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Interkulturní knihovnické služby

•Pojmenování

•Cílová skupina

•Přístupy

•Základní informace

•Bariéry



Jaké překonáváme bariéry

•Jazyk

•Stereotypy a předsudky

•Obavy z nepřijetí

•Kulturní různorodost



Biblioeduca





Brno KJM





ŽIVÁ KNIHOVNA PRO KNIHOVNÍKY 7. 11. 2016

Živá knihovna



Chodov, září 2017



http://www.vzdelavanineboli.cz









Barcelona



Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg



http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull12_109.htm



Frankfurt nad Mohanem



Barcelona – Bon Pastor



2017

Naplňování Koncepce integrace cizinců (MV ČR)

•Kurzy interkulturních kompetencí
•Seminář pro vedoucí fce a metodiky
•Vsetín
•Chodov
•Překlady, plakáty a letáky















Spolupráce 2017

• Multikulturní centrum Praha
• Workshopy

• Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Ústí nad Labem

• Slovo 21
• Romská literatura – Khamaro – seminář pro knihovníky

• Institut pro sociální inkluzi/Anthropictures
• Desinformace, projevy nenávisti atd.

• Svijany, Turnov, Praha, Opatov





2018

Naplňování Koncepce integrace cizinců (MV ČR)
• Kurzy interkulturních kompetencí

• Vsetín

• Rozšíření nabídky cizojazyčných publikací

Spolupráce



Co můžete udělat u Vás v knihovně?

• kontaktovat jazykové a kulturní menšiny ve Vaší komunitě

• najít vhodné místo pro plakát

• šířit letáčky, případně dodat informace o vlastní knihovně

• objednat si Živou knihovnu (Amnesty International, lokální organizace)

• uspořádat debatu (MKC)

• pořádat jazykové kurzy (CIC)

• domluvit si doučování (Nová škola o.p.s.) 

• přijímat zahraniční dobrovolníky (Ústí n.L.)

…





Co můžete dělat vy (pro sebe)?

• Přidat se do emailové skupiny ASpIK

• Zúčastnit se kurzu mezikulturních kompetencí

• Spolupracovat na metodice a dalších aktivitách

• Přečíst si něco soužití různých kultur, interkulturních knihovnických 
službách, atd.

• Vyjet do zahraničí 

• Seznámit se s lidmi s migrační zkušeností

• Buďte přívětiví a snad se Vám to oplatí…



katerina.nekolova@nkp.cz

شكرا لكم على اهتمامكم
Je vous remercie de votre attention

Благодарю вас за внимание
感谢您的关注

Děkuji za pozornost
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit

आप अपना ध्यान के लिए धन्यवाद
Dziękuję za uwagę

Thank you for your attention


