Knihovna Filozofické fakulty
UK vyhlašuje sbírku na obnovu
zničené Ústřední knihovny
Mosulské univerzity v Iráku
Knihovna Filozofické fakulty UK ve spolupráci s Člověkem
v tísni vyhlásila v termínu od 2. října 2017 do 31. prosince
2017 veřejnou peněžní sbírku na obnovu Ústřední knihovny
Mosulské univerzity v Iráku, která byla v letech 2014–2016
téměř zcela zničena během bojů mezi koaličními silami a
takzvaným Islámským státem.
Ústřední knihovna Mosulské univerzity byla s více než milionem
dokumentů (včetně vzácných rukopisů a starých tisků) jednou z
nejvýznamnějších knihoven v oblasti. V letech 2014 až 2016,
kdy se Mosul ocitl pod nadvládou tzv. Islámského státu, byla
téměř úplně zničena. V červenci 2017 se podařilo město
definitivně osvobodit a ihned začaly snahy o jeho obrodu.
Toto úsilí je zaměřeno i na Mosulskou univerzitu a její
knihovnu, která studentům a pedagogům poskytovala vynikající
informační zázemí potřebné ke studiu a výuce.
Cílem sbírky je tedy pomoci Ústřední knihovně Mosulské
univerzity znovu fungovat tak, jak fungovala od svého založení
v roce 1974 až do roku 2014.

Rozhovor s doc. Janou
Mynářovou
z
Českého
egyptologického ústavu FF UK
a dr. Klárou Rösslerovou,
ředitelkou Knihovny FF UK,
ve Studiu 6 České televize.

S nápadem na vyhlášení sbírky přišli na jaře 2017 pracovníci
Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Iniciativa je
vyjádřením jejich profesní i lidské solidarity s těžkou
situací kolegů v Mosulu. Přes prvotní nápad sbírky knih a
jejich poslání do Mosulu se postupně propracovali k myšlence
uspořádat mezi knihovníky sbírku finanční, která by mosulským
knihovníkům umožnila nákup základního vybavení. Postupně se
však k akci začali přidávat další lidé a instituce a myšlenka
sbírky se začala rozrůstat. Velmi aktivně se do organizace
zapojili studenti FF UK, konkrétně pak Spolek studentů Ústavu
Blízkého východu a Afriky Madžlis. S počtem pomáhajících lidí
se začaly objevovat i nápady, jak sbírku podpořit, které
nakonec vyústily v doprovodný program sbírky, jenž
vyvrcholil Dnem pro Mosul. Původní myšlenka pomoci knihovníků
knihovníkům se tak rozrostla o pomoc studentů studentům,
učitelů učitelům, nebo zkrátka lidí lidem. Protože však s
pořádáním dobročinných sbírek knihovníci neměli žádné
zkušenosti, obrátili se na organizaci Člověk v tísni. Člověk v
tísni se k iniciativě připojil a díky mnohaletým zkušenostem s
organizováním charitativní činnosti sbírku umožnil
zrealizovat. Je zároveň provozovatelem bankovního účtu sbírky
a garantem její důvěryhodnosti. Tato organizace působí v Iráku
již od roku 2003, přímo v Mosulu má své spolupracovníky a také
cenné kontakty mezi místními lidmi.

Peníze, které se prostřednictvím sbírky podaří vybrat, budou
předány přímo oficiálnímu zastoupení Ústřední knihovny
Mosulské univerzity. Předání vybraných peněz do správných
rukou zajistí přímo organizace Člověk v tísni. Konkrétní
využití vybraných prostředků bude v režii vedení knihovny,
které samo nejlépe ví, jak peníze smysluplně použít. Vzhledem
k současnému stavu knihovny lze předpokládat, že většina
financí bude investována buď do zprovoznění budovy, ve které
knihovna sídlí, nebo vzhledem k rozsahu škod lze předpokládat
přestěhování knihovny do budovy nové. Primárním cílem tedy v

tuto chvíli není doplnění samotných knih, ale především
zajištění prostoru, kam je bude možné umístit. Kromě
nejnutnějších rekonstrukčních prací lze peníze ze sbírky
využít i na nákup a opravy vybavení a nábytku knihovny a v
neposlední řadě i na opravy zachráněných knih a na nákup knih
nových.
Další informace:

web sbírky
Facebook sbírky
tisková zpráva
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