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Poznej svět, poznej sám sebe           
Lenka Dědečková           

 
     V Knihovně Václava Čtvrtka proběhla prezentace mezinárodní neziskové organizace AFS 
( http://www.afs.cz ), která poskytuje mezikulturní vzdělávací příležitosti. 
 
      Hlavní její náplní jsou programy pro středoškoláky, kteří si chtějí prohloubit existující nebo získat 
zcela nové jazykové znalosti, přijmout dlouhodobě jiný způsob života a poznat odlišnou kulturu a 
tím obohatit sebe i druhé. 
 
      Druhou její hlavní náplní je hostitelský program, kde nabízí českým rodinám podělit se o svůj 
domov se zahraničním studentem, který, stejně jako naši studenti venku, přijíždí zažít podobné 
znalosti v České republice. Hostitelská rodina získává nového člena, sdílí s ním jeho radosti a 
starosti, zkušenosti, zpravidla se takové hoštění mění v trvalé přátelství mezi studentem a rodinou. 
V každém případě je to nezapomenutelná zkušenost v kladném slova smyslu. 
 
      Na toto setkání přišly i rodiny, které v minulosti hostily či v současné době hostí a podělily se o 
své zkušenosti. Zkušenosti jsou vesměs veselé. Setkání obohatili i zahraniční studenti, kteří v 
Jičíně žijí už osm měsíců, chodí zde do školy. Svou roztomilou češtinou pobavili publikum, jak se 
jim líbí v České republice, v Jičíně, ve škole, jak těžký je český jazyk a co se jim nelíbí, co je čeká, 
až se vrátí domů, postřehy byly zajímavé. 
 
      Besední uvolněnou atmosféru zahájil kytarový soubor Základní umělecké školy v Jičíně pod 
vedením paní učitelky Ivany Hučíkové. "To byla naše premiéra," prozradila nám paní učitelka. 
Besedu ukončil zahraniční student Lukas z Německa: zahrál na kytaru a zazpíval německou 
moderní píseň. Byl odměněn velkým potleskem. 
 
      Poznámka redakce: 
Mezikulturní programy, mezinárodní, dobrovolnické, nevládní neziskové organizace poskytují 
vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si 
postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a vzájemně stále 
propojenějším světě. Celosvětový systém, tvořený samostatnými národními organizacemi AFS z 
více než 50 zemí, dnes ve vzájemné partnerské spolupráci umožňuje vytvářením vzdělávacích 
příležitostí pro mladé lidi všech kontinentů překonávat jazykové a kulturní bariéry. S počtem více 
než 10 tisíc účastníků programů ročně je AFS přední světovou organizací mezinárodních 
studentských výměn s dlouholetou tradicí a s tomu odpovídajícími zkušenostmi. Knihovny se zatím 
ve větší míře podobných programů nezúčastňují. Prezentace činnosti obdobných neziskových či 
dobrovolnických programů organizovaných v regionu je jednou z možností postupného zapojování 
knihoven. 
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