvarová (* 1970)
Vanda Vaníčková
V posledních letech jsme obklopeni projekty a granty. Nemusí se ale jen stavět a rekonstruovat, grant může do
knihovny přivést i šikovnou metodičku. Metodičku, kterou baví grafika, šití a doma má kompletní sérii knih Star
Trek, která v ČR vyšla.
Aktuálně působíte jako metodička v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Jak dlouho jste na této pozici?
Krátce, od roku 2014. Ani v knihovně nejsem dlouho, nastoupila jsem v roce 2011. Díky projektu úřadu práce
Z teorie do praxe jsem po mateřské dovolené prošla řadou různě zaměřených rekvalifikací, školení a testů, které
mě nakonec zanesly do knihovny. Takže doslova z teorie do praxe.
Proč zrovna do knihovny? Byla volba nějak spojená například s oborem střední školy?
Mám vystudovanou Střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích, takže tím to pravděpodobně nebude.
Zmíněný projekt byl nastavený tak, že po splnění stanovených podmínek jsme jako absolventi dostali roční
pracovní smlouvu ve státní správě. Při závěrečném setkání se zaměstnavateli obě strany nezávazně na sobě
uváděly své preference. S paní ředitelkou Benešovou jsme se shodly. Já chtěla do knihovny, ona si mě vybrala.
A to je určitě, nejen pro knihovny Jičínska, dobře…
Doufám, že ano. Práce metodičky mě naplňuje, baví mě její rozmanitost. Nyní s kolegyní Danou Michlovou
objíždíme knihovny, na konci roku se věnuji smlouvám a statistikám (pozn. redakce: rozhovor byl realizován
v prosinci loňského roku), ale tady v knihovně jsem si prošla „knihovnickým vším“. Balila jsem knihy, pomáhala
rušit pobočku nebo třeba šít kabátek pro loutkové divadlo v dětském oddělení. Metodičkou jsem se stala až na
doporučení odcházející kolegyně a po absolvování rekvalifikačního kurzu Národní knihovny ČR v Praze.
Co myslíte, že je na vaší práci nejtěžší?
Nikdy nevíte, na co narazíte. Knihovníkům se snažím radit ohledně knihovny, mnozí uvítají i rady osobní. Jsem
ráda, když máme knihovnu, kde to funguje, je v obci vážená. K tomu přispívají například i různá ocenění, která
starostům knihovnu připomenou. Na knihovnictví obecně se mi líbí také setkávání knihovníků, třeba na výletech
apod. Popovídáme si, vyměníme nápady a hned je postaráno o novou motivaci pro realizaci dalších projektů a
plánů.
Nikdy nevíte, na co narazíte – potkala vás už nějaká čtenářská kuriozita?
Na svou „veselou historku z natáčení“ ještě čekám. Nedávno jsme ale třeba našli ve vrácené knize založenou
lékařskou zprávu z roku 1999. Ani ne snad za kuriozitu, ale spíše za zajímavost považuji shodu okolností při svém
posledním pasování prvňáčků. V převleku Manky pomáhala pasovat moje starší dcera, mladší byla naopak mezi
prvňáčky.
Jak jste na tom se čtením?
Občas mám rozečtených i více knih najednou. Obecně mám ale ráda sci-fi, fantasy a knížky typu Šifra mistra
Leonarda. Aktuálně můžu čtenářům U nás doporučit například Případ Pegasus (Gregg Loomis) nebo titul
Pekařova dcera (Sarah McCoyová). (Pozn. redakce: jičínská knihovna má na svém webu přímo záložku, v níž
zaměstnanci
knihovny
doporučují
tituly,
které
přečetli;
odkaz
na
webové
stránky:

http://knihovna.jicin.cz/doporucujeme.html.)
Profesionální knihovnické začátky jsme probraly. Vzpomenete si na ty čtenářské?
Určitě, chodila jsem do jičínské knihovny do dětského oddělení. Přiznám se, že paní knihovnici si už nevybavím.
Pamatuji si ale svoji první výpůjčku. Byla to knížka Čarovné prstýnky (Markéta Zinnerová) a vybrala jsem si ji při
školní exkurzi do knihovny.
Kontakt na autorku rozhovoru: vandav@seznam.cz
Kontakt na dotazovanou: vejvarova@knihovna.jicin.cz
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