INTERKULTURNÍ
KNIHOVNICTVÍ

Bezbariérová knihovna
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
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Tato příručka navazuje na
dříve vydané metodiky sekce
Bezbariérová knihovna.
Na rozdíl od nich však nemá
za cíl nabídnout ohodnotitelný
standard, chce být pouze
inspirací a nápovědou.
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Žijeme v kulturně a jazykově různorodé společnosti a veřejné knihovny mají z principu
poskytovat své služby všem. V České republice je podíl registrovaných občanů cizí státní
příslušnosti vyšší než 5 % celkové populace.
Jak se ale vypořádat s rozmanitostí potřeb různých členů místní komunity a zároveň
přispívat jejímu dobrému fungování? Samozřejmě nemůžeme do detailů vyhovět
všem, ale je možné zrevidovat stávající praxi a případně přijmout opatření směřující
k naplňování komunitních rolí knihoven v interkulturní společnosti. Můžeme
například nově příchozím významně usnadnit zabydlování v novém místě, můžeme
poskytovat prostor pro setkávání lidí s různým kulturním zázemím, můžeme vzdělávat
či podporovat ty, kteří jsou v těžké situaci. Veřejné knihovny se svým jedinečným
principem mají v této oblasti široký potenciál.
Ostatně nezačínáme na zelené louce, můžeme se opřít o legislativní dokumenty,
strategie a koncepce, Knihovnický zákon, oficiální kulturní politiku ČR, Koncepci rozvoje
knihoven nebo doporučení mezinárodních knihovnických organizací.
Uživatele s jakýmkoli znevýhodněním podporujeme při překonávání bariér, případně
jim tyto bariéry zmenšujeme. Stejně tak platí, že některá vstřícná opatření ocení lidé
z různých skupin. Například univerzálně srozumitelné piktogramy poslouží lidem
s odlišným mateřským jazykem, ale i lidem s horším zrakem nebo dětem.

Piktogramy z Ústřední knihovny Oodi v Helsinkách.

1) Principy nehierarchického
fungování jsou popsány
například v brožuře
hnutí Nesehnutí:
https://nesehnuti.cz/
kdo–tady–sefuje–aneb–
nehierarchicke–rizeni–v–
praxi/
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Veškeré aktivity musí vycházet z lokálních potřeb. Pro dobré fungování služeb
a opatření je nezbytné znát důkladně poměry v místě působení knihovny. Pokud lidé
(ať už se v dané lokalitě narodili, nebo se tam přistěhovali) budou zahrnuti do plánování
a rozhodování o knihovně, máme zajištěn jejich zájem na společném cíli. Společné
rozhodování, diskuze a hledání konsenzu jsou někdy zdlouhavé, ale přináší dobře
přijímané výsledky, navíc to někdy vede k nalézání úplně nových řešení a společná cesta
utužuje komunitu. Role knihovny může být v navržení formálních postupů či v zajištění
podmínek pro fungování skupiny.1
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Jak to pojmenovat?

Pár definic

Pokud se mluví o službách veřejných knihoven v kulturně a jazykově různorodé
společnosti, můžeme se setkat s celou řadou termínů. Používají se sousloví: interkulturní
knihovnické služby, knihovnické služby pro multikulturní obyvatelstvo, služby knihoven
pro migranty a menšiny, knihovnické služby v kulturně a jazykově různorodé společnosti
a další. Jako nejvhodnější se jeví pojmenování, které je hodnotově neutrální, vyjadřuje
respektující a transkulturní přístup. Cílem knihovnických služeb by měla být i podpora
dobrého soužití a místní komunity, ať už je její kulturní a jazykové složení jakékoliv.
Z uvedených důvodů bude užíván pojem “interkulturní knihovnictví”, který má vyjadřovat zmiňované hodnoty a zároveň je prakticky uchopitelný v textu.

Pojmy v oblasti migrace a integrace nabývají v některých případech falešných významů.
Mnoho pojmů je vysvětleno ve slovníčku pojmů na stránkách Ministerstva vnitra.3
Cizinec

Každá fyzická osoba, která není občanem České republiky.

Imigrant

Cizinec, který přichází do země za účelem pobytu
dlouhodobějšího charakteru.

Národnostní
menšina

Národnostní menšina je společenství občanů ČR žijících na území
současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů
zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou
a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň
projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem
společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka
a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich
společenství, které se historicky utvořilo.4

O kom se mluví?
Jádrem interkulturního knihovnictví jsou služby pro nově příchozí migranty. Mezi hlavní
potřeby této skupiny patří osvojení lokálního jazyka, zajištění bydlení, příjmů, případně
vzdělání, orientace v novém prostředí a navázání sociálních kontaktů. Již tato skupina
sama o sobě je velmi heterogenní a zahrnuje všechny sociální vrstvy. Samostatnou
kapitolou jsou nuceně migrující lidé (uprchlíci, žadatelé o azyl...), kteří se nachází ve
velmi těžké životní situaci a mají specifické potřeby.
Dále interkulturní knihovnické služby slouží například etnickým menšinám, které sice
v dané lokalitě žijí již dlouho a prostředí dobře znají, udržují však odlišné kulturní zvyky
nebo používají odlišný jazyk. V českém prostředí by to byli někteří Romové. V zámoří by
pak byly interkulturní knihovnické služby zaměřeny i na původní obyvatele a příslušníky
lokálních kmenů. Tyto služby ocení také již usazení migranti, případně druhá či třetí
generace, smíšené rodiny, cestovatelé, zahraniční studenti a další.

Státní příslušník třetí Občan státu, který není členem Evropské unie a není zároveň
občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska.
země

Významnou cílovou skupinou jsou ale také jednotlivci, kteří mají pochybnosti a obavy
ze soužití s lidmi z odlišných kultur, kteří mají neshody založené na kulturních rozdílech,
či kteří otevřeně deklarují nenávistný postoj vůči jakkoli vymezeným skupinám.

Uprchlík

V nejširším pojetí jsou tedy cílovou skupinou interkulturních knihovnických služeb
všichni členové kulturně různorodé společnosti. Informovanost majoritní společnosti
a prostor pro vzájemný kontakt jsou pro bezproblémové fungování v dané lokalitě
stejně důležité jako samotná snaha o začlenění ze strany menšiny. Každá knihovna se
pak může zaměřit na určité oblasti na základě analýzy potřeb v dané lokalitě.

