
MRKNI (MiniRozhovorsKNIhovnicí)

Lada Machalová
Hradišťskou knihovnu navštěvuji jako čtenář už
od dětství, ale možnost pracovat zde jsem získala
v loňském roce.
Po střední škole jsem se rozhodovala, jestli jít na
pedagogickou fakultu, ale nechala jsem se zlákat
atraktivnějším oborem a nastoupila na Univerzitu
Pardubice,  kde  jsem  vystudovala  bakalářské
studium Historicko-literární studia. 
Dilema kam dál vyřešil odlet do Irska. Díky tomu
přišla  i  nezapomenutelná  zkušenost  au-pair.  Po
návratu  jsem  rozhodila  sítě  a  i  přes  prvotní
nesnáze v hledání zaměstnání se na mě nakonec
usmálo štěstí.  V knihovně BBB jsem nastoupila
do  oddělení  pro  dospělé  a  jsem  služebně
nejmladší.

Začneme zlehka. Máš přímo pohádkové 
jméno. Štve tě to někdy? 

Začínáš rozhovor jako většina lidí, se kterými se
potkám  poprvé,  takže  už  mě  přirovnání
k Princezně se zlatou hvězdou na čele a otázky
typu: ,,Kde máš hvězdu?“ nerozhodí jako dřív. Je
to  pořád  lepší  než  přirovnání  k autu  (smích),
vždyť princezna byla hezká a hodná. Jak se říká
v mé  oblíbené  pohádce  Anděl  páně:  ,,Každá  si
zvykne.“  

Jaký je tvůj pracovní den?

I  když  jsem  věčný  nestíhač,  začínám  každý
(nejenom) pracovní den snídaní, jinak bych byla
nepoužitelná. Spousta mých přátel a známých má
docela zkreslenou představu o knihovnicích, a tak
je  neustále  musím  přesvědčovat,  že  si  v práci
opravdu  nečtu.  Nejčastěji  mě  najdete  u
centrálního výpůjčního pultu,  mou náplní práce
je  péče  o  knihovní  fond,  vyřazování  knih  do
depozitu a vzhledem k tomu, že knihovna pořádá
mnoho  kulturních  a  vzdělávacích  akcí,
autorských čtení  a  výstav,  zabezpečuji  společně
s ostatními kolegy jejich organizaci. 

            V knihovně pracuje

od r. 2016

Oblíbený nápoj ke knize

Určitě plná konvička dobrého čaje, 
            momentálně patří mezi mé nejoblíbenější 
            zahřívací zázvor, citron, med.

Nej poloha na čtení

Vysněnou houpací síť v pokoji zatím 
nemám, takže si prozatím vystačím s 
gaučem.

Neřest

Sladkosti v jakémkoliv množství. 
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Čím ti čtenáři udělají radost?

Bude  to  možná  znít  jako  otřepaná  fráze,  ale
pokud jsou lidé vstřícní a chovají se slušně, jde
všechno mnohem lépe. Pokud během dne narazím
na někoho, kdo je nějakým způsobem nepříjemný,
snažím se z toho nic nedělat, protože pořád máme
více čtenářů, kteří za námi chodí rádi a kteří mi
zpříjemní  den  už  jen  slovem  “děkuji“  nebo
pochvalou za doporučenou knihu. 

Co děláš, když se zrovna mile neusmíváš na 
čtenáře? Jak relaxuješ? Co tě baví?

Mám štěstí, že dělám práci, která je zároveň mým
koníčkem. Kromě toho, že miluju knihy, také ráda
cestuji. Mezi mou velkou zálibu patří sport a od
vysoké školy se zajímám o zdravý životní styl.

Co nebo kdo ti dodává energii?

Už to budou skoro dva roky, co jsme si pořídili
štěně huskyho. Gatsby má energie, že by vystačila
pro celou knihovnu.:)

Má tvůj přítel a blízké okolí pochopení pro 
tvou oblibu v knihách? :)

Bývalo  skoro  pravidlem,  že  jsem  ke  každé
příležitosti  dostávala  knihu.  Poslední  Vánoce
byly  první,  kdy  jsem  pod  stromečkem  žádnou
nenašla. Vypadá to, že se role obrátily, protože od
té doby, co pracuji v knihovně, zásobuji knihami
téměř  všechny  blízké.  U  některých  jsem  moc
nepochodila,  např.  můj  přítel  odmítl  teňoučkou
knihu,  kterou  jsem  se  mu  snažila  vnutit
v angličtině,  a  to  i  přesto,  že  to  byla  kniha  o
fotbalu. 

 

Tvůj oblíbený autor

I  když  jsem  v knihovně  nejmladší,  dávám
přednost klasikům. Určitě si vzpomínáš, jak jsem
protestovala  při  vyřazování  B.  Němcové  do
depozitu.  (smích)  Oblíbených  autorů  mám  víc:
Remarque, Tolkien, ..., záleží na náladě a období.

Čtenářům doporučuji : 

Vlastimil Vondruška – Breviář pozitivní
anarchie

 
Nově vydaná kniha je souborem názorů,  
komentářů  a  historických  analýz,  jimiž  
reaguje  na  žhavé  problémy současného  
světa.  Odpovědi,  podložené  znalostí  
historických  dějin,  jsou  logické  a  až  
překvapivě jednoduché. Samostatná část  
se  věnuje  také současné migrační  krizi,  
Vondruška  zde  na  základě  faktů  
přesvědčivě  dokazuje,  že  se  na  cestě,  
kterou  v posledním  desetiletí  kráčí  
evropská společnost, opakují fatální chyby
našich předků. 

Ukázka z knihy:

Bez společnosti není člověk ničím a dnes  
už je zřejmé, že ona únosná míra  byla  
překročena. Zatím nad tím každý zavírá
oči a žádný politik se neodváží  říci,  že  v  
zemi musí být pořádek a řád, byť na úkor 
jeho voličů.  A že lidé  nemohou nikdy  
dostávat  to,  o  co  se  sami  nezaslouží.
A  tak  stejně  jako  se  Řím  ve  století  
svého zániku utápěl v pseudoproblémech,  
kolik a jakých bohů slavit, komu postavit  
sochu  na  Foru  Romanu  a  kolik  peněz  
si rozdělí nejbohatší rodiny mezi sebe, tak
i  dnes  se  Evropa zmítá  problémy,  které  
jsou  často  absurdní  a  nic  z  hlediska  
zlepšení systému neřeší.                  
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