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Počátek

Projekt Romaňi 
kereka – romský 
kruh
Seminář říjen 
2005
Otevření knihovny 
říjen 2006



Počátek

Inspirace ze 
zahraničí
Odborné 
konzultace 

Historie
Sociologie
Architektura, design
Sociální práce
Žité „romství“

Zkušenosti 
knihovnic



Knihovna v plánu a realitě
Umístění dětského oddělení

Průchodnost 
dětského a 
dospělého 
oddělení
Spontánní sociální 
kontrola dětských 
návštěvníků
Nenásilný kontakt 
dospělých etn. 
českých čtenářů s 
romskými dětmi Foto: archiv KMO Vítkovice



Knihovna v plánu a realitě
Vybavení dětského oddělení

Nové, luxusní, v 
dostatečném 
množství
Absence 
symbolické 
degradace sociálně 
slabých

Foto: archiv KMO Vítkovice



Knihovna v plánu a realitě
Vybavení počítači

Standardní 
vybavení moderní 
knihovny
Stěžejní popud k 
návštěvě knihovny 
pro děti a mládež
Zvyšování PC 
gramotnosti 
sociálně slabých 
obyvatel Vítkovic Foto: archiv KMO Vítkovice



Speciální zaměření KMO Vítkovice:
Romové, nebo sociálně slabí?

Volnočasové aktivity pro děti ze 
sociálně slabých rodin

Spolupráce se sociálními pracovníky a 
komunitními centry
Nenásilná socializace sociálně slabých 
rodičů
Výchova budoucí čtenářské generace

Knihovna jako komunitní centrum –
návštěvnost, půjčování knih



Speciální zaměření KMO Vítkovice:
Romové, nebo sociálně slabí?

Specializovaný fond
romská a romistická literatura
využíváno především VŠ/VOŠ studenty

Kulturní programy zaměřené na 
romskou kulturu

výstava Romské obrození



Speciální zaměření KMO Vítkovice:
Romové, nebo sociálně slabí?

Romové jako klienti 

vs.

Romové jako předmět 
intelektuálního/uměleckého zájmu



Aby společné cesty neskončily…
Podpora dlouhodobosti

Granty
Zkušenosti personálu
Spolupráce s vítkovickou 
komunitou, včetně škol a NNO



Aby společné cesty neskončily…
Ohrožení dlouhodobosti

Granty
Zkušenosti personálu
Spolupráce s konkrétními lidmi ve 
školách a NNO, rodiči dětí
Prostorový limit růstu
Ohrožení komunitního ducha v 
knihovně:

zvýšení návštěvnosti
překotná profesionalizace



Aby společné cesty neskončily…
Možné perspektivy do budoucna

Romsky hovořící personál



Děkuji vám za pozornost!

Foto: archiv K. Hercíka


	Knihovna v Ostravě-Vítkovicích �na společné cestě Romů s Čechy
	Počátek
	Počátek
	Knihovna v plánu a realitě�Umístění dětského oddělení
	Knihovna v plánu a realitě�Vybavení dětského oddělení
	Knihovna v plánu a realitě�Vybavení počítači
	Speciální zaměření KMO Vítkovice:�Romové, nebo sociálně slabí?
	Speciální zaměření KMO Vítkovice:�Romové, nebo sociálně slabí?
	Speciální zaměření KMO Vítkovice:�Romové, nebo sociálně slