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Kdo je kdo aneb P edstavujeme
redak ní radu pokra ování
redak ní rada
Jméno a titul, funkce, webová stránka domovské knihovny a elektronická adresa
Knihovnická praxe /pár v t, ím jste prošli
Jakou knížku máte na no ním stolku
Oblíbený knižní hrdina /oblíbená knížka
O em by m la být knížka, jejíž d j byste cht li prožít?
Knihovnická vzpomínka /první nebo zajímavé setkání s knihovnou/
Co Vás v knihovn nejvíce baví
Jak si poradíte s tzv. „otravným“ tená em /kolegou?
Co Vás vždycky pot ší?
Co Vás zaru en naštve?
ím d láte nej ast ji radost svým blízkým?
Oblíbený citát
Mgr. Lenka Antošová
editelka M stské knihovny Slavoj ve Dvo e Králové nad Labem, v redak ní rad je od roku
2003.
http://www.slavoj.cz ; mailto:antosova@slavoj.cz
Po maturit na gymnáziu v roce 1986 jsem rok pracovala v NK Praha, potom do roku
1992 v OK Hradec Králové. V polovin roku 1992 jsem se p est hovala do Dvora Králové
nad Labem, kde jsem pracovala jako knihovnice na gymnáziu a od roku 2002 v M stské
knihovn Slavoj. Mezitím jsem stihla vystudovat knihovnickou nástavbu v Brn a FF UK v
Praze.
Na no ním stolku mám Tuláka po hv zdách. Mým oblíbencem je neš astník Ignácius J.
Reilly z knížky Spol ení hlupc , kterou napsal John Kennedy Toole. Cht la bych prožít
alespo jedno pololetí ve škole v Bradavicích nebo prázdniny s Muminkem, Š upálkem, Miou
a dalšími kamarády v Muminím údolí.
Mám pocit, že tém každý den v knihovn je pro m zajímavý.V knihovn m baví skoro
všechno. Taky mám ráda ten spokojený pocit, který vyza uje knihovna po tom, když skon í
celodenní p j ování a zav ou se dve e za posledním tená em.

S otravnými lidmi, a už je to tená , kolega nebo kdokoliv jiný, si moc poradit neumím.
Otravové m dost vyvád jí z míry.
Zaru en m pot ší dcera Téra.
Zaru en m naštve dcera Téra.
Vždycky jsem si myslela, že své blízké pot ším, když jim naslouchám. Zjiš uji ale, že v
poslední dob je nesmírn pot ším, když jsem v bec doma.
Mým oblíbeným citátem je:
I cesta dlouhá tisíc mil za íná prvním krokem.
Nej ast ji si ale opakuji toto:
Ráno moud ejší ve era.
Hana Hylmarová
Vedoucí (protože jediná) knihovnice Obecní knihovny ve Staré Pace, v redak ní rad je od
roku 2003.
mailto:knihovna@starapaka.cz , http://www.starapaka.cz
Ke knihovnictví m p ivedla kmot i ka š astná náhoda. Po maturit na SPgŠ v Nové
Pace v roce 1982 jsem nastoupila do MŠ v Rychnov nad Kn žnou, kde jsem do té doby
bydlela. Následovaly dv mate ské dovolené. Po p est hování se do dnešního bydlišt v Ústí
u Staré Paky jsem nastoupila k pošt jako poštovní doru ovatelka a ekala, až se uvolní
místo v místní MŠ. Díky tomuto povolání jsem si zmapovávala nev domky terén pro p íští
práci, protože jsem d kladn poznala všechny obyvatele vesnice – od novoroze at až po
d de ky. Potom jsem pracovala v MŠ a po p ti letech se z d vodu malého po tu d tí rušila
t ída. Nastoupila jsem do místní knihovny jako zástup za mate skou dovolenou a pracuji zde
již sedm let.
