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918 knih, nekonečně úsměvů 

 
 

V rámci prvního ročníku spontánní dobročinné akce Národní technické knihovny (NTK) „Darujme 

knihu potřebným“, uspořádané ve spolupráci s ÚMČ Praha 6, se podařilo za jeden jediný týden v době 

od 8. do 15. 2. vybrat nádherných a úctyhodných 918 knih. Událost se konala u příležitosti Mezinárod-

ního dne darování knih a sebrané tituly udělaly radost v domovech seniorů Prahy 6 a pražských dět-

ských domovech.   

 
Svátek darování knih, který se od roku 2012 slaví na svátek sv. Valentýna 14. února, vznikl ve Velké Bri-

tánii a byl původně zaměřen především na dětské knihy a dětské čtenáře s cílem vzbudit v nich zájem 

o četbu. S postupem času se však jeho věhlas rozšířil do celého světa a dnes se v rámci tohoto dne 

darují i knihy pro dospělé.  

 

Akci za NTK zastřešil ředitel Martin Svoboda a za ÚMČ Praha 6 radní pro sociální politiku a zdravotnic-

tví Marián Hošek. Jeho odbor zároveň organizačnímu týmu NTK pomohl vytipovat dva domy s pečo-

vatelskou službou v ulicích Šlejnická v Dejvicích a U Stanice v Liboci, do kterých zaměstnanci oddělení 

komunikace NTK knihy ihned v den ukončení akce 16. 2. 2021 spolu s radním přivezli.  

 

V rámci akce bylo v duchu britské tradice myšleno i na čtenáře z řad těch nejmenších a mládeže, kte-

rým knihy ten samý den udělaly radost ve dvou  pražských dětských domovech - v Dolních Počerni-

cích a v Klánovicích.  Tomu odpovídalo i zaměření sebraných, mnohdy úplně nových, titulů: pohádky, 

příběhy, komiksy, zeměpisné knihy, beletrie, historické romány, knihy o sportu, básně, divadelní hry 

a další. „Jsou to knížky velice pěkné, kvalitní, zajímavé a některé mi připadají, že jsou úplně nové. Ně-

které jsou očtené, ale jsou to dobré knihy. Myslím si, že svým žánrovým zaměřením osloví všechny 

věkové kategorie - od dětí až po dědečky“ dodal nad krabicemi určenými k rozvozu ředitel NTK Martin 

Svoboda. Zbylé knihy potěší náhodné kolemjdoucí v knihobudkách situovaných v okolí NTK. 

 

Organizátory velice mile překvapilo, s jak širokým dosahem a velkým přijetím se akce setkala, když se 

rozšířila do celé Prahy – i mimo plánované hranice městské části Praha 6. Rádi bychom tímto poděko-

vali všem, kteří pomohli potěšit naše seniory a děti, kterým budou sebrané knihy jistě dobrými přáteli 

a již nyní se těšíme na další ročník. 

 
 

O NTK 

Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České re-

publice. V moderní budově v centru Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby 

a velkorysý prostor pro studium a týmovou práci. Funguje i jako společenské centrum s galerií, kavár-

nou a konferenčním sálem. Více informací na www.techlib.cz.  
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