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Kdo je Marta Staníková

Andrea Součková

Ředitelka Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, předsedkyně Klubu dětských knihoven SKIP 08 

Východní Čechy… a také již rok členka redakční rady zpravodaje U nás. Knihovnice a knihovníci nejen 

z Královéhradeckého kraje už dávno tuší, koho jsme se v následujícím rozhovoru rozhodli trochu vyzpovídat. 

Služebně nejmladší členku Mgr. Martu Staníkovou jsme požádali o rozhovor a položili jí tradiční otázky.

Knihovnická praxe:

V městské knihovně ve Dvoře Králové nad Labem jsem začala pracovat hned po ukončení gymnázia, tedy 

v osmnácti letech. Měla jsem to štěstí, že se uvolnilo místo v oddělení pro děti. Ta práce mě nadchla a tak jsem si 

postupně doplňovala knihovnické vzdělání. Po jedné z mých mateřských dovolených jsem se však nemohla vrátit 

zpět na své místo, protože tehdejší paní ředitelka upřednostňovala pracovní síly bez vzdělání, údajně z důvodu 

šetření peněz. Tak se stalo, že jsem dva roky strávila v textilním závodu Tiba ve skladu režného zboží. Do mé 

pracovní náplně spadalo i řízení vysokozdvižného vozíku. :-) Poté jsem pracovala dva roky ve školní knihovně 

Střední školy informatiky a služeb, kde bych pravděpodobně pracovala dodnes (práci se studenty a pedagogy 

současně jsem měla hodně ráda), nebýt Lenky Antošové, nové ředitelky dvorské knihovny. Ta mě v roce 2002 tak 

dlouho přemlouvala, až jsem podlehla a nastoupila zpět do městské knihovny, opět do oddělení pro děti a jako 

Lenčina zástupkyně. V roce 2007, po odchodu Lenky Antošové, jsem byla jmenována na místo ředitelky knihovny. 

Pravdou je, že občas bych místo řízení knihovny řídila raději ten vysokozdvižný vozík. :-) Ale jen občas. 

V knihovnické profesi jsem se našla.

Jakou knížku máte na nočním stolku?

Právě jsem dočetla Okamžiky štěstí od Patrika Hartla.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka:

Např. Růže pro Algernon.

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

Vím, kde bych být nechtěla. Ve válečných románech.

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé setkání s knihovnou):

Do knihovny jsem chodila denně už na prvním stupni základní školy a paní knihovnice tehdy celkem zvládala mou 

snahu jí pomáhat. Doma jsem si po večerech často hrála na knihovnici. Když jsem se po letech stěhovala od 

rodičů a balila si s sebou své oblíbené dětské knížky, pobavila jsem se. V každé knížce jsem měla z té doby 

dětskou rukou napsané modrou pastelkou přírůstkové číslo.

Co vás v knihovně nejvíce baví?

Mě vždycky bavilo všechno, ale nejraději mám práci v půjčovně. Bohužel už se k ní dostanu minimálně, protože 

jsem místo čtenáři obklopena čím dál více papíry. To je v současné době daň asi každého ředitele.

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

Otravní čtenáři? K nám do Slavoje takoví nechodí. :-) Na to, jak se vypořádat s otravnou kolegyní, bych 



potřebovala školení – to neumím. Naštěstí vydržím dost a téměř se nevyskytují. :-)

Co vás zaručeně naštve?

Neférové, sobecké a podlé jednání. Lži.

Čím děláte nejčastěji radost svým blízkým?

Hlavně tím, že si na ně udělám čas. :-) Mám je všechny ráda, oni to vědí, je nám spolu dobře a… o tom to je.

Oblíbený citát na závěr:

„Život je kreslení bez gumy.“
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