Na polici nad postelí se mi to v tšinou nakupí a vybírám si knihu podle nálady. T eba Pianista
od W.Szpilmana nebo cokoli od Petra Šabacha. Te o prázdninách byl nej ten jší knihou
Chov ps , protože jsme dostali št n . Stejn v posteli íst nemohu, vleže totiž okamžit
usínám.
Mojí nejoblíben jší knihou je Jak jsem vyhrál válku od Patricka Ryana. A literatura vále ná,
vypráv ní poru íka Goodbodyho je excelentní a k popukání.
Nevím, který d j knihy bych cht la prožít. Jsem spokojená s tím, co prožívám ve skute nosti.
Až se to skoro bojím napsat, ale jsem š astná. Sta í mi, když svítí sluní ko.
Vzpomínám si na knihovnu v Rychnov nad Kn žnou, kam jsem coby tená ka pravideln
docházela a nikdy by m nenapadlo, že se tím jednou budu zabývat profesn .
V knihovn m baví všechno, ovšem krom vytírání podlahy v zim . Protože k mé práci pat í
i vše, co se tý e kultury v obci, rozhodn se nejedná o práci stereotypní. Každý den se do
knihovny t ším, to snad hovo í samo o sob .
Otravné lidi nemám ráda, ale setkání s nimi se lov k nevyhne. Zatím jsem si vždy n jak
poradila. Ti p íjemní mi to vynahradí.
Zaru en m pot ší, když je hezký den a nic nep íjemného m ne eká.
Zaru en m naštve opak.
Já doufám, že radost svým blízkým d lám neustále! Jen a si zkusí tvrdit n co jiného!
Nemám sv j oblíbený citát, nerada používám slova n koho jiného. Sama jsem vý e ná dost.
PhDr. Božena Klabalová
Vedoucí odd lení informa ních a referen ních služeb SVK v Hradci Králové; v redak ní rad
je od založení zpravodaje a má na starosti zejména jazykovou korekturu.
http://www.svkhk.cz ; mailto:bozena.klabalova@svkhk.cz

Od roku 1983 pracuji v SVK Hradec Králové, a to stále ve stejném odd lení, t ebaže jeho
název se m nil (od d ív jšího BIS k nyn jšímu IRS). Zam stnání m p im lo doplnit si
odborné vzd lání. Absolvovala jsem totiž VŠ neknihovnického zam ení (FFUK v Praze, obor
eština – latina). Využila jsem tedy nabídky Konzulta ního st ediska SKŠ Brno p i SVK
Hradec Králové k získání druhé maturity.
Nemám sice no ní stolek, ale po ruce mám vždycky Bibli a z toho ostatního – momentáln
soub žn na r zných místech v byt detektivku od Rexe Stouta (zábava), Deník Anne
Frankové (pou ení), Liviovy D jiny (nostalgické vzpomínky na p vodní obor) a Tolkienova
Hobita (opakování angli tiny).
Mými nejoblíben jšími knihami jsou jednozna n Medvídek Pú od A.A. Milnea a Babi ka od
B. N mcové.
N jak m nic nenapadá. Normální život vydá za p kných pár knih. Snad n kdy se mi zachce
posed t s Púem za slunného dne pod borovicí, nejlíp tak za p t minut jedenáct, když je práv
tak as sníst n co menšího.
První stupe ZŠ, 50. léta: t íd bylo p id leno ur ité penzum knih, které pak mezi žáky
kolovaly. Bylo napínavé, co na lov ka asi vyjde p íšt . Za školní rok ke mn n která kniha
dokolovala i t ikrát.
Mám št stí na práci, která není jednotvárná – informování, rešerše, školení uživatel ,
exkurze…
V tšinou si vím rady jen teoreticky, v praxi je to slabší. Ale ono t ch otrav není moc.
Zaru en m pot ší, když je za p t minut jedenáct – viz výše.
Co mne naštve, je r zné a bez záruky.
Doufám, že radost svým blízkým d lám už svou pouhou existencí!(?)
Nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. Ty potvory vlezou všude. (Jára da Cimrman)
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