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Marcela Procházková se představuje

Andrea Součková 

Rádi bychom vám představili kolegyni Marcelu Procházkovou. Pozorným čtenářům zpravodaje se jistě při přečtení 

jména vybaví některé z článků zabývajících se regionálními fondy, jejichž autorkou M. Procházková je. Účastníci 

semináře zaměřeného na regionální informace, který se konal 29. dubna 2014 ve SVK HK, si zase mohou 

vzpomenout na její zajímavou přednášku věnovanou těmto typům zdrojů. Výběr lektorky vzdělávací akce ani 

autorky odborných příspěvků nebyl nijak náhodný; přestože je M. Procházková zaměstnaná ve Studijní a vědecké

knihovně v Hradci Králové od roku 2002 a od té doby si měla možnost vyzkoušet několik knihovnických pozic, 

v současné době pracuje na oddělení prezenčních služeb, kde má na starosti právě regionální fond. Při zaměstnání 

v letech 2004-2007 absolvovala Slezskou univerzitu v Opavě, obor knihovnictví.

Jaká knížka je na nočním stolku?

To bude jednoduchá odpověď, nemám noční stolek. :-) Zařizujeme bydlení a na toto ještě nedošlo. Teď ale vážně. 

Vedle postele mám momentálně tři knížky: Neznámí hrdinové od Pavla Taussiga, tu právě dočítám, další je krásná 

knížka Blanky Kovaříkové Příběhy domů slavných: na známé adrese a poslední jsou Hory shora 2 od Radka 

Jaroše.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka

Oblíbených knih mám hned několik. Z českých autorů mám ráda spisovatelku Ilonu Borskou, především její knížky

Doktorka z domu Trubačů a Moje město Otázka. K favoritům také patří kniha Františka Nepila Po Praze chodím s 

ilustracemi Ivana Svatoše či Dobře utajené housle Miroslava Horníčka. Ze zahraniční literatury je to Jana Eyrová od 

Charlotte Brontëové nebo kniha Amitava Ghoshe Skleněný palác.    

O čem by měla být knížka, jejíž děj bys(te) chtěla prožít?

Nevím, zda bych chtěla přímo prožít děj nějaké knížky. Navázala bych ale na již zmiňovanou knihu Radka 

Jaroše. Od malička mám ráda hory a o těch, nejvyšších, Hory shora jsou. Spíš mám neskromné přání podívat

se do Himálaje, to by byla paráda.     

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé setkání s knihovnou)

První setkání s knihovnou si už nevybavím. Do knihovny jsem začala chodit až na 2. stupni základní školy, někdy v 

6. nebo 7. třídě. Bylo to do Městské knihovny u nás v Třebechovicích pod Orebem. Na tuto knihovnu mám samé

příjemné vzpomínky, útulné prostředí, hodné paní knihovnice. Jednou z nich byla paní Veverková, maminka mé 

nejlepší kamarádky.  

Co tě (vás) v knihovně nejvíce baví?

Práce ve službách, kontakt se čtenáři. Musím se ale přiznat, že když mi bylo před léty nabídnuto místo v půjčovně

knihovny, zaváhala jsem. Introvert jako já, a pracovat s lidmi? No a dnes jsem za tu příležitost ráda.       

Jak si poradíš (poradíte) s tzv. "otravným" čtenářem, případně kolegou?

Otravný kolega? Ten výraz neznám. A otravný čtenář? Přestože jsem ve službách už nějaký ten pátek, zkušeností 

s takovými čtenáři mám poskrovnu, a to říkám zcela upřímně. Opravdu nepříjemné situace bych spočítala na 

prstech jedné ruky. A pokud nastanou? Nemám na ně žádný zaručený recept, zkrátka zachovat klid, pokusit se s 

dotyčným domluvit, jednat slušně. Člověk si ale může říkat, že by se zachoval tak či onak, a skutečnost je potom 



úplně jiná.    

Co tě (vás) zaručeně naštve?

Neochota, lajdáctví a také nedochvilnost.

Čím děláš (děláte) nejčastěji radost svým blízkým? 

Rodičům snad svojí návštěvou, když přijedu domů. A s jistotou můžu říct, že malé neteři Lucince sladkostmi, 

nejlépe lentilkami nebo čokoládou.

Oblíbený citát na závěr

"Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.“ (Publius Ovidius Naso)  

Kontakt na autorku: marcela.prochazkova@svkhk.cz
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