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Bc. Klára Havlová (1989)

Vanda Vaníčková

Vzletné označení „aktivní mládí“ v případě Kláry Havlové, metodičky z Městské knihovny v Náchodě, platí 

dvojnásobně. Kromě činorodých knihovnických aktivit se věnuje zajímavým projektům i ve volném čase. Stojí 

například za některými akcemi v Novém Městě nad Metují. Organizuje letní přednášková setkání se zajímavými 

osobnostmi nebo charitativní ples.

V roce 2017 jsme se rozhodli zpovídat metodičky v našem kraji. Začneme tedy rovnou u vaší práce – jak ji 

vnímáte?

Práce metodika je velice různorodá, a to mě na ní baví. Metodik se nikdy nenudí, protože aby jeho práce měla 

smysl, musí často jezdit do knihoven a neřídit věci jen z kanceláře. A když už se někam vydá, většinou nejde o 

„pohodový výlet“, ale náročnou práci.

Když vyjedete, z čeho máte v knihovnách radost?

Knihovníci jsou různí, někteří jsou nadšení, jiné práce v knihovně baví, ale už je na nich vidět určitá stereotypnost 

spojená s počtem odsloužených let. Radost určitě udělá i setkání se zřizovatelem, který ví, že knihovna má smysl. 

V neposlední řadě mám dobrý pocit ze spolupráce s kolegyní Martou (pozn.: Marta Lelková, členka redakční rady 

U nás); nebojíme se dělat věci jinak a jsme relativně akční. Co mi opačně radost nedělá, je „jednání s blbcem“. 

Když je takový člověk už předem zarytě přesvědčený o své jediné pravdě a tvrdohlavě si odmítá připustit náhled 

z jiné strany, je to složité.

Je dobře, že děláte práci s radostí. Nadšení je cennou motivací i pro knihovníky.

Určitě, mnohdy je jejich největší motivací právě to, že vidí ve své práci užitek. Užitek pro děti, seniory a další 

obyvatele vesnice, kde knihovna často zachraňuje kulturní složku. Finanční stránka knihovnictví se za motivaci 

brát příliš nedá.

A jaká byla vaše motivace pro knihovnictví?

Poměrně zábavná. Když jsem byla u přijímacích zkoušek na bohemistiku, byly tam samé holky. Už v tu chvíli jsem 

si řekla, že tohle nechci, takže jsem si pak vybrala obor informační studia a knihovnictví na Univerzitě Karlově, kde 

bylo kluků podstatně víc. Původně jsem ale neměla jasnou představu, co především informační studia obnášejí.

Studijní cestu známe, a co ta přímo do náchodské knihovny?

To byla v roce 2012 víceméně náhoda. Neměla jsem ještě hotové státnice, a abych získala praxi v oboru, napsala 

jsem do knihovny, zda nehledají brigádníky nebo příležitostnou výpomoc. Nečekaně mi byl nabídnut poloviční 

úvazek s příslibem, že budu zaměstnaná naplno.

Čemu se věnujete ve volném čase?

Příliš ho není, protože se angažuji ještě ve dvou neziskových organizacích. Jednou jsou Akademické týdny, což je 

vícedenní kulturně-vzdělávací akce, která probíhá v Novém Městě nad Metují a okolí. Letos proběhne už 27. 

ročník plný odborných přednášek, diskusí, koncertů a divadelních představení. (Pozn.: webová stránka akce: 

www.akademicketydny.cz.) Dále pomáhám organizovat charitativní ples v Novém Městě nad Metují. Když už ale 

nějaký volný čas zbyde, ráda se s manželem vydávám na výlety do přírody.



A co četba?

Z důvodu nedostatku času jsem spíše knihovník nečtenář. Když už si ale na knihu čas udělám, mám ráda životní 

příběhy a literaturu k zamyšlení. V poslední době mě zaujala kniha Vango, kterou napsal Timothée de Fombelle. 

Časově je zasazená do meziválečného období.

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

Kontakt na dotazovanou: havlova@mknachod.cz

Web knihovny: http://www.mknachod.cz/
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