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veřejný prostor

Postupem času však jeho správu
převza li čeští nadšenci především
z praž ské Filozofické fakulty Univer-

zity Karlovy, kteří jej postupně přetvořili
v kulturně-vzdělávací a společenské cen-
trum, kterým zůstává až do dnešních dnů.
Skandinávský dům se posléze úplně osa-
mostatnil a od roku 2014 funguje jako za-
psaný spolek. 

Právě díky nadšení hrstky dobrovolníků,
bývalých i současných studentů skandina-
vistiky a finštiny, kteří se mu věnují vý-
hradně ve svém volném čase, může celá or-
ganizace i nadále fungovat v celé své šíři.

A ta je skutečně velká. Už samotná kni-
hovna kanceláře v Dejvické ulici čítá na pět
tisíc knih a stále ji obohacují nové a nové
přírůstky. Návštěvník v ní najde nejen kni -
hy ve švédštině, finštině, norštině a dán-

štině, které mohou přijít vhod studentům
těchto jazyků nebo cizincům trvale žijícím
v Česku, ale pochopitelně i překlady sever-
ských knih do češtiny.

Samozřejmostí je samostatná část věno-
vaná dětem a kromě toho i sekce severské
hudby na CD. V oblasti knih se ale knihov -
na nezaměřuje pouze a jenom na nejzná-
mější tituly severských autorů a poslední
dobou populární severské detektivky: na-
bízí romány vážné i humorné (což se v se-
verském podání může často prolínat až
s rovinami tragikomična a absurdity) a poe-
zii, ale i naučné publikace, jazykovědné a li-
terární příručky, slovníky, učebnice, prů-
vodce i kuchařky. 

Akční rádius Skandinávského domu se
ovšem neomezuje pouze na knihovnu.
Během roku jeho dobrovolníci pořádají kul-

Malý kousek Severu
v srdci Prahy 6
„Přiblížit Sever srdci Evropy“ – přesně to si klade za cíl
Skandinávský dům, organizace sídlící bezmála deset let na
Dejvické ulici. Založen byl ale bezmála o šest let dříve,
původně sídlil na pražském Novém Městě a stála za ním
dánská cestovní kancelář CoDan Agentura, která jej
zamýšlela jako platformu zaštiťující setkávání příslušníků
skandinávské diaspory v ČR. 

turní akce, filmové i literární (křty novinek
v českém překladu, tlumočená setkání
s au tory, besedy s odborníky). Na největ-
ším domácím knižním festivalu, Světě kni -
hy Praha, zajišťuje Skandinávský dům pro
severská velvyslanectví v Česku stánek se
severskou literaturou a v roce 2016 byla
severní Evropa dokonce čestným hostem
celé akce, což rozpoutalo dodnes trvající li-
terární kampaň s názvem #READNORDIC
(„Čti seversky“).

Velkým fenoménem se za několik let
svého trvání staly i takzvané Severské fil-
mové čtvrtky v kině Evald – každý první
čtvrtek v měsíci se promítá perla současné
severské kinematografie, která se přes své
kvality neobjevila v české distribuci, pocho-
pitelně s českými titulky, aby byl filmový
zážitek dostupný všem bez rozdílu.

Na podzim se pravidelně každý rok koná
dvoutýdenní kulturní festival Dny Severu,
který v sobě zahrnuje to nejlepší z výběru
akcí literárních, filmových i divadelních
z celé Skandinávie, přičemž každý ročník
akce spojuje jiné téma. A na jaře od letoš-
ního roku dostává týdenní prostor vý-
hradně jedna ze severských zemí, aby
opravdu zevrubně představila svou součas-
nou literární scénu.

Během zbytku roku se pak konají různé
jednorázové akce jak pro dospělé, tak i pro
děti – například pátrací odpoledne v Měst-
ské knihovně v Praze, kde se malí čtenáři
s pomocí rodičů i bez ní mohou seznámit
s literárními hrdiny severských knih a po-
nořit se do jejich dobrodružství. A možná
i vyhrát nějakou drobnost… V loňském roce
se festival Dny Severu zaměřil na severské
podivno, tedy žánry jako fantasy, sci-fi, ma-
gický realismus či horor. Celý týden na jaře
dostala k dispozici dánská literatura – při
této příležitosti ČR vůbec poprvé navštívil
Peter Høeg, jeden z nejznámějších součas-
ných dánských spisovatelů.

Na tento podzim se chystá hned několik
zásadních akcí. Okupaci Československa
vojsky Varšavské smlouvy připomene ve
druhé polovině listopadu literární večer
s básněmi finské spisovatelky Eevy-Liisy-
-Manner. A prostor dostanou též Finsko
a Island, které se představí prostřednic-
tvím populárních scénických čtení z cesto-
pisů či krásné literatury. Pokračovat budou
samozřejmě Severské filmové čtvrtky a po
Vánocích, konkrétně v únoru 2019, se
chys tá Týden norské literatury.

Jako zapsaný spolek je Skandinávský
dům členskou organizací, do níž může
vstoupit kdokoliv, kdo s jejím zaměřením
sympatizuje. Od září do června je s výjim-
kou státních svátků otevřeno každé pon-
dělí od 15.00 do 20.00 hodin a každý čtvr-
tek od 13.00 do 17.00 hodin.
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