
MRKNI (MiniRozhovorsKNIhovnicí)

Markéta
Bělohradská

O tom, že budu pracovat v knihovně, jsem měla
jasno  již  od  dětství.  Četla  jsem  velmi  ráda  a
knihovnu  navštěvovala  pravidelně  snad  už  od
první  třídy.  Během studia na gymnáziu jsem se
také nadchla pro historii.  Podala jsem si  proto
přihlášku  na  Slezskou  univerzitu  v  Opavě  a
zkombinovala jsem jak studium knihovnictví, tak
historie. V posledním roce studia jsem nastoupila
do Knihovny BBB v Uherském Hradišti a mohla
tak  teoretické  znalosti  využít  v praxi.  Pracuji  v
oddělení  pro  dospělé  spolu  s  dalšími
kolegyňkami. 

Co obnáší tvá práce?
 
Ráno přijdu do knihovnu udělám si kafe, vezmu si
pěknou knížku a začnu si číst...
Nene, tak takhle to opravdu v knihovně nechodí!

První ze všeho se ráno musí vybrat knihovní box,
který  slouží  čtenářům  k  vracení  knih  pokud  je
knihovna  zavřená.  Knihy  se  odečtou  ze
čtenářského  konta  a  zařadí  do  regálů.  Pak  se
vyřídí  e-maily  a  upomínky  na  knihy  (žel,  to  se
musí také) a vrhneme se spolu s kolegyněmi na
knižní fond. Ten se musí porovnat než se knihovna
otevře  a  potom … potom je  čas  udělat  si  kafe
nebo  čaj,  ale  rychle,  protože  za  chvilku  se
knihovna otevře, a to už sedíme za svými počítači
a  čekáme  na  naše  čtenáře,  až  si  přijdou  do
knihovny  vypůjčit  knihy,  časopisy,  hry,
CD,...apod. Nejen toto obnáší práce knihovnice,
musíme  se  také  starat  o  knihovní  fond,
kontrolovat  knihy  na  regálku,  průběžně  knihy
vyřazovat. Ty, pro které už v knihovně není místo,
se odváží do knihovního skladu.
Práce knihovnice není jen o půjčování a vracení
knih, zahrnuje to celou škálu činností, kterých si
běžný čtenář ani nevšimne.

 

V knihovně pracuje

od r. 2013

Oblíbený nápoj ke knize

Přiznám se, že žádný oblíbený nápoj ke  
knize nemám. Ale ráda u čtení jím. Vím, 
že se u knih nesvačí, ale něco dobrého ke 
čtení si prostě neodepřu. :-)

Nej poloha na čtení

Mám  velkou  výhodu,  že  můžu  číst  
kdekoliv. V autobuse, ve vlaku, v čekárně 
u doktora, v posteli,  v  křesle  apod.  
Kniha  je  tak  nezbytnou  součástí  mé  
kabelky. 

Neřest

Někdy rychleji mluvím, než myslím.
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Přibliž nám prosím službu MVS, o kterou se
staráš. Objednal si někdo něco kuriozního?          

MVS je zkratka pro meziknihovní výpůjční službu
Naše knihovna samozřejmě nemůže mít všechny
tituly, které čtenáři chtějí nebo potřebují, můžou
si  však  knihu  přes  tuto  službu  objednat.  Stačí
vyplnit žádanku přímo v knihovně nebo formulář,
který  je  zpřístupněn  na  našich  webových
stránkách.  Potřebný  titul  pak  objednám  v
knihovně,  kde  je  dostupný  a  ta  mi  jej  zašle
poštou. Čtenář následně obdrží zprávu, že na něj
kniha  čeká  u  nás  v  knihovně.  Tato  služba  je
zpoplatněna pošotvným 80,- Kč za knihu.
Kromě  služby  MVS  existuje  i  služba  MMS  -
mezinárodní meziknihovní služba. 

Většinou  si  čtenáři  objednávají  knihy,  které
potřebují  ke  svému  studiu,  často  jsou  to
vysokoškolští  studenti.  Kuriózní  pro  mě  byla
objednávka knihy Atlas krajiny České republiky,
která měla kolem 1200 stran.  Překvapením pak
pro mě byl formát, kdy kniha měla opravdu obří
rozměry. :-) 

                           Obří MVS a kolegyně Ellen

Nepříjemné  pro  mě  je,  pokud  knihu  čtenáři
nevrací včas, nebo je musím upomínat, dokonce
jsme za jednou čtenářkou museli pro knihu až k
ní domů.  