Tato brožura je zaměřena hlavně na potřeby nově
příchozích a lidí, kteří neovládají plynule český jazyk.2
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2) V textu je v některých
místech použito generické
maskulinum. Slovy jako
kupříkladu “dobrovolníci”,
“uprchlíci” jsou myšleni
nejenom muži, ale i
ženy a osoby genderově
nekonformní. Použití
generického maskulina nás
sice netěší, ale zdálo se nám
jako nejvhodnější řešení pro
zachování srozumitelnosti
textu.

3) https://www.mvcr.cz/
migrace/clanek/slovnicek–
pojmu.aspx

Člověk, který se nachází mimo svou vlast a má oprávněné
obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských
nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým
společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických
názorů.5

Žadatel o udělení
Podle zákona o azylu se jedná o cizince, který požádal Českou remezinárodní ochrany publiku o mezinárodní ochranu, o níž dosud nebylo pravomocně
rozhodnuto (…).

4) Menšinový zákon
č. 273/2001 Sb.
5) Úmluva o právním
postavení uprchlíků
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Personál

Jak na to? Návrhy, jak poskytovat interkulturní
knihovnické služby
Co platí obecně?

Veškeré aktivity by měly vycházet z důkladné analýzy lokality a místních potřeb, která je pravidelně aktualizovaná.
Při společném plánování by měli být zastoupeni lidé s odlišnými
potřebami (nově příchozí; lidé, kteří neovládají český jazyk atd.).
Knihovna by měla mít – ve formě dle vlastního uvážení – zpracovaná
základní antidiskriminační opatření.
Je skvělé, když má knihovna koncepci definující její cíle a priority, i ty,
jež se týkají kulturní rozmanitosti. Vycházet lze z lokální analýzy,
z odborných doporučení (např. IFLA/UNESCO Manifest pro multikulturní knihovny) či z vládních koncepčních materiálů (např. Koncepce
integrace cizinců, Strategie romské integrace).
Informace musí být dostupné srozumitelnou formou, třeba v jednoduše srozumitelné češtině, podpořené obrázky a symboly a/nebo
v překladech do cizích jazyků. Základní dokumenty knihovny či alespoň
jejich sumarizace by měly být dostupné v překladech dle potřeb místní
komunity.
Je vhodné mít přihlášku do knihovny dostupnou v překladech do cizích
jazyků. Případně může být k dispozici přihláška vyplněná vzorovými
údaji, což může pomoci k porozumění obsahu jednotlivých polí.

Kdo pracuje ve službách, měl by mít základní znalosti a dovednosti nezbytné pro poskytování služeb uživatelům se specifickými potřebami. Kvalifikaci v této oblasti je vhodné
průběžně doplňovat a zvyšovat.

Jak na to:

Personál knihovny by měl odrážet kulturní a jazykové složení obyvatel dané lokality.

Překlady základních informací o knihovně
v angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině
najdete na stránkách Knihovnického institutu
v záložce Interkulturní knihovnictví.6

Zahraniční inspirace:

Registrace do knihovny by měla být poskytována žadatelům o mezinárodní ochranu
za zvýhodněnou cenu, případně zdarma.
Stejně tak je vhodné zvážit zvýhodněnou cenu registrace u osob
v náročné sociální situaci (nezaměstnaní, pečující, atd).
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6) https://ipk.nkp.cz/
odborne–cinnosti/
interkulturni–knihovnictvi

V Městské knihovně v Brémách spolupracují
na projektu, který má podpořit zájemce
se statutem azylanta v získání potřebné
kvalifikace pro knihovnickou práci. Celý proces
začíná roční praxí přímo v knihovně.
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Je dobré vzít v potaz:

Při práci ve službách je dobré mít osvojena pravidla komunikace
s lidmi, kteří neovládají dobře český jazyk, a ovládat na komunikační úrovni alespoň jeden cizí jazyk.7

Migranti a migrantky mohou mít nedůvěru ve veřejné
instituce nebo přirozeně cítit nejistotu při vstupu do
neznámého prostředí. Ukázalo se, že je velmi důležité
pomoci jim překonat prvotní překážky při užívání
knihovny. Zásadní je, aby se všichni lidé v knihovně cítili
vítáni. Pomoci vám mohou i plakáty a letáky, které
získáte v Knihovnickém institutu Národní knihovny.

Všem, kteří přichází do kontaktu s veřejností, se doporučuje absolvovat kurz interkulturních kompetencí. Je vhodné znát základní oblasti, ve kterých se mohou vyskytnout kulturní odlišnosti,
dbát na přívětivé jednání a být připraven reagovat na nenávistné
či rasistické projevy.
O problémech, různých postojích a možných zlepšeních se
v kolektivu pravidelně diskutuje. Měla by být zajištěna možnost
odborných konzultací pro personál knihovny. Vedení knihovny
může zajišťovat pravidelné supervize (přitom není nutné, aby byly
zaměřeny jen na interkulturní tematiku). Zaměstnanci knihovny
by v přístupu měli být v obecné rovině za jedno. Měl by být
dostatečný prostor pro to, aby se k problematice mohl každý
vyjádřit, a tak došlo k obecné shodě.
Pokud v knihovně dochází dlouhodobě k častým problémům či
konfliktům mezi zástupci různých kultur, je vhodné najít odbornou podporu. Můžete zvážit interkulturní mediaci či spolupráci
s vhodně zaměřenou institucí.
Někdo z personálu musí být schopen podat informaci o tom,
jaké integrační organizace, krajanské spolky, národnostní
menšiny, zahraniční instituty, jazykové školy a další relevantní
instituce fungují v dané lokalitě.
Dobrý management knihovny zajišťuje průběžné sledování
změn v demografickém složení lokálního obyvatelstva a potřeby
uživatelů, především těch v náročných životních situacích. Zná
také cíle lokální integrační politiky a spolupracuje s místními
organizacemi. Zajišťuje prostředky pro nákup cizojazyčného
fondu a pomůcek pro studium češtiny.

