Městská knihovna v Českém Těšíně
vyhlašuje sbírku knih
pro Krajanskou knihovnu v DARUVARU

Máte doma knihu současného českého autora?
Chcete ji věnovat českým krajanům žijícím v Chorvatsku?
Krajanská knihovna má zájem o tyto konkrétní tituly:
např. Pavel Kosatík: České snění, Česká inteligence, Jiří Pehe: DemokracIe bez demokratů, Jaromir Nohavica: Chtěl jsem si zazpívat,
Emil Hakl: Pravidla směšného chování, Michal Viewegh: Krátké pohádky pro unavené rodiče, Stanislav Motl: Kam zmizel zlatý poklad
republiky, Patrik Ouředník: Europeana – Stručné dějiny dvacátého věku, Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol, Karel Čapek: Válka s mloky,
101 – Pohnuté osudy (vydavatel Lidové noviny ), Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež díl 1. a 2., Současní čeští ilustrátoři knih
pro děti a mládež
- knihy dalších českých současných autorů: Jan Balabán, Antonín Bajaja, Jiří Gruša, Milan Kundera,
Věra Nosková, Barbara Nesvadbová, Irena Obermannová, Jáchym Topol, Michal Viewegh, Petr Šabach
- knihy českých autorů pro děti
- dívčí romány českých autorek

Svou knihu do sbírky pro Krajanskou knihovnu v Českém národním domě v Daruvaru můžete předat v Městské knihovně v Českém
Těšíně na ul. Ostravská, Havlíčkova nebo Slovenská do 29. února 2012. Ke sbírce se dosud připojilo také nakladatelství Host
a nakladatelství Akropolis. Knižní dary budou označeny jmény dárců a Městská knihovna v Českém Těšíně zajistí jejich doručení
na místo určení - do Českého národního domu v Daruvaru.
Daruvar je známé dvanáctitisícové lázeňské městečko, ležící v Chorvatsku 70 km od maďarských hranic. Nachází se zde centrum
českých krajanů, kterých tu žije na 2500. Je zde největší krajanský kulturní stánek v Chorvatsku „Český národní dům v Daruvaru“,
krajanský spolek se jmenuje Česká beseda. V Českém národním domě sídlí Ústřední knihovna pro českou národnost
v Chorvatsku. O českou kulturu a českou literaturu projevují krajané zvláště v posledních letech velký zájem. O knižní dary nás
požádala vedoucí Ústřední knihovny pro českou národnost v Chorvatsku paní Fanynka Stehnová.

