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„Jedna z reakcí, které často
slyšíme, je, že knihovna je jedno
z prvních míst, kam nově
příchozí zamíří, jakmile najdou
bydlení.“ 

(Interview: McCatty 2010)



Pojmenování oboruPojmenování oboru
• Multikulturní knihovnictví
• Interkulturní knihovnictví
• Diversity management v knihovnách
• Knihovnické služby pro jazykové a kulturní 

menšiny

Montreal



Cílová skupinaCílová skupina
• (i)migranti  

• etnické menšiny

• původní obyvatelstvo

• cestovatelé

• studenti

• mnozí další

Berlin, ZLB



Proč je veřejná knihovna Proč je veřejná knihovna 
ideálním místem pro ideálním místem pro 

integraci?integraci?
Je otevřená pro všechny

Má vzdělávací funkci

Může spolupracovat s mnoha 
dalšími institucemi

Nabízí přístup k 
informacím

Setkávají se tam lidé 
z různých sociálních 

vrstev

Vstup zdarma

Nachází se v místě 
bydliště

Je to bezpečné místo



Frankfurt nad 
Mohanem

Berlin, 
Friedrichshain-Kreuzberg

Vídeň

Složení fonduSložení fondu



Barcelona

Toronto

New York, Queens



Informace o knihovněInformace o knihovně

Frankfurt nad Mohanem

Berlin, 
ZLB



Přizpůsobení prostorPřizpůsobení prostor

NTK Praha

Montreal Barcelona, Bon Pastor



Vídeň

Montreal

Toronto

Chazuta, Peru 

Montreal 



Frankfurt nad 
Mohanem

Toronto

VzděláváníVzdělávání



MarketingMarketing
Aguano Muyuna, Peru

Bogota

Lamas, Peru



PersonálPersonál

Kodaň

Frankfurt nad Mohanem

Barcelona – Bon Pastor



Kulturní akceKulturní akce

Krajská vědecká 
knihovna v Liberci



Situace v ČRSituace v ČR
• Cizinci 4 %
• Praha 13 % 
(Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011)

Země původu: Ukrajina (115 153), Slovensko 
(84 607), Vietnam (57 762), Rusko (33 355), 
Polsko (19 156), Německo (16 895), Bulharsko (8 
008), Spojené státy (6 893), Moldávie (6 764), 
Čína (5 635)

(Zdroj: ČSÚ, Počet cizinců 
http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tabulky/ciz_pocet_cizincu-001#.UYRD8pER9qw
)



Liberec Praha

Liberec



Česká účast na mezinárodních Česká účast na mezinárodních 
projektechprojektech

• Knihovny jako brána integrace imigrantů v Evropské unii

• Knihovny pro všechny - Evropská strategie pro multikulturní 

vzdělávání (ESME)



Mezinárodní organizace a Mezinárodní organizace a 
směrnicesměrnice

• IFLA – Sekce knihovnických služeb pro 
miltikulturní obyvatelstvo (Library Services to 
Multicultural Populations Section)

• IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto
• Multicultural Communities: Guidelines for Library 

Services 

• Guidelines for the Development and Promotion of 
Multilingual Collections and Services, ALA, 2007



Přínos pro knihovnuPřínos pro knihovnu
• Zapojení do lokálního 

komunitního života
• Získávání nových uživatelů
• Další argument pro uznání 

důležitosti knihovny
• Naplňování oficiální integrační 

politiky státu
• Šíření čtenářské a informační 

gramotnosti



Klíč k úspěchuKlíč k úspěchu
Spolupráce !!!

Úzký kontakt s cílovou skupinou

Otevřenost – připravenost na změny

Nenáročné financování

Kombinace nástrojů



Aktuální projektAktuální projekt

„Specifika poskytování služeb romským 
uživatelům ve veřejných knihovnách ČR a 

možnosti rozvoje těchto služeb“

- podpořen z Vnitřních grantů FF UK
- 2 roky
- dotazníkové šetření + kvalitativní výzkum
- studijní cesta do Barcelony, stáž v Ostravě



Ostrava - VítkoviceOstrava - Vítkovice



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
شكرا لكم على اهتمامكم

Je vous remercie de votre attention
Благодарю вас за внимание

感谢您的关注
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit

     आप अपना धयान के िलए धनयवाद
Dziękuję za uwagę

Thank you for your attention

Katerina.Nekolova@staff.cuni.cz