7) Více informací najdete
v článku: NEKOLOVÁ,
Kateřina, 2014. Kulturní
a jazyková různorodost
v knihovnách: komunikace
s uživateli, kteří neovládají
češtinu. Bulletin SKIP. 23(4).
Dostupné také z: http://
bulletin.skipcr.cz/bulletin/
Bull14_415.htm#ti nebo
v příloze.
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Pokud v dané lokalitě žije početná jazyková skupina, měla by
v knihovně být zajištěna pravidelná přítomnost vyškolené osoby,
která daný jazyk ovládá.
Vedení knihovny by mělo podporovat pracovní a studijní výjezdy
zaměstnanců do zahraničí.
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Co funguje?

Fond a služby

Je možné využít dobrovolnictví. Dobrovolníci
z řad migrantů a migrantek mohou přispět
k provozu knihovny např. vedením jazykových lekcí
a konverzačních skupin, předčítáním v rodném
jazyce pro děti, překlady informací o knihovně
do mateřského jazyka atd. Zároveň získají cenné
zkušenosti a naváží kontakt s místními. Dobrovolníci
z řad místních mohou být využiti například pro
organizované prohlídky knihovny pro migranty
nebo pro vedení konverzačních skupin v češtině.

Knihovna vytváří speciální fond pro uživatele
s odlišným mateřským jazykem, nově
příchozí a jazykové a kulturní menšiny.
Pokud knihovna nabízí speciálně zaměřený fond, měly by tyto dokumenty být označeny srozumitelnou formou (např. piktogramy nebo
barevnými štítky), případně by měl být dostupný seznam takových
dokumentů.
V potaz se bere také možná negramotnost či slabé čtenářské návyky
v dané komunitě, v tom případě se doporučuje rozšíření nabídky
netextových dokumentů či dokumentů v jednoduché češtině.
Nezapomínejme na možnost vypůjčení dalších dokumentů přes
MVS, možná je spolupráce s knihovnami zahraničních institutů,
akademickými či specializovanými knihovnami.

Pro získání dobrovolníků ze zahraničí je možné
využít Evropskou dobrovolnou službu.8

Knihovna může vytvářet cirkulační fond vhodných dokumentů pro
své pobočky nebo další spolupracující instituce.

Pro výjezdy do zahraničí zaměřené na oblast
vzdělávání dospělých mohou knihovny využít
programu Erasmus+. Je možné podat si žádost
o individuální výjezdy, získat akreditaci pro instituci
nebo se zapojit do mezinárodního konsorcia.
Další možností financování zahraničních výjezdů
zaměstnanců jsou pobídky knihovnických
spolků, ať již domácích, či zahraničních,
například stáže v Německu financuje program
Bibliothek & Information International.

Jak na to?

8) Viz zkušenosti z Ústí nad
Labem http://ikaros.cz/
kolegove–z–ciziny
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Publikace je možné nakupovat na mezinárodních veletrzích
či při zahraničních služebních cestách a konferencích.
Možná je také spolupráce se zahraničními instituty,
akademickými institucemi, zahraničními knihovnami nebo
národnostními menšinami. V ČR funguje již několik let
projekt doplňování cizojazyčné literatury do vybraných
knihoven. Cílem tohoto projektu je nákup literatury
pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel,
tedy cizojazyčné beletrie a populárně naučné literatury,
jazykových příruček a slovníků. Nevztahuje se tedy
přednostně na mateřské jazyky menšin žijících v ČR.
13

Vhodné typy dokumentů
Knihy

Cizojazyčný fond – zastoupení jazyků by mělo odrážet jazykové
znalosti a potřeby místní komunity. Speciální pozornost je vhodné věnovat publikacím pro děti a mládež. V případě dětí migrantů
není totiž osvojení mateřského jazyka, které je klíčové pro vývoj
osobnosti a další vzdělávání, podpořeno školním systémem a komunikací mimo rodinu. Fond by měl být průběžně aktualizován
a zahrnovat zdroje publikované v zemi pobytu i v zemi původu.
Učební materiály pro studium českého jazyka – nabídka učebních
materiálů musí být – co se týče formy – různorodá. Chybět by
neměly materiály pro přípravu na zkoušku nutnou k získání
pobytu a občanství a publikace bez zprostředkovacího jazyka.
Dvojjazyčné publikace – publikace, kde je stejný text nabízen ve
dvou jazycích, pomáhají při osvojení nového jazyka.
Jednoduché čtení v češtině – texty v jednoduchém jazyce
s velkými písmeny přivítají i uživatelé s jinými obtížemi, podobně
mohou posloužit i komiksy a grafické novely. Někdy se mylně
předpokládá, že by migranti měli číst pohádky. Nejen, že pro
dospělé nemusí být zajímavé, ale obsahují často výrazy, které se
v běžném životě neužívají.
Informace o životě v ČR – knihovna může zprostředkovávat
i ověřené prameny právních informací a informací o fungování
sociálního či vzdělávacího systému atd.

Audioknihy v češtině Jsou nápomocné pro nácvik porozumění slyšeného
Noviny a časopisy

Zahraniční noviny a časopisy jsou pro migranty důležitým zdrojem informací o zemi původu a to jak v tištěné, tak v elektronické
verzi; v ČR vychází také periodika zaměřená na migranty, např.
Bulletin Slovo, dětský časopis Kamarádi a další; také existují
periodika zaměřená na Romy a romštinu, např. Romano Džanipen.

Audiovizuální
materiály

Filmy či seriály s titulky v několika jazycích mohou být přitažlivou
formou učení se novému jazyku.

Elektronické
dokumenty

Nezapomínejme, že knihovna zajišťuje přístup k elektronickým
dokumentům v různých jazycích.
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Zahraniční inspirace:
V Dánsku probíhá nákup a distribuce cizojazyčných
dokumentů na centrální úrovni. Zajišťuje ji Dánské
knihovnické centrum pro integraci s pomocí
zaměstnanců, kteří mají znalosti jazyka a kultury zemí,
ze kterých se dokumenty nakupují. Dánské knihovny
se mohou zaregistrovat a mají tak zajištěno, že jim
bude dvakrát až čtyřikrát ročně bezplatně doručen
soubor nových dokumentů v požadovaných jazycích,
doplněný o propagační materiály v cizích jazycích.

Vhodné typy dokumentů
Knihovna nabízí literaturu, která přijatelnou formou seznamuje
se základy interkulturního vzdělávání. Při výběru je třeba zvláštní
obezřetnosti, jelikož se na trhu vyskytují i tituly, které se vydávají
za populárně vědeckou literaturu z interkulturní oblasti, ale šíří
xenofobní či rasistické názory. Při akvizici je možné spolupracovat
s ověřenými partnery.
V běžném fondu musí mít uživatel možnost nalézt autory
a autorky z různých částí světa.
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Máte rádi světovou literaturu?

