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Představujeme Bc. Ladu Všetičkovou, DiS., ředitelku Městské 
knihovny v Novém Městě nad Metují

Marta Lelková

Lada Všetičková nastoupila na post ředitelky Městské knihovny v Novém Městě nad Metují od ledna 2017. Jako 

knihovnice v novoměstské knihovně působí už od roku 1991. Cestu knihovny od nevyhovujících, stísněných 

prostor až do dnešní podoby moderního multifunkčního zařízení mohla zažívat na vlastní kůži. Dnes knihovna sídlí 

v rekonstruované budově bývalé pošty, čímž získala rozsáhlé a reprezentativní prostory. Jiné je ale zažívat chod 

knihovny v roli řadového knihovníka a jiné v roli jejího ředitele. Poprosila jsem Ladu Všetičkovou, aby nám svou 

cestu knihovnice až na post ředitelky přiblížila a podělila se o některé zkušenosti a vize.

Lado, popiš nám krátce historii své cesty k povolání knihovnice.

Do novoměstské knihovny jsem chodila od dětství jako čtenářka, v době dospívání jsem tam několikrát 

vypomáhala o letních prázdninách jako brigádnice. Několik měsíců před mojí maturitou se v knihovně uvolnilo 

místo, které mi tehdejší ředitelka Zdeňka Pfeiferová nabídla. Jelikož jsem tenkrát vůbec nepřemýšlela o dalším 

studiu, ráda jsem pracovní nabídku přijala a v červnu 1991 jsem nastoupila na oddělení pro dospělé.

Kdybys stála na počátku rozhodování se pro své budoucí povolání, byla by to opět knihovnice?

Kdybych se měla rozhodovat dnes, v době dnešních možností, které se mladým otevírají, nejspíš bych zvolila 

studium jazyků. Bavilo by mě překládat knihy. Takže i když ne v knihovně, u knížek bych asi chtěla zůstat.

Na postu ředitelky novoměstské knihovny jsi necelý rok. Myslíš, že už máš fázi ztotožňování se se svou 

novou funkcí za sebou? 

Je to teprve půl roku a zatím mi každý ředitelský měsíc přinesl řadu nových objevů a zkušeností. Takže rozhodně 

minimálně další půlrok budu na ztotožňování se s novou funkcí ještě potřebovat.

Co pro tebe bylo v nové funkci nejtěžší? 

Bylo a je – pocit maximální zodpovědnosti. To, že je na mě najednou hodně vidět a řada lidí ode mě očekává 

rozhodující slovo.

Je velký rozdíl mezi tvou představou o „ředitelování“ a realitou?

Nikdy jsem si nepředstavovala, že budu sedět zavřená v ředitelně a direktivně rozdávat příkazy z pozice své 

funkce. Věděla jsem, že v knihovně, jako je ta naše, je to všechno o spolupráci, naslouchání, někdy i 

kompromisech. A tak to taky je. Takže v tomhle ohledu žádné velké překvapení.

Musela jsi ve funkci ředitelky udělat nějaké razantní změny v chodu knihovny? Které svoje počiny ve 

funkci považuješ za nejpovedenější a jsi na ně hrdá?

Naše knihovna jede již mnoho let jako dobře namazaný stroj, takže proč to nějak razantně měnit? První změnou, 

kterou jsme ale začali připravovat už s předchozím ředitelem Mgr. Vladimírem Růžičkou, je transformace oddělení 

veřejného internetu, která se rozběhla naostro od června 2017. Tato změna obsahuje mnoho dílčích novinek, a 

jestli všechno bude fungovat, hodně mě to potěší.

Kdybys měla propagovat novoměstskou knihovnu, co bys o ní řekla? Proč bys ji doporučila?



Naše knihovna má velmi kvalitní fond, širokou otevírací dobu, pořádáme spoustu různých akcí. Základ naší 

úspěšné práce je ve vstřícnosti našeho zřizovatele - hospodaříme s velmi pěkným rozpočtem. A samozřejmě je to 

i o kvalitním, sehraném a pracovitém kolektivu našich pracovnic.

Jaké plány má novoměstská knihovna do nejbližší budoucnosti?

Udržet se na špičce kulturních zařízení našeho města, věnovat se víc dětem a mládeži, bavit a vzdělávat dospělé 

a seniory. Být platní a užiteční.

Jak vidíš budoucnost veřejných knihoven obecně?

Veskrze pozitivně. Češi jsou a budou velcí čtenáři. Knihovny se stále víc stávají otevřeným prostorem pro všechny 

generace, který je prakticky zdarma a skoro pořád k dispozici, nabízejí přístup na internet, spoustu kulturních akcí. 

Zvlášť na malých městech nemají konkurenci. Nemá je co nahradit.

Prozraď nám, jak je to u tebe se čtením. Co ráda čteš? Máš na čtení čas?

Času moc nemám, ale na čtení si ho vždycky udělám. Kromě knih také poslouchám audioknihy, což je hodně 

praktické, takže třeba žehlím a zároveň čtu ušima. Zajímá mě historie 20. století, životopisy spisovatelů, ráda čtu 

detektivky, ruské a japonské romány, je toho hodně.
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