Tisková zpráva
23. dubna 2019

Kampaň „Kniha ti sluší“ v knihovně
23. duben vyhlásila světová organizace UNESCO Světovým dnem knihy a
autorských práv. Od roku 1995 již to není pouze den, kdy zemřel světoznámý
dramatik Wiliam Shakespeare. Prvotní impulz k oslavám právě v tento den má
původ ve španělské Katalánii, kde se ten den oslavuje svatý Jiří a každý, kdo si
koupí knihu, dostane jako dárek růži. V současnosti se 23. dubna konají po celém
světě akce s cílem zdůraznit magickou sílu knihy, která je i v době internetu
schopna vytvářet most mezi generacemi i napříč kulturami.
V České republice tento svátek od roku 2014 podporuje Svaz českých knihkupců
a nakladatelů. Kampaň „Kniha ti sluší“ má za cíl spojení všech subjektů knižního
trhu tj. nakladatelů, knihkupců, autorů i knihoven a škol tak, aby pro čtenáře vznikl
opravdový svátek knihy. V rámci této kampaně uspořádala SVK v přednáškovém
sále 23. dubna od 17.00 hod besedu se spisovatelkou a cestovatelkou Hanou
Hindrákovou, která se od dobrovolnictví dostala k psaní románů z afrického
prostředí. Poutavé vyprávění ze svých cest doplnila autorka zajímavými videi,
které přiblížily nelehký život tamních obyvatel, kterých více než polovina žije pod
hranicí chudoby, ale i překrásnou přírodu daleké Keni.
Paní Hindráková odkryla návštěvníkům svoje nelehké začátky na dráze
spisovatelské, ale i své dozrávání v oblasti dobrovolnictví, kdy došla k závěru, že
klasická humanitární cesta pomoci není v těchto lokalitách to pravé. „Poprvé jsem
se tam vypravila jako dobrovolnice plná ideálů a myslela jsem si, že spasím
minimálně celou Keňu, pokud ne celou Afriku. Po nějakých deseti letech jsem si
uvědomila, že ta pomoc možná není úplně efektivní a tak teď zkouším jinou cestu,
obchodní. Protože není dobře, aby pomoc byla zadarmo. To Afriku činí závislou,
lidé nemají potřebu se snažit, protože spoléhají, že všechno dostanou,“ říká sama
bývalá dobrovolnice, která si otevřela internetový obchod Dárky s myšlenkou.
„Prodávám produkty, originální africké šperky, které vyráběly ženy z nairobských
chudinských čtvrtí. Teď s nimi mám rovnocenný vztah, není to pomoc. Je to určitý
druh podpory.“
Autorka představila při besedě dosavadní úspěšnou tvorbu. Prostřednictvím
beletrie upozorňuje na palčivé problémy černého kontinentu. V závěru besedy si
mohli zájemci prohlédnout, ale i zakoupit zmíněné originální africké šperky, či
knihy nadějné autorky Hany Hindrákové. Severočeská vědecká knihovna chtěla

Severočeská vědecká knihovna, p. o. | W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem | IČO 00083186| t: +420 475 209 126 | e: knihovna@svkul.cz |
www.svkul.cz

tímto setkáním čtenářů s autorkou podpořit myšlenku kampaně Kniha ti sluší,
protože knihy nejsou jen zdrojem aktivní zábavy, ale i cenným nástrojem pro
sdílení znalostí, vzájemného porozumění a otevřenosti k různorodému světu.

Text: Marta Vodná (PR - SVK)
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