Odkud jsou vaši oblíbení autoři?

Pokud jsou na vaší čtenářské mapě bílá místa, přečtěte si třeba povídku od autorky z Číny nebo román od spisovatele z Kuby. Zajímavá literatura vzniká na celém světě.
KERRI SAKAMOTO (KANADA)
ALICE MUNRO (KANADA)
V roce 2013 získala Nobelovu
cenu za literaturu. Dílo Příliš
mnoho štěstí ukazuje autorčinu
schopnost nahlédnout hluboko
do duší svých mladých i
stárnoucích hrdinek, čelících
zlomovým životním situacím v
podobě hrůzné rodinné
tragédie. Vyústění však ukazuje,
že život dokáže přinést naději a
vysvobození i v nejtíživější chvíli.

Tato autorka japonského původu
získala v roce 1999 cenu
Commonwealth Writers' Prize za
svou prvotinu Elektrické pole .
Po japonském útoku na Pearl
Harbor bylo více než dvacet tisíc
Japonců žijících v Kanadě
posláno do internačních táborů.
Autorka se zamýšlí nad
psychickými následky, jichž se
oběti těchto historických
událostí nedokázaly zbavit ani
řadu let po válce.

JONATHAN SAFRAN FOER (USA)

INDRA SINHA (VELKÁ BRITÁNIE)

Jeho román Naprosto osvětleno
byl v roce 2003 oceněn The
Guardian First Book Award.
Hrdinou je on sám, kdy se jako
mladý americký žid rozhodne na
Ukrajině pátrat po osudech svých
předků. Najde si cestovní
kancelář specializovanou právě
na židovské turisty ze Západu a
jeho průvodcem se stane Alex,
stejně mladičký a naivní jako on.

Tento britský autor indického
původu získal v roce 2008
Commonwealth Writers' Prize za
dílo Zvířetovi lidé . Jedná se o
humorně laděný příběh
postiženého indického mladíka,
který v dětství spolu s desítkami
dalších doplatil na chemickou
továrnu ve svém městě. Vlivem
extremních životních podmínek
chodí po čtyřech jako zvíře, a
přestože je mu nejlepším
přítelem pes, má život stejně
bohatý jako zdraví lidé.

DAVID GUTERSON (USA)
V roce 1995 získal PEN/Faulkner
Award za román Sníh padá na
cedry. Ten popisuje soužití
japonských přistěhovalců
s americkými rybáři na ostrůvku
v Pacifiku po útoku na Pearl
Harbor. Kniha nabízí seznámení
s nepříliš známým tématem
vyhnání japonských
přistěhovalců a jejich internací
v amerických koncentračních
táborech během 2. světové války.

Patří v současnosti mezi
oblíbené estonské autory. Je
multižánrovým tvůrcem. Kniha
Muž, který rozuměl hadí řeči je
ovlivněna estonskou mytologií.
Příběh čtenáře zavede do 13.
století, do doby, kdy probíhala
christianizace. Nabízí neobvyklý
a dobrodružný pohled na
střetávání různých kultur.

ORHAN PAMUK (TURECKO)
Žije v Istanbulu, kromě psaní
románů přispívá do tureckých i
zahraničních periodik, věnuje se
i literární kritice. Pamuk se ve
svém díle zabývá rozpory mezi
osmanským a evropským
světem, mezi jeho díla patří
například romány Černá kniha,
Bílá pevnost nebo Muzeum
nevinnosti . V roce 2006 získal
Nobelovu cenu za literaturu.

YIYUN LI (ČÍNA)

MARJANE SATRAPI (IRÁN)
Její dětství bylo silně ovlivněno
nestabilní situací v Iránu. Ve 14
letech ji rodiče poslali studovat
do Vídně, aby unikla přísnému
politickému režimu. Proslavila se
komiksovou knihou Persepolis ,
obrazovým příběhem o islámské
revoluci, který byl později i
zfilmován.

Narodil se v Kábulu v rodině
diplomata. Po sovětské invazi
emigroval v roce 1980 s rodiči do
USA, kde vystudoval medicínu.
Proslavil se knihou Lovec draků,
románem ze současného
Afghánistánu.

Za svou prvotinu Bílé zuby
získala v roce 2001 ocenění
Commonwealth Writers' Prize.
Tento optimistický román se
hemží postavami, jejich
spletitými osudy a vzájemně
neslučitelnými vírami. Dílo
zachycuje současné pestré
multikulturní prostředí Londýna.

TONI MORRISON (USA)
Nobelovu cenu za literaturu
získala v roce 1993. Její Velmi
modré oči se zabývají kultem
fyzické krásy. Ústřední hrdinka,
jedenáctiletá afro-američanka
Pecola Breedlovová, je
protipólem tehdejšího vzoru
„rozkošného dítka" Shirley
Templeové, a proto jsou to, co by
si nejvíce přála, právě ty
nejmodřejší oči na světě.

LIAO I-WU (ČÍNA)
je současný básník, prozaik
a hudebník. V roce 1989
uveřejnil báseň Krveprolití
pojednávající o událostech na
náměstí Nebeského klidu v
Pekingu a v roce 1990 byl při
spolupráci na filmu o téže
události zatčen a odsouzen na
čtyři roky odnětí svobody. V roce
2011 ilegálně emigroval
a v současné době žije
v německém exilu. Kniha Hovory
se spodinou přináší rozhovory
s 25 svéráznými postavami,
jejichž osudy jsou velmi
rozmanité, spletité a místy až
šokující.

M JEN (ČÍNA)
MO
A)
V roce 2012 získal Nobelovu
cenu za literaturu. Dílo Krev a
mlíko je oceňováno pro osobitý
jazyk, barvitost popisu a
vytříbený smysl pro humor. Děj
se odehrává na severovýchodě
Číny od 30. let 20 století.
Prostřednictvím osudu rodu
Šang-kuanů se více dozvíte o
japonské okupaci, občanské
válce, nástupu komunismu,
politických procesech a pádu
maoismu.

JAVIER SIERRA (ŠPANĚLSKO)
Významný současný španělský
spisovatel a žurnalista. Román
Modrá dáma spojuje
dokumentární přesnost se
strhující zápletkou. Odehrává se
na několika různých místech
světa v několika časových
rovinách a přináší zamyšlení nad
současným světem a
křesťanskými hodnotami.

