Judita Kopáčiková: Prekážky nepodliezam!

Na Blumentálskej ulici 10/a stál v šesťdesiatych rokoch pavlačový dom.
Bývali v ňom jej starí rodičia. Pred šiestimi rokmi sa na túto adresu vrátila
opäť, tentoraz už do budovy Staromestskej knižnice ako jej riaditeľka. Má rada
humor, cestovanie a umenie. Prekážky nepodlieza a do práce nikdy nechodí
s odporom. O knižkách a knižniciach sme sa porozprávali s Juditou
Kopáčikovou.
V minulom roku ste získali ocenenie osobnosť slovenského knihovníctva,
okrem iného aj za celoživotný prínos. Prečo ste sa rozhodli pre túto profesiu?
Po gymnáziu som sa chcela venovať francúzštine, no v tom čase ju otvárali len
v kombinácií s knižničnou a informačnou vedou. Štúdium nám skrátili a tak sme
o jazyk v podstate prišli. Ja som však rýchlo zistila, že knihovníctvo je pre mňa to
pravé. Odhliadnuc od toho, že táto práca nie je a pravdepodobne ešte dlho nebude
spoločensky docenená a ani zaplatená, našla som sa v nej a robím ju veľmi rada.
Ešte sa mi nestalo, že by som ráno išla do práce s nechuťou, za čo iste môže
i výborný kolektív mojich spolupracovníkov. Hovoria o mne, že som prísna
a náročná, taká som však i na seba. Prekážky nepodliezam, driapem sa hore i keď
sa musím desaťkrát vrátiť.
Ako vnímate spoločenský význam verejnej knižnice?
Voľakedy sa hovorilo, že jej zmyslom je knižky požičiavať. Dnes sa to čoraz viac
posúva do komunitnej činnosti. Ľudia už nepotrebujú len informácie, ale i sociálny
kontakt. Výborne to vystihol Ján Kaplický, keď po naprojektovaní Chobotnice pre
českú národnú knižnicu povedal, že by chcel, aby bola miestom, kam budú ľudia radi
chodiť a kde sa budú radi stretávať. To je i naše krédo. Robíme množstvo akcií pre
deti, mládež i seniorov – výstavy, besedy so spisovateľmi, čitateľské súťaže či kurzy
počítačovej gramotnosti. Ročne je to vyše dvestopäťdesiat podujatí, pri počte
dvadsať zamestnancov sa skutočne musíme obracať.
Akú literatúru u vás nájdeme?
Staromestská knižnica slúži čitateľom už viac ako pol storočia. V čase svojich
začiatkov mala vo fonde štyritisíc zväzkov. Dnes toto číslo prevyšujeme viac než
trojnásobne. V piatich pobočkách ponúkame beletriu, cudzojazyčnú, odbornú,
umenovednú i detskú literatúru. Len v Starom meste je pätnásť knižníc. Je to tvrdý
konkurenčný boj o čitateľa.
Znamená to, že i medzi knižnicami vládne rivalita?
Taká zdravá určite áno. Keď som nastupovala na post riaditeľky, kládla som si okrem
iného za cieľ zintenzívniť vzájomnú spoluprácu. Zdá sa, že sa to celkom darí. Veľa
projektov robíme spoločne. Spomeniem napríklad Jarný maratón s knihou, ktorý
prebieha počas Týždňa slovenských knižníc, Bratislavskú burzu kníh alebo autorskú
súťaž Bratislava moje mesto. Veľmi úspešný bol i spoločenský výskum čítania trinásť
až devätnásťročných žiakov základných a stredných škôl v Bratislavskom kraji, ktorý
sme realizovali v minulom roku v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy
FF UK.
Výskum potvrdil to, čo sa všeobecne vie, deti a mladí čítajú málo. Je vôbec
možné túto situáciu ovplyvniť?
Po publikovaní našich záverov v médiách nás jeden diskutujúci na internete nazval
„alarmistami“. Keď som to spomínala kolegyni, poznamenala, že lepšie „alarmisti“
ako „salámisti“. To, že výsledky nebudú dobré, sme očakávali. Zaujímalo nás najmä
to, ako u mládeže oživiť záujem o čítanie a čo urobiť pre to, aby začali navštevovať
a využívať knižnice. Alfou i omegou je, že mladí ľudia nečítajú preto, že by nechceli,
ale jednoducho im chýba čitateľská gramotnosť. Nevedia si nájsť zaujímavú
literatúru. Pokiaľ nezískajú čitateľské návyky z domu, nastupuje škola, ak

spolupracuje s knižnicou, môžeme byť úspešní. Zo skúsenosti však viem, že väčšiu
šancu máme u žiakov prvých stupňov. Tínedžeri sú zložitou čitateľskou kategóriou.
Akým spôsobom sa ich snažíte prilákať do vašej knižnice?
Vychádzame najmä z toho, že táto generácia využíva takmer výlučne internet ako
zdroj informácií a je veľmi zdatná v informačných technológiách. Práve pracujeme na
prestavbe našej webovej stránky. Chceme im umožniť i vytváranie sociálnych
kontaktov, diskusných skupín, blogov a podobne. Za náš web sme už v minulosti
dostali niekoľko ocenení, snažíme sa však ísť s dobou a v rámci jeho inovácie bude
toto našou prioritou.
Nehádžme mladých do jedného vreca, sú aj takí, čo čítajú. Aké knihy sú
populárne medzi nimi a akú literatúru preferujú dospelí?
Medzi mládežou vedie fantasy a horor. Kolegyňa, ktorá sa podieľala na výskume
hovorí, že čítanie takých knižiek dodáva adrenalín, ktorý k životu potrebujeme.
Populárne sú i detektívky a romány o živote ich rovesníkov. Medzi mladšími deťmi sú
momentálne veľmi obľúbené mysteriózne knižky nemeckého autora Thomasa
Brezinu. Dospelé čitateľky preferujú ženské romány. Muži majú tradične záujem
o vojnovú históriu a cestopisy.
Aké knihy si vyberáte vy?
Nezaspím bez toho, aby som si niečo neprečítala, hoci mám za sebou náročný deň.
Vtedy siahnem po oddychovej literatúre, pri ktorej sa i zasmejem. Mám rada
slovenské a české súčasné autorky, napríklad Zdenu Frýbovú. Naposledy som sa
výborne zabavila pri Malkáčovi a Veľkáčovi od Ľuba Dobrovodu.V našej rodine sa
vždy veľa čítalo. Dodnes mám na povale odložené svoje prvé leporelo „ Môj macík“,
ktoré už čaká na moju vnučku. Mám rada Paula Coelha, Hermanna Hesseho,
Harukiho Murakamiho, Michaila Bulgakova, Vladimíra Nabokova, zo slovenských
autorov Ruda Slobodu, Pavla Rankova a mnohých ďalších. V mladosti som rada
čítala Josepha Hellera, Francisa S. Fitzgeralda či Jeroma D. Salingera.
Aký bol pocit, keď ste sa opäť ocitli na mieste, ktoré je tak úzko previazané
s vaším detstvom?
Veľmi zvláštny, i dnes sa nad tým pozastavím. Vnímam to ako návrat domova. Mám
pocit, že to, čo robím, moji starí rodičia, ktorých som milovala, pozorne sledujú
a držia nado mnou ochrannú ruku. Za tých šesť rokov, čo v knižnici pracujem, sme
prešli veľký kus cesty. Darí sa nám striedavo, skôr viac ako menej. Mám však pocit,
že sem patrím, že som na svojom mieste.
Lucia Drevická
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