
Fashionbook – čítárna pod širým nebem, a knižní stacionář 
 

 Nerudovská otázka „Kam s ní“ provází v podstatě každého z nás a nemusí se vůbec 
jednat o slamník. Kam se starým oblečením, botami, nábytkem či domácími spotřebiči? Ne 
vždycky se jedná o rozbité a nepoužitelné věci, prostě se nám zrovna teď už nehodí a přijde 
nám líto je vyhodit do popelnice, naštěstí tohle řeší různé charitativní sbírky či bazary. 

 Jenže problém „kam s ní?“ může nastat i u věcí, které už tak úplně nepotřebujete, ale 
spoustě lidí by mohly udělat radost. Vždyť i naší paní knihovnice se často lidé ptají, kam 
s knihami, které už doma mít nechtějí, do popelnice je v žádném případě nedají, ale 
bezpodmínečně nutně potřebují místo na knihy nové, kterých dnes a denně vychází 
nepředstavitelné množství? Naše místní knihovna spadá pod knihovnu Eduarda Petišky 
v Brandýse, která podle předem daného klíče určuje „oběh“ knih mezi jednotlivými místními 
knihovnami ze svých zásob a o knihy soukromníků zájem nemá. 

To je škoda, protože je mezi čtenáři spousta knih, které původního majitele nezaujaly tak, aby 
si získaly místo v domácí knihovně, ale dokázaly by si získat čestné místo v knihovně někoho 
jiného. A protože není komu je hned věnovat, knihy se hromadí v nedůstojných komíncích 
vedle knihovny či na půdě … 

Možná se ale pro milovníky knih blýská na lepší časy, neboť společnost ELPIDA pořádá ve 
dnech 10. 5.–1. 6. na Karlově náměstí  FASHIONBOOK ČÍTÁRNU. 

V samotném srdci hlavního města tak vznikne čítárna pod širým nebem, kterou si přeje pro 
všechny čtenáře vytvořit Centrum Elpida: 

„Lidé se mohou po dobu tří květnových týdnů zastavit během oběda, ve volné  
odpolední chvilce nebo po práci, a přečíst si dalších pár stránek ze své  
oblíbené knihy. Budou na ně v parku na Karlově náměstí čekat i se záložkou.  
Uprostřed hlavního města, které nutně potřebuje oživit, vznikne alternativní 
prostor a promění se na knihovnu pod širým nebem, v níž se určitě nebude říkat pst! Naopak, 
chceme pro Pražany připravit kontejner plný knih, ve kterém, před kterým a okolo kterého si 
budou moci číst, ale také o svých milovaných knihách mluvit, diskutovat nebo je zkusit i psát! 
Rovněž si je budou moci koupit, vyměňovat, fotit se s nimi. Chceme vytvořit program pro  
mladší i starší ročníky a úplně ideálně si přejeme, aby se na Karlově náměstí různé generace 
aktivně potkaly. Tématům prostoru a mezigeneračnímu dialogu se Fashionbook.cz věnuje v 
rámci svých projektů a Fashionbook Čítárna je tím, co oba fenomény propojuje.  
Kontejner, vagón v kontextu Fashionbook Čítárny slouží jako „skladiště“ písma a slova. V 
kontejneru a jeho okolí vznikne Čítárna podobná té, kterou Fashionbook.cz vytvořil na 
studentské akci Skrz na skrz v červnu 2012 na Střeleckém ostrově. Iluze domova, známého 
místa, posezení, kde se člověk cítí dobře a kde je prostor na čtení i debatě o něm. Čerstvý 
vzduch všude okolo, dětské hřiště vedle kontejneru - lepší umístění by nás vzhledem k tomu, 
že jedním z našich cílů je propojování generací, ani nenapadlo. 



Co se tam bude dít?  
 
Po celé tři týdny od 12:00 do 18:00 (pokud se bude konat akce večer, bude samozřejmě 
„otevírací“ doba prodloužena) se bude moc kolemjdoucí věnovat četbě stálé nabídky knih. V 
programu, který bude pravidelně inzerován a aktualizován na facebooku Čítárny i facebooku 
Fashionbooku se vždy návštěvník dozví, co se v ten určitý den bude v Čítárně odehrávat.“ 

 

 Zní to přímo báječně, ale to není všechno. Elpida má i v plánu, že by se ujala  „všech 
osamělých, osiřelých knih a zkusí jim najít nové čtenáře.“ Zda bude mít zájem i o přezletické 
knihy, o tom budeme včas informovat; zatím jednáme s panem ředitelem Elpidy.  
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