.

.

.

DEREK WALLCOT (SVATÁ LUCIE)

(POBŘEŽÍ SLONOVINY)

JHUMPA LAHIRI
AH
(INDIE)

Témata jeho knih čerpají z reality
Afriky 20. století, oceňovaný
román Až bude lovit divá zvěř je
satirou postkolonialismu, v
románu Alláh není povinen zase
vykresluje osud dětského vojáka,
který prošel konflikty v Libérii a
Sieře Leone.

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
(NIGÉRIE)

Mladá nigerijská autorka, žije
střídavě v Nigérii a v USA, kde
také studovala. Česky vyšel její
román Půl žlutého slunce ,
odehrávající se na pozadí
dramatických událostí ze severu
Nigérie v období 60. let. Za
román získala cenu Orange Prize
2007, jako první autorka z Afriky.

V. S. NAIPAUL (TRINIDAD A TOBAGO)
GUSTAVE AKAKPO (TOGO)

GUSTAVO
VO
O B. MORENO (KOLUMBIE)
Spisovatel, novinář a scénárista.
V současné době žije v USA.
Získal mnoho ocenění, nejen za
literaturu ale i za televizní
scénáře. Světový ohlas mu
přinesl román Když nebudu mít
prsa ze silikonu, nedostanu se
do ráje . Syrově popsaná
skutečnost drogové mafie a
korupce očima mladé dívky,
která se živí prostitucí.

MARIO VARGAS LLOSA (PERU)
Romanopisec a esejista, roku
1990 neúspěšně kandidoval na
prezidenta. Proslavil se
originálním románem Zelený
dům, ve kterém zachycuje
pestrou peruánskou
všednodenní realitu. V roce 2010
získal Nobelovu cenu za
literaturu.

Spisovatel, dramatik, malíř –
umělec všeho druhu. Píše
divadelní hry i prózu pro děti a
dospělé, maluje obrazy, hraje
divadlo, je vypravěčem, aktivním
umělcem i organizátorem
kulturního dění. Česky vyšla jeho
hra Habbat Alep , která vypráví
příběh spisovatele, vracejícího se
do rodné země pátrat po
pradávném jazyce, vlastních
kořenech, ale i nejpříhodnějším
místě pro stavbu zábavního
parku.

J. M. COETZEE (AUSTRÁLIE)
Narodil se v Jihoafrické
republice, nyní žije v Austrálii.
V roce 2003 převzal Nobelovu
cenu za literaturu. Kniha Pomalý
muž nabízí současný příběh, v
němž se střetává život dvou
generací a život zdravých a
handicapovaných v osobě
hlavního hrdiny, kterým je mladý
muž.

WOLE SOYINKA (NIGÉRIE)

JOHN MAXWELL COETZEE (JAR)

ANDRÉ PHILIPPUS BRINK (JAR)
Autor obdržel roce 2003 cenu
Commonweatlth Writers' Prize.
Jeho próza Řetěz hlasů vypráví o
skutečné události z roku 1825 –
o nezdařené a bílými kolonisty
krutě potlačené vzpouře hrstky
otroků na farmách van der
Merweů v Kapsku. Promítají se
zde tehdejší společenské
poměry, úmysly a tužby.

c

Indicko-americká autorka získala
v roce 2000 Pullitzerovu cenu za
beletrii za povídkový soubor
Tlumočník nemocí, kde popisuje
soužení svých krajanů, kteří se v
Americe potýkají s odlišným
životním stylem a hledají
rovnováhu mezi svými tradicemi
a lákavými americkými
novotami. Indové narození v
Americe zjišťují, že „tlumočníky“
často potřebují nejen ve vztazích
s Američany, ale i s indickými
partnery nebo příbuznými.

V roce 1986 získal Nobelovu
cenu za literaturu. V knize Aké:
Léta dětství zachycuje vlastní
dětství prožité v srdci jorubského
venkova, kde se dochovaly
zajímavé obyčeje, prvky staré
animistické víry a archaické
moudrosti. To vše na pozadí
expanze Britů do Nigérie.

ISABEL ALLENDE (CHILE)
V roce 2004 obdržela Common
Wealth Award. Její román Dům
duchů je příběhem rodiny
senátora Estebana Trueby, na
jehož pozadí groteskních i
dojemných historek vylíčila
spisovatelka vývoj Chile od
počátku 20. století až po
fašistický převrat v roce 1973.

m
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Nobelovu cenu za literaturu získal
v roce 1992. V básnické sbírce
Hostina života pozorujeme
prolínání evropské kolonializace,
západoindické kultury i rodinné
minulosti tohoto potomka
někdejších otroků.

AHMADOU KOUROUMA
n

Narodil na Kubě roku 1950, od
jedenácti let se sám živil jako
prodavač zmrzliny a novin.
Kromě psaní prózy a poezie také
maluje a sochaří. Známý je jeho
román Král Havany , popisující
osud šestnáctiletého Reynalda,
který utíká z polepšovny, kam se
dostal po smrti všech členů své
rodiny.

Nobelovu cenu za literaturu
získal v roce 1994. Jeho próza
Soukromá záležitost nabízí
zpověď mladého muže, který
netuší, jak zásadně se mu změní
život v momentě, kdy mu žena
porodí postižené dítě. Prochází
strhujícím přerodem v člověka,
kterým dosud neměl odvahu být.

Tento indicko-kanadský autor
získal v roce 1996 ocenění Los
Angeles Times Prize za
literaturu. Jeho próza Křehká
rovnováha popisuje rok 1975,
kdy indická vláda vyhlásila
výjimečný stav, který velmi tíživě
dopadl na chudé obyvatele
velkých měst. Bytová nouze tak
svede dohromady nesourodou
čtveřici lidí, mezi nimiž vzniká
vzájemné pouto důvěry.

)

Současná mexická, ve Španělsku
žijící autorka. Česky vyšla její
sbírka Okvětní plátky a další
nepříjemné povídky . V nich
odhaluje skrytá tajemství svých
postav – ukazuje jejich strachy,
obsese i mánie.

