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Začínám a je mi „ouvej“ 

Andrea Součková 

Dlouho jsem zvažovala, jak vlastně začít, jakým způsobem svůj první editorial pojmout. V otevřeném textovém 

editoru na mě „nebezpečně“ blikal kurzor a dával mi jasně najevo, že už bych se měla pustit do psaní. Čekala 

jsem, zda se něco stane, zda mě náhle něco „osvítí“, ale jak sami víte, zázraky se většinou nedějí na počkání. 

Úvahy a pochybnosti nakonec rozpustila paní Blažková radou, že bych se měla prostě a jednoduše představit.

Na Slezské univerzitě v Opavě jsem vystudovala obor informační studia a knihovnictví. Hledat zaměstnání jsem 

začala již při studiu na vysoké škole, ale nebyla jsem v tomto směru dlouhou dobu úspěšná. A tak když mi 

zavolala paní ředitelka Svobodová a zeptala se, zda bych měla stále zájem o místo v knihovně, neváhala jsem a 

hned druhý den ráno stála před budovou Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Přestože se jednalo pouze 

o záskok, byla jsem vděčná za příležitost získat praxi v oboru, což v dnešní době pro mnoho absolventů není 

vůbec nic jednoduchého. Vstřícné a milé knihovnice z oddělení bibliografie mě naučily, jak zpracovávat regionální 

články. Díky každodenní práci s periodiky jsem se měla možnost seznámit nejen s Královéhradeckým krajem, ale 

také s mnoha regionálními knihovnami a jejich aktivitami. V knihovně se mi zalíbilo, a tak jsem se přihlásila na

výběrové řízení na vedoucí oddělení služeb knihovnám a šéfredaktorku knihovnického zpravodaje U nás. 

Vzhledem k vysokým požadavkům na pracovní pozici jsem ani nedoufala, že bych mohla zmíněné místo opravdu 

získat, ale nechtěla jsem později litovat promarněné šance. Zadařilo se. Od nového roku jsem změnila působiště a 

přestěhovala se o dvě patra níž do kanceláře oddělení služeb knihovnám. Zajímavá a nestereotypní práce 

vyžaduje neustálé vzdělávání, sledování novinek a trendů v oboru. Pro „nováčka“, jako jsem já, to znamená v tuto 

chvíli především „dohánění“ věcí, které jsou pro zkušené kolegy či kolegyně samozřejmostí. Jedna z bývalých 

metodiček mě upřímným výrokem: „Nebojte se, za sedm roků se do toho dostanete!“ příliš neuklidnila. Metodika je 

„běh na dlouhou trať“. Nezbývá než se snažit, aby se mi nakonec ten „maraton“ podařilo uběhnout.

Mimochodem, titulek, který zde vidíte, vymyslela právě paní Blažková, když mi přišla do SVK, stejně jako už

poněkolikáté tento rok, poradit, tentokrát s pořádáním výjezdního zasedání redakční rady. V tu dobu v SVK 

probíhal také základní knihovnický kurz, jehož organizaci mám na starosti, a tak jsem „poletovala“ střídavě mezi

kanceláří a učebnou. Jak jste jistě sami také několikrát poznali nebo teprve poznáváte, začátky jsou těžké, a tak je 

„nováčkům“ někdy „ouvej“. Z této situace, kterou bych definovala jednoduše jako „nevím, kde mi hlava stojí“,

přirozeně vyplynul název vámi právě čteného článku. Na závěr bych ráda poděkovala paní Blažkové, že ještě 

neodešla naplno se věnovat vnoučatům, ale že si také našla čas na mé zaučování, za cenné rady a především

trpělivost.
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