
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 18. 6. 2015

Číslo: Ročník 25 (2015), Číslo 2

Sekce: Z knihovnických organizací

Název článku: Mgr. Iva Havlová, vedoucí Městské knihovny Kostelec nad Orlicí

Autor: Vanda Vaníčková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150229

Mgr. Iva Havlová, vedoucí Městské knihovny Kostelec nad Orlicí

Vanda Vaníčková

V knihovně nejsou ukryty pouze knižní poklady a literární skvosty, ale i energičtí a kreativní lidé, jako například Iva 

Havlová. Vedoucí knihovny, manažerka výstav, vernisáží a občas i čert či jiné strašidlo, kterého je při akcích pro 

děti třeba.

Vzpomenete si na svou první návštěvu knihovny?

Byly mi 4 roky a neuměla jsem číst. Chodila jsem za tetou do závodní knihovny Primona v České Třebové. Kromě 

knížek byl v knihovně klavír a moc pěkně hrál, takže lákavé prostředí pro malou holku.

Tam se zrodila myšlenka stát se knihovnicí?

Nejen myšlenka, ale i realita. Od 16 let jsem právě v České Třebové půjčovala místo tety. Kvůli knihovně mě po 3 

roky pouštěli učitelé dřív ze školy. Musím ale říct, že velmi ochotně.

V knihovnictví jste doteď. Jiné zaměstnání Vás nelákalo?

Dřív určitě ne. V posledních deseti letech jsem našla zalíbení ve fyzioterapii nebo obecně sociální oblasti a 

službách. I když velkou nevýhodou těchto povolání je hrozící syndrom vyhoření.

Během 11 let, co jste v Kostelci nad Orlicí, monotónní režim ale nepociťujete…

Mám ráda kreativní lidi, posouvají mě dál. Snažím se jimi obklopit i v knihovně. Ať už v týmu zaměstnanců, nebo 

z řad hostů. V naší výstavní síni jsme vystavovali například Františka Skálu nebo Matěje Formana.

Čím umělce lákáte?

Přiznám se, že svou urputností a odvahou „zeptat se“, když je třeba potkám náhodně v nějakém městě České 

republiky. Občas to však vyžaduje trochu malého detektivního pátrání, kde se onen člověk pohybuje.

Mimo to, že se věnujete známým umělcům, pracuje vaše knihovna i s fenoménem multikulturality.

V Kostelci se nachází uprchlické centrum. Setkáváme se tedy nejen s cizinci, pro které se snažíme připravit 

program, ale hlavně s domorodými obyvateli, jejich názory, předsudky a nepochopením. Multikulturní osvěta je 

dlouhá cesta. (Pozn. O tak trochu jiných službách knihovny v Kostelci nad Orlicí více v příštím čísle zpravodaje v 

článku Domácí versus hosté.)

Máte nějaký čtenářský tip na poutavou knížku?

Já, poutník, autor Terry Hayes. Je to něco mezi thrillerem a románem s dobrým českým překladem. Jen 

upozornění, že se nejedná o „čtení do postele“. Chvílemi trochu morbidní, ale neméně zajímavá je naše knížka 

Černá kronika posla z Pohoří, která mapuje úsměvné i vážnější chvilky z let 1886 až 1916.

Kontakt na autorku rozhovoru: VandaV@seznam.cz

Kontakt na dotazovanou: knihovna@biblio.cz

Web knihovny: http://mk.kostelecno.cz/
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