
Bližší inf
ormace nal

eznete na 

www.knihov
ny-kuba.cz

Kontaktujt
e nás na k

nihovnyku
ba@email.cz

Realizát
or a par

tneři pr
ojektu:

LIBRI PROHIBITI



 zapojte se      / PRO KNIHOVNÍKY
Adoptujte některou nezávislou knihovnu.
 - kontaktujte nás na:knihovnykuba@email.cz, na požádání vám
 zašleme seznam nezávislých knihoven
 - navažte kontakt s knihovnou  (s komunikací pomůžeme) - vyjádřete nezávislým knihovníkům 
 solidaritu dopisem (text rádi přeložíme 
 do španělštiny)  - pošlete knihovnám kancelářské 
 potřeby či knihy ve španělštině  (doručení zásilky obstaráme)Pošlete dopis vyjadřující solidaritu 
 - kubánským nezávislým knihovnám
 - uvězněným knihovníkům  - rodinám uvězněných knihovníkůApelujte na kubánského vůdce Raúla Castra 
za propuštění uvězněných knihovníků.
Uspořádejte ve své knihovně tematickou 
 výstavu či besedu o kubánské literatuře, kultuře, historii
 nebo společensko-politické situaci.
 Rádi poskytneme potřebné informace, 
 eventuálně dodáme besedu „na klíč“. 

Přes všechny p
opulární roma

ntizující 

představy Kuby
 coby symbolu 

revoluce 

a svobody panu
je na Kubě ve 

skutečnosti 

nesvoboda znam
enající mimo j

iné rozsáh-

lou cenzuru. Z
 potřeby kompe

nzovat napros
tý 

nedostatek jin
é než oficiáln

í, propagan-

distické liter
atury vzniklo

 v roce 1998 

hnutí Kubánsk
é nezávislé kn

ihovny, jehož 

členové se roz
hodli sdílet s

vé soukromé, 

domácí knihov
ny s širokou v

eřejností a jak
o 

náhražku za n
evyhovující st

átní knihovny
 

bezplatně půjč
ují své knihy,

 pořádají různ
é 

vzdělávací pro
gramy či posky

tují svůj domo
v 

jako místo spo
lečných diskus

í a setkávání.

Nezávislé knih
ovny, kterých 

v současnosti 

existuje na Ku
bě přes 100, ma

jí zásadní 

význam pro sti
mulaci intelek

tuálního 

života kubáns
ké veřejnosti 

a jsou jakýmsi
 

základním kam
enem v síti ne

závislých 

občanských in
iciativ nebo d

emokratické 

opozice. 

Přestože provo
zování nezávis

lých 

knihoven není
 oficiálně zak

ázáno, 

představují pr
o své majitele

 - knihovníky
 - 

potenciální ri
ziko a možnost

 velkého 

znepříjemnění 
života. V břez

nu 2003 bylo 

na Kubě odsouz
eno 75 předsta

vitelů 

demokratické 
opozice, mezi n

imi také 

několik nezáv
islých knihov

níků. Tresty 

byly nesmírně
 vysoké, až na

 jedinou 

výjimku se poh
ybovaly mezi 1

0 a 28 lety.

  podpořmeKubánské nezávislé   knihovny

Jakákoli podp
ora ze zahran

iční 

představuje pr
o knihovníky 

důležitou mor
ální oporu. Zá

jem 

zahraniční or
ganizace nebo

 

jednotlivce je
 obrovskou vz

pruhou 

a důkazem, že 
ve svém snaže

ní 

nejsou sami, a
 zároveň jasn

ým 

signálem pro 
režim, který t

ak ke 

knihovníkům z
íská větší res

pekt.

Zahraniční zá
jem o danou 

knihovnu slou
ží jako jakási

 

ochrana před 
uvězněním 

knihovníka či
 konfiskací k

nih. 

V případě uvě
zněných kniho

vníků 

(a politických
 vězňů obecně)

 může 

zahraniční so
lidarita přis

pět 

ke zlepšení vě
zeňských podm

ínek, 

zkrácení tres
tu nebo dokon

ce 

i propuštění.

zapojte se      / PRO JEDNOTLIVCEPošlete dopis vyjadřující solidaritu 
 - kubánským nezávislým knihovnám
 - uvězněným knihovníkům - rodinám uvězněných knihovníků
Apelujte na kubánského vůdce Raúla Castra 
za propuštění uvězněných knihovníků.Cestujte na Kubu informováni. 
 Buďte přínosem a podpořte kubánskou 
 společnost, viz www.hotel-kuba.czNebuďte lhostejní. Sledujte program  své knihovny  a účastněte  se tematických  besed o Kubě.