Máš mimo knihovnictví vystudovanou 
historii. 
Které  období  tě  nejvíc  bavilo,  
fascinovalo a proč? 

Přiznám  se,  že  vyloženě  oblíbené  
historické  období  nemám.  V  každém  
období  objevím  nějakou  zajímavou  
historickou  postavu  nebo  dějinnou  
událost,  o  které  se  třeba  chci  dozvědět  
více. 
Momentálně  mě  velmi  baví  historie  
každodennosti. To, jak naši předci žili svůj
každodenní život, mě velmi zajímá. Baví  
mě i životopisy panovníků a panovnic. 

A co se týče literatury? Máš oblíbeného 
autora, žánr?

Nemám vyloženě oblíbený jen jeden žánr 
nebo jen jednoho autora a kdybych měla 
jmenovat všechny, které mám ráda, bylo  
by to na hodně dlouho. Tak snad alespoň 
pár  jmen:  E.  M.  Remarque,  Jane  
Austenová, Emily a Charlote  Bronteovi,  
C. R. Zafón, Sarah Watersová, ....
Kromě  beletrie  ráda  čtu  i  naučnou   
literaturu,  zejména  tu  která  se  týká  
historie. Ale klidně sáhnu i po vyloženě  
oddechovém čtení. 

Historie,  hrady  a  zámky,  to  k  tobě  
prostě patří. Co na to ale tvůj partner? 
Sdílí tvé nadšení s tebou? 

I  když  je  můj  přítel  zaměřen  spíše  
sportovně,  snaží  se  mi  ji  vyjít  vstříc  a  
nějaký  hrad  nebo zámek  se  mnou vždy  
navštíví. Dokonce už i sám navrhuje, kde 
co navštívíme :-).
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Zmínila  jsi  sport.  Tvé  cyklotoulky  dobře
známe. Popiš nám, jaká jsi cyklistka. 

Než  za  cyklistku  se  spíše  považuji  za
cykloturistku.  Sportovně  jsem nikdy  nevynikala,
ale  jízda  na  kole  mě  baví,  a  to  i  díky  mému
příteli. Nevím ale, jestli by to samé řekl on o mně.
[Zcela určitě. - Pozn. redakce] :-)
Jsem ráda, když na kole objevím nějaká zajímavá
místa,  takže  spojím  užitečné  (myšleno  sport)  s
příjemným (výlet).

A když zrovna nešlapeš 200 schodů do hradu
či 50 km na kole, jak relaxuješ? Baví tě třeba
vaření? 

Neřekla  bych,  že  vaření  patří  úplně  k  mým
koníčkům,  baví  mě  více  asi  pečení.  Nejraději
uvařím nebo napeču něco dobrého pro partnera,
většinou to umí ocenit. 

Ráda navštívím kino nebo divadlo a přiznám se,
že jsem trochu ,,kavárenský povaleč".  Zajít  si  s
někým na kafe a dortík do kavárny, to je moje. :)

A otázka na závěr. Na co se těšíš v létě?

V létě  se  těším,  jako  asi  každý,  na  dovolenou.
Letos jsme se s přítelem rozhodli, že se podíváme
na Šumavu.  Už  pomalu  plánujeme,  která  místa
navštívíme.  

Čtenářům doporučuji

Cecilia Sternbergová - Cesta: paměti 
české aristokratky

Ukázka z knihy:

Mám předky natolik různorodé, že jsem se
mohla  hlásit  pomalu  k  jakémukoli  
evropskému  národu  jako  k  svému  -  k  
Francii  nebo  k  Dánsku,  Španělsku  i  
Rakousku,  Maďarsku,  a  dokonce  i  k  
Německu. Narodila jsem se ale v Anglii,  
obě  moje  babičky  byly  Angličanky,  
angličtina je moje mateřština, byla jsem  
vychována ve víře, kterou jsem doposud  
neopustila,  že  Anglie  je  jediná  opravdu  
slušná země na světě. Pouze s Čechy jsem
nebyla  spřízněna  nijak  jinak  než  přes  
manžela, a přitom jsem vlivem solidarity 
při sdíleném utrpení a pronásledování za  
války dospěla tomu, že jsem se cítila jako 
Češka.
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