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Kdo je Marta Lelková

Oddělení služeb knihovnám

Knihovnická praxe 

Moje praxe v knihovně není moc dlouhá. Pracuji v oddělení regionálních služeb v náchodské knihovně 

pátým rokem. Za tu dobu jsem se vypracovala na „nepřekonatelnou“ baličku knih (co se týká rychlosti), přebornici 

v přesunování regálů, řazení, spravování a značení knih. Přibývají obecní knihovny, kde se knihovnické procesy 

automatizují, a mění se i charakter mé práce. Je potřeba knihovníka naučit pracovat s knihovnickým programem, 

pomoci mu vytvořit a následně spravovat webové stránky knihovny a mnohé další záležitosti podle konkrétních 

potřeb knihovny.

Jaká knížka leží na nočním stolku?

            To nebude jednoduchá odpověď. U postele noční stolek nemám. Zato nad postelí mám docela velkou 

polici. Tím pádem se na ni hodně vejde. Kromě jiného i knih. Knížky tam mám ve frontě a ta se často mění podle 

mých momentálních potřeb a zájmů. Ale co je tam trvale, je Bible, 1000 rad pro zahrádkáře, Slovník cizích slov a 

nechybějí tam ani aktuální čísla knihovnických časopisů.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka

V dětství to byla kniha Slovenské ľudové rozprávky, později Malý princ, knihy Dostojevského, poslední 

knihy, které se mi líbily, byly Sidra Noah a Marta v roce vetřelce.

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

Nevím, o čem by měla být, já asi nejsem snílek a mám co dělat s tím, co mi přináší můj život. Ale vím 

přesně, o čem by být neměla. O válce, o koncentrácích, o nevěře.

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé setkání s knihovnou)

Bude to vzpomínka na příhodu, která se stala asi před 3 roky v Národní knihovně, kam jsem chodila na 

knihovnickou rekvalifikaci. O přestávkách jsme vždy měli nachystané kafe na chodbě. To abychom jídlem a pitím 

neušpinili krásné prostory učebny. Jednou jsem v družné debatě se spolužáky popíjela kafe a svačila. Potřebovala 

jsem si něco vybrat z tašky, proto jsem kafe odložila na stůl. Stačila chvilka nepozornosti a celý obsah pohárku se 

ocitnul na přilehlé stěně. S hrůzou jsem se dívala na obraz, který kafe vytvořilo. Nebyl malý. Spolužáci pomáhali 

dílo zneviditelnit, ale výsledek byl opačný. Někdo radil, abych to nechala tak a nikomu nic neříkala. Kdybych byla 

na základce, možná bych i radu poslechla. Tady to nešlo. Musela jsem za Zuzanou Ježkovou, abych přiznala, co 

jsem natropila. Jelikož jsem Slovenka a v Česku jsem žila teprve 2 roky, s češtinou jsem byla hodně „na štíru“. 

Cestou jsem řešila jazykový problém. Jestli se správně řekne stěna nebo zeď. Rozhodla jsem se pro zeď. Popsala 

jsem Zuzaně celou nešťastnou příhodu a můj opis končil slovy: “…a nechtěně jsem oblila zeď.“ Věděla jsem, že 

nesklidím pochvalu, ale v Zuzčiných očích se objevilo o dost větší zděšení, než jsem čekala. Chtěla vidět místo 

činu. Když jsem ji tam zavedla, zděšení se změnilo na potlačovaný smích a ujištění, že se to spraví. Nechápala 

jsem tyhle reakce. Pořád mi vrtalo hlavou, proč se tak vylekala a pak usmívala. Pojala jsem pochybnost ohledně 

svého slovního popisu celé situace. Teď už ne stěna versus zeď, nějak se mi najednou nezdál ani výraz „oblila“. A 

pak mi to došlo, co si asi Zuzka podle mého popisu myslela. Proto to vyděšení a pak úleva. Po konzultaci 

s manželem se moje podezření potvrdilo. Tak to se mi povedlo! I teď se směju, když si na to vzpomenu.
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Co vás v knihovně nejvíce baví?

Asi to, že moje práce není jednotvárná a umožňuje mi růst po každé stránce.

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

Moje práce není prací se čtenářem, ale spíš s knihovníky. Ale dělala jsem i v půjčovně, jako záskok za 

nemocnou knihovnici v knihovně v Hronově. Bylo to jen pár měsíců. Za tu dobu mi ani ti, kteří ten přívlastek měli, 

nepřipadli otravní. Na kolegy si taky nestěžuji. A když je někdy dusno, tak mi pomůže to, že se vypovídám 

manželovi, a milosrdný čas, který všechno urovná.

Co Vás vždycky potěší?

Pochvala a uznání, když se o něco hodně snažím a povede se to.

Co Vás zaručeně naštve?

Lidská zloba a nespravedlivost, nadutost.

Čím děláte nejčastěji radost svým blízkým?

Hlavně dobrým jídlem a snad i zájmem o ně.

Oblíbený citát:

Jsou to spíš přísloví, která ráda používám. Třeba: “Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří.“
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