Zpráva ze zahraniční služební cesty
Londýn, Cambridge
18. – 24. září 2004


V rámci spolupráce mezi Britskou radou a UP jsem se ve dnech 18. -  24. září spolu s kolegy z ostatních partnerských knihoven BR v České republice zúčastnila cesty do Londýna a Cambridge. Cesta byla organizována Britskou radou v Praze a Londýně, poradcem při sestavování programu byla paní Rachel Van Riel, ředitelka agentury Opening the Book. 

Jaké jsou směry, kterými se ubírá moderní britské knihovnictví? Co očekávají návštěvníci od knihovny současnosti? Jak přimět lidi k tomu, aby četli krásnou literaturu v angličtině? Jak přimět lidi k tomu, aby četli neznámé autory? Co  jsou to vlastně tzv. čtenářské skupiny, které jsou v posledních letech ve Velké Británii tolik populární? Můžeme se pokusit začít s organizováním čtenářských skupin i u nás a později pak na mezinárodní úrovni? Jak nám v tom případně může pomoci Britská rada?

Na všechny tyto otázky jsme se během naší služební cesty snažili najít odpovědi. Cesta byla organizována jako součást projektu Živá literatura, na kterém spolupracujeme s Britskou radou. Cílem tohoto projektu je hledat způsoby, jak zpřístupnit současnou britskou literaturu co nejširšímu okruhu čtenářů. 

Program v Londýně byl opravdu pestrý a mohli jsme tak získat relativně ucelenou představu o současné britské literatuře, britských knihovnách a jejich službách. Program zahrnoval mimo jiné tyto akce:

	British Council www.britishcouncil.org - diskuse se zaměstnanci  Film and Literature Department

CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) www.cilip.org.uk/index.html - přednáška na téma Perspektivy CILIP a rozvoj čtenářských aktivit
British Library www.bl.uk - exkurze
Blackwell’s Bookshop www.bookshop.blackwell.co.uk - prohlídka a beseda se zaměstnanci
Peckham Library http://www.southwark.gov.uk - exkurze
Bow Idea Store www.ideastore.co.uk - exkurze
Poetry Cafe – večer poezie
Literární procházka Londýnem

V Cambridge jsme navštívili UCLES (University of Cambridge Local Examination Syndicate), mezinárodní zkouškové centrum, se kterým spolupracujeme při organizaci cambridgeských zkoušek http://www.cambridge-efl.org/. Cílem návštěvy bylo získat informace o současných trendech a novinkách v oblasti mezinárodních jazykových certifikací, a o možném budoucím vývoji mezinárodních zkoušek v českém kontextu (cambridgeské zkoušky x maturity, státní zkoušky, atp.).  

Během cesty jsem získala množství podnětů důležitých jak pro další spolupráci s Britskou radou, tak pro organizování našich vlastních aktivit v oblasti knihovnictví a krásné literatury na půdě UP.
Služební cesta byla plně hrazena Britskou radou.
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