KENZABURÓ
Z
ÓE (JAPONSKO)

ROHINTON MISTRY
M
(INDIE))

PEDRO JUAN GUTIÉRREZ (KUBA)
GUADALUPE NETTEL (MEXIKO)

Trinidadský prozaik indického
původu, nositel Nobelovy ceny
za literaturu. Píše v angličtině,
mezi jeho nejvýznamnější díla
patří autobiografická próza
Pouť. V ní autor kloubí tragické
historické osudy evropských
dobyvatelů, epizody
z poválečného politického vývoje
i osobně laděný příběh hledání
vlastních kořenů.

V roce 2006 získala za povídkový
soubor Tisíc let vroucích
modliteb ocenění Hemingway
Foundation/PEN. Najdeme zde
osobní dramata obyčejných lidí
na pozadí totalitního režimu.
Roli hrají rodinné vztahy,
emocionální vazby a generační
střety. Povídky nabízejí osobitý
pohled na současný život v Číně i
čínských emigrantů v USA.

KHALED HOSSEINI (AFGHÁNISTÁN)

ZADIE SMITH (VELKÁ BRITÁNIE)

LUIS ERDRICH (USA)
V roce 1985 obdržela tato
autorka American Book Award
za dílo Čarování s láskou –
románovou kroniku dvou
indiánských rodin kmene
Čipevajů v rezervaci v Severní
Dakotě v letech 1934–1984.
Čtenář se o nich dozvídá od více
vypravěčů z různých období.
Ústředním motivem je láska ve
všech variacích od té mateřské
až k milostnému citu, který je
schopný přesáhnout život
jednotlivce.

ANDRUS KIVIRÄHK (ESTONSKO)

NADINE GORDIMEROVÁ (JAR)
(
V roce 1991 získala Nobelovu
cena za literaturu. Česky byly
vydány romány Začni žít a
Poutníci , milostný příběh
ilegálního imigranta dcery
bohatého obchodníka, která se
snaží vymanit z prostředí, jímž
pohrdá. Ona je běloška, on Arab
z chudé muslimské rodiny.

Nobelovu cenu za literaturu
získal v roce 2003. V jeho
oceňované próze Život a doba
Michaela K. popisuje příběh
cesty prostoduchého zahradníka
z Kapského města (sužovaného
občanskou válkou) do vysněného
bezpečí rodného domova. Válka
jej však provází všude.

MARGARET MAHY (N. ZÉLAND)

SALLY MORGAN (AUSTRÁLIE)
Sem patřím je autobiografická
prvotina australské výtvarnice a
spisovatelky domorodého
původu, která v něm sleduje
život své rodiny až na samý
počátek 20. století. Přináší tři
generační výpovědi – život
babičky, matky a dcery, které
podávají velice realistický obraz
o postavení domorodého
obyvatelstva v Západní Austrálii
od přelomu 19. a 20. století až
do osmdesátých let 20. století.

.

Tato mapa světa používá tzv. plochojevné Gall-Petersovo zobrazení, které zachovává plošné proporce mezi všemi zobrazenými územími.
Proto vypadají jednotlivé části světa jinak, než jsme zvyklí. Výhodou naopak je, že není zkreslena jejich velikost.

Knihy Margaret Mahy, ve kterých
se často objevují prvky humoru,
fantasy, ale i nadpřirozena, jsou
určeny především dětem a
mládeži. Za svůj život stihla
vydat přes 120 titulů a její díla
byla přeložena do více než 15
jazyků. Mezi její nejznámější
knihy patří Proměna , jejíž hlavní
hrdinkou je 14letá Laura. V roce
2006 získala cenu Hanse
Christiana Andersena, jako
uznání „trvalého příspěvku k
dětské literatuře“.

Technické a materiální podmínky
Počítačové
a speciální vybavení

Na počítačích pro veřejnost by měla být nastavena možnost
změny klávesnice pro psaní v cizích jazycích. Obrázky cizojazyčných variant klávesnice mohou být nakopírovány a ponechány
k dispozici pro uživatele, tak aby bylo možné se lépe orientovat
v tom, na kterých klávesách najdou jednotlivá písmena.
Alespoň na omezeném počtu počítačů je možné nainstalovat
výukové programy pro osvojení cizího jazyka. Knihovna může
hrát významnou roli při samostudiu. V ideálním případě je počítač
s takovým programem zvukově oddělen od ostatních prostor
knihovny a nabízí i možnost nácviku výslovnosti a poslechu.
Knihovna může také v prostoru zvukově odděleném od
zbytku knihovny umístit počítač, kde by bylo možné využívat
telefonování přes internet.

Prostory
V prostorách dobré knihovny je názorný
a srozumitelný orientační systém.
Jak už bylo zmíněno, první návštěva knihovny může pro migranty
a migrantky znamenat překonání více bariér. Pokud je knihovna
z vnějšku označena nápisy v různých jazycích, může to působit
přátelským dojmem a zároveň ujasňovat funkci dané budovy.
Pro usnadnění orientace v prostorách knihovny je vhodné použití
piktogramů či dalších srozumitelných grafických označení. Ty
poslouží k orientaci i dalším uživatelům. Zásadní je jejich jednoznačnost a srozumitelnost. V ideálním případě jsou piktogramy
v knihovní síti jednotné.
Zájemci o služby knihovny musí mít možnost zorientovat se
v prostoru a seznámit se s jejími jednotlivými částmi. K dispozici
mohou být plánky knihovny s vysvětlivkami v překladech
do cizích jazyků. Nově registrovaným uživatelům je možné
nabídnout krátkou exkurzi po knihovně.
Orientační tabulky mohou být případně doplněny o překlady do
cizích jazyků. Je možné využít překladače pro knihovny dostupné
na internetu.
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Například v Národní technické knihovně jsou orientační piktogramy stylové a originální,
někdy ale nejsou jasně srozumitelné:

Jak na to:
V Masarykově veřejné knihovně Vsetín fungují
již několik let projekty podporující interkulturní
aktivity. Velmi se osvědčily prohlídky knihovny
pro absolventy kurzů češtiny, během kterých
jsou představeny základní služby, a je nabídnuta
pomoc při registraci. Ukazuje se, že tato aktivita
je velmi přínosná a účastníci exkurze předávají
získané informace dále svým známým a rodině.

V prostorách knihovny je dobře dostupný informační bod pro nově příchozí osoby,
které se učí cizí jazyk; případně je zde k dispozici asistenční služba.
V knihovně můžeme umístit informace pro nově příchozí.
Na tomto místě mohou být k dispozici letáčky lokálních
nekomerčních organizací zabývajících se migrační tematikou
a informační materiály v různých jazycích. Dále jsou zde
informace o možnostech nekomerčního jazykového vzdělávání
a o konkrétní nabídce knihovny v této oblasti. V blízkosti
takového informačního bodu by se měl nacházet někdo,
kdo dokáže dále poradit.
20

21

Webové stránky

Ve speciální sekci na webových stránkách knihovny je srozumitelně popsána nabídka
interkulturních i dalších služeb knihovny.

Webové stránky splňují pravidla přístupnosti.

Nachází se zde aktualizovaný seznam kontaktů relevantních institucí a organizací. Je
dobré zřetelně oddělit komerční a nekomerční nabídku. Konkrétní výběr záleží na dané
lokalitě, potřebách a možnostech. Mezi takové kontakty patří například:

Základní informace o knihovně a jejím užívání je dobré mít na
webových stránkách dostupné v jednoduše srozumitelné češtině,
angličtině a v překladech do jazyků početných menšin žijících
v dané oblasti. To platí i pro aktuality a pozvánky na připravované akce.

nejbližší oddělení cizinecké policie/Ministerstva vnitra
kontakt v lokálním zastupitelstvu
nejbližší integrační centrum

Rozhraní pro vyhledávání v katalogu by mělo fungovat i v jiných
jazykových verzích, alespoň v angličtině. Případně musí být
k dispozici srozumitelný návod pro práci s katalogem. Uživatel
neovládající český jazyk by měl mít možnost v katalogu vyhledat
cizojazyčné knihy.

interkulturní pracovníci a komunitní tlumočníci
jazykové školy nabízející výuku českého jazyka
neziskové organizace, které se věnují migrační tematice
krajanské spolky a sdružení

Na webových stránkách se nachází speciální sekce pro nově příchozí migranty, kde jsou
popsány speciální služby knihovny, je zde seznam relevantních institucí a k dispozici jsou
srozumitelné návody.

zahraniční instituty a kulturní centra

Na stránkách knihovny mohou být k dispozici srozumitelné návody (např. ve vizuální
podobě či v překladech) popisující první návštěvu v knihovně (cestu do knihovny, registraci atd.), případně další úkony (výpůjčka, vyhledávání v katalogu atd.).

Zahraniční inspirace:
Německý knihovnický svaz
zveřejnil krátký animovaný
film beze slov o první
návštěvě v knihovně:
Bibliotheksangebote
für Alle.9

9) https://www.youtube.
com/watch?v=5lTVqFbuuMk
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Spolupráce a propagace
Knihovna spolupracuje s organizacemi
zabývajícími se interkulturním soužitím, migrací
a kulturní a jazykovou různorodostí.

Ve spolupráci s těmito organizacemi zajišťuje knihovna vhodnou formou propagaci
svých služeb
K propagaci interkulturních knihovnických služeb je možné využít:
periodika či jiná média (rozhlas, televize) pro migranty a kulturní
a jazykové menšiny,

s krajskými integračními centry

lokální periodika umisťovaná bezplatně do poštovních schránek,
skupiny na sociálních sítích, které sdružují migranty a kulturní
a jazykové menšiny,

s organizacemi s celostátní působností, jako jsou např. Centrum
pro integraci cizinců, Amnesty International, Člověk v tísni atd.

mailing-listy neziskových organizací pracujících s migranty a kulturními a jazykovými menšinami (pokud je to možné),

důležitá je spolupráce s organizacemi v místě, může se jednat
např. o spolky, sdružení, specializovaná zařízení, jazykové školy,
zaměstnavatelé migrantů, různé pomáhající organizace nebo
složky veřejné správy, dobrovolnické organizace

mailing-list samotné knihovny,

spolupráce je možná i se zahraničními partnerskými městy,
spřátelenými knihovnami či vzdělávacími institucemi v zahraničí

k umístění letáků či plakátů jsou vhodná místa, která zástupci
cílové skupiny často navštěvují (např. poradny pro migranty,
cizojazyčné vzdělávací či zdravotní instituce, církevní organizace,
firmy zaměstnávající migranty, spolky a sdružení, obchody vedené
migranty nebo nabízející zahraniční potraviny atd.),

Jedná se zejména o spolupráci:

Nezapomeňte, že zástupci těchto organizací, ale i jednotlivci
zastupující skupiny s různými zájmy, by měli být zapojeni do
plánování a organizace interkulturních knihovnických služeb
a opatření.
Pokud je v dosahu knihovny pobytové zařízení, je vhodné navázat
bližší spolupráci.

specializované webové portály, zabývající se relevantní
tematikou,

vhodné je také motivovat jednotlivce, aby šířili informace
o nabízených službách a akcích dále mezi svými známými (např.
dát jim k dispozici menší množství letáčků pro příbuzné a známé)

Akce

Mezi aktivity pro jazykové vzdělávání patří:
kurzy českého jazyka – nízkoprahové či semestrální, důraz může
být kladen na přípravu ke složení zkoušky potřebné k získání
pobytu či občanství, v některých případech je třeba počítat
i s nutností výuky čtení a psaní v latince

Knihovna umožňuje plnohodnotnou účast
na svých vzdělávacích, kulturních a dalších
aktivitách návštěvníkům z řad migrantů
či jazykových a kulturních menšin.

kurzy cizích jazyků s rodilými mluvčími – mohou je vést proškolení dobrovolníci z řad migrantů, stážisté z cizích zemí nebo
placení externisté

Při organizaci akcí je nutné zajistit dostatečné a srozumitelné
značení tak, aby každý bez problémů našel místo konání akce.

jazykové výměny/tandemy – knihovna zprostředkuje jazykovou
výměnu dvěma zájemcům, ti se pak mohou pravidelně scházet
v knihovně a navzájem se učit jazyky, které ovládají

Pokud je to třeba, je vhodné zajistit tlumočení do mateřských
jazyků účastníků akce, případně je možné připravit tištěnou
informaci k akci v cizích jazycích.

konverzační skupiny – prokázán byl přínos konverzačních skupin
pro zvýšení sociálního kapitálu, přenos praktických informací
a rozvoj jazykových dovedností

Specifické akce by měly nabízet knihovny, které se nachází v lokalitě s pobytovým zařízením pro žadatele o azyl.

opět je nutné proškolení personálu, který vede konverzační
hodiny, tak aby byl schopný vést zajímavou diskuzi s jasnými
vzdělávacími cíli, uměl předcházet nepříjemnostem a dokázal
vytvořit příjemnou atmosféru pro všechny zúčastněné

V této oblasti existují dva přístupy:
kulturně standardní přístup/kulturalismus – snaha
vysvětlit příčiny jednání druhých pomocí znalostí
historie, kulturních rituálů a zvyků jiných skupin.

Zdroj inspirace

transkulturní přístup – přemýšlí o příčinách a hranicích
odlišností každého z nás; kulturní zázemí je viděno
jako jen jeden z faktorů lidské osobnosti; hledají se
spíše aspekty, které mají lidé společné.10 Tento přístup
se dnes upřednostňuje.

Metodologickou podporu nízkoprahových kurzů českého jazyka
pro heterogenní skupiny nabízí Centrum pro integraci cizinců.

Zvažte, zda není možné přichystat takové aktivity, které propojí
nově příchozí se stávajícími obyvateli a umožní prolínání různých
kulturních skupin.

Mezi další aktivity patří:
lekce k přípravě na zkoušku z českých reálií pro získání občanství

Specifické akce mohou mít úzce vymezenou cílovou skupinu, např.
ukrajinsky mluvící pracovní migranti, rodiče s bilingvními dětmi
atd. Akce tohoto typu nabízí např. Queens Library v New Yorku.
Je velmi praktické navázat v této oblasti spolupráci s vnějšími
subjekty (neziskovými organizacemi, spolky, jazykovými školami
atd.), knihovna může zajišťovat pouze prostory nebo může
nabízet rozsáhlejší podporu, např. úvodní školení nebo materiály.
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cestovatelské přednášky
interkulturní vzdělávání11

10) Více viz Dana Moree:
Základy interkulturního
soužití

11) K dispozici jsou různé
metodiky, např.: http://
spolecneprotirasismu.mkc.
cz/

dvojjazyčné předčítání pro děti – představuje možnost seznámit
děti s tím, jak zní cizí jazyky; ideální je propojit předčítání
s výtvarnou dílnou či jinou aktivitou
27

Co funguje?
Dvojjazyčné předčítání děti seznamuje s cizími
jazyky a je to i symbolické uznání jejich hodnoty.
Ideální je propojit předčítání s výtvarnou dílnou
či jinou aktivitou. Příkladem mohou být Bedýnky
příběhů, které pořádá Městská knihovna v Praze
ve spolupráci se spolkem InBáze; dvojjazyčné
předčítání pro děti se ale pořádá například
také v knihovnách v Německu či Rakousku.
Dobrý tip: naučte děti jedno slovo z předčítané
cizojazyčné knížky a zadejte jim jednoduchou aktivitu
(např. tlesknutí), kterou mají dělat, když slovo uslyší.

sousedské slavnosti a podobné akce
akce k mezinárodním významným dnům (např. Mezinárodní den
boje proti rasismu, Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví
atd. – stačí jen výstavka knih k tématu)
prezentace různých kultur a zvyků
akce zaměřené na aktuální specifické problémy místní menšiny,
prohlídky knihovny v jednoduché češtině a v cizích jazycích,
projekt zaznamenávající historii dané lokality nebo vzpomínky
migrantů
přednášky a besedy k aktuálním politickým problémům
promítání filmů s titulky
pomoc s domácími úkoly
pomoc při hledání bydlení, vyřizování formalit, hledání zaměstnání atd.
kurzy informační či počítačové gramotnosti
čtenářské kluby
výstavy děl migrantů a migrantek

Co také funguje?
Nová škola o.p.s. nabízí pomoc dětem s domácími
úkoly v knihovnách, pořádá čtenářské kluby,
ale i kurzy. Organizace má dlouholeté
zkušenosti a velmi dobré výsledky.
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Živá knihovna

Integrační aktivity

V živé knihovně se místo knih půjčují živí lidé. Jsou to osoby, které
čelí nějaké formě předsudků. Nemusí se jednat pouze o zástupce
jiných národností nebo vyznavače odlišných náboženství, ale mohou
to být například lidé s handicapem, s menšinovou sexuální
orientací nebo lidé v nestandardní sociální situaci. Účastníci
živé knihovny – čtenáři – pak mají 20–30 minut na rozhovor
s vybranou knihou. Živá knihovna má svá pravidla a vždy je nutná
profesionální koordinace akce. Tato akce se může nabídnout
školním třídám nebo může být součástí větší kulturní akce.

Přátelská knihovna svými aktivitami podporuje
zlepšování vzájemné komunikace a soužití.
Knihovna by měla být aktivně zapojena do prevence sociálního
vyloučení poskytováním včasné informační podpory.
Poskytování prostor a nabízení příležitostí pro vzájemné
setkávání zástupců různých kulturních a jazykových skupin patří
mezi samozřejmé funkce knihoven.
Knihovna by měla mít aktivní roli v interkulturním vzdělávání,
může také podporovat jazykové vzdělávání, kulturní a komunitní
akce atd.

Divadlo utlačovaných

Knihovna by měla nově příchozím umožnit aktivní zapojení do
komunitního života v lokalitě (např. nabídnout dobrovolnictví,
zvát na společné akce atd).

Jedná se o formu interaktivního představení, které řeší problematické
situace přímo na jevišti s pomocí osob z publika. Skupina neherců
odehraje příběh založený na reálných konfliktních zážitcích z jejich
života, poté se za pomoci moderátora či moderátorky začne příběh
hrát znovu. Tentokrát ale může kdokoli z publika hru zastavit,
postavit se na jeviště do pozice hlavního hrdiny a změnit jeho reakci.
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12) Mainstreaming integrace
cizinců na úrovni městských
částí: Jak prostřednictvím
veřejných akcí přispívat
k pestré a soudržné
společnosti: https://www.
clovekvtisni.cz/media/
publications/1425/file/
priruckamainstreaming_
final.pdf

V knihovně musí nově příchozí mít možnost získat věrohodné
a aktuální zdroje informací či kontakty na kvalifikované osoby,
které mohou podat bližší informace potřebné pro sociální integraci v oblastech jako bydlení, vzdělávání, trh práce atd.
Používá se také pojem „mainstreaming“ – jako snaha vytvářet
prostředí s příležitostmi pro zapojení a vzájemné sdílení všech
obyvatel dané lokality.12
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