
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 19. 9. 2019

Číslo: Ročník 29 (2019), Číslo 3

Sekce: Okénko

Název článku: Bali – zaBALIt a jet

Autor: Vanda Vaníčková

Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20190325

Bali – zaBALIt a jet

Vanda Vaníčková

Genius loci je spojení označující místo s jedinečnou atmosférou. Každý z nás vnímá onu atmosféru jinak, míváme různé pocity ze 

stejných míst. Někdo říká „vidět Neapol a zemřít“, pro mě to bylo hlavně město plné odpadků. Příkladem mého pozitivně laděného 

genia loci číslo jedna je jednoznačně Bali, indonéský ostrůvek mezi Indickým a Tichým oceánem. Stejně jako z knihoven, tak 

z ostrova vyzařuje od prvních chvil klid, ale zároveň velká energie ukrývající duchovní poklady. A ty by byla škoda neobjevit.

Bali je ostrov, který v rámci školních hodin zeměpisu možná neutkvěl v hlavě téměř nikomu. Nachází se skoro na rovníku 

v souostroví Malé Sundy a je součástí Indonésie, to už by měly být známější pojmy. Bali je výjimečné tzv. balijským hinduismem, 

s nímž souvisí již zmíněný klid a harmonie, které si i přes masy turistů ostrov zachovává a promítá je do naprosto všeho místního 

dění. Zároveň se ostrov stává cílem milovníků jógy: důvodem je právě spojení s hinduismem, duchovním přístupem k životu včetně 

rozšířené vegetariánské stravy. V souvislosti se zdejší pestrou flórou a faunou stojí za zmínku zavlažovací systém subak, jenž je na 

Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o ekologicky udržitelný systém vyvinutý v 9. století, složený 

z terasovitých rýžových polí a vodních chrámů. I zde dýchá náboženský přesah – systém dle Balijců spojuje říši lidí, bohů a zemi; to 

vše lidé uctívají vodními rituály, za což se jim na oplátku dostává rýže, daru od bohů. Další balijskou přírodní perličkou je tzv. 

cibetková káva (Kopi Luwak), údajně nejkvalitnější a nejdražší káva na světě. Výjimečnou chuť dodává kávě proces její výroby. 

Začíná tím, že malá šelma jménem cibetka (podobná kuně) sní kávová zrna a ta jsou pražena a zpracovávána až po projití jejím 

trávicím traktem.

Knihovnický svět Bali reprezentuje oficiálně Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Indonéská národní knihovna), která se 

nachází v Jakartě, hlavním městě Indonésie. Knihovna vznikla v roce 1980 sloučením více odborně zaměřených knihoven s hlavním 

cílem adaptovat se na zesilující proces globalizace. Z historického hlediska se do života knihovny logicky promítal vývoj státu – vliv 

nizozemských financí na vytvoření sbírek v kolonizovaných částech světa či okupace japonskými jednotkami během druhé světové 

války a pokračující konflikty o nezávislost území i po válce. Významnými aktivitami po založení národní knihovny v 80. letech 20. 

století, které jsou nám dobře známy, je například přidělení vlastního indonéského standardního čísla knihy (ISBN) či vytváření tzv. 

CIP záznamů (Cataloguing in Publication, překládáno jako katalogizace v knize).

Tradiční poznávání místních knihoven, kterému se v zahraničí s oblibou oddávám, bylo na Bali značně komplikované. Již z data 

vzniku národní knihovny je patrné, že indonéský systém knihoven je značně odlišný od toho, na který jsme v západním světě zvyklí. 

Vlastně stejně jako celá společnost a přístup k životu. Na Bali nefunguje síť menších veřejných knihoven. V menších městech se 

jedná spíše o soukromé sbírky, které majitelé veřejně půjčují, případně k tomu i sami vzdělávají. V praxi mapy na Googlu zobrazují 

relativně hodně míst označených jako knihovna, ve výsledku se však nejedná o oficiální státem zřízené půjčovny knih, ale o 

soukromé knihy s možností zapůjčení.

I přes drobné knihovnické zklamání je Bali místem, jehož genia loci nedovede dokonale popsat ani nejlepší autor světa. Musí se 

zažít.

Statistické okénko:

Bali: 

• rozloha: 5 636 km2

• počet obyvatel: 4 225 384

• hlavní město regentství (provincie): Denpasar

• úřední jazyk: indonéština

• náboženství: 84 % balijský hinduismus, 13 % islám

Indonésie: 

• rozloha: 1 904 569 km2

• počet obyvatel: 261 115 456



• velká města: Surabaya, Bekasi, Bandung; hlavní město: Jakarta

• náboženství: 87 % islám, 9,9 % křesťanství

• státní zřízení: prezidentská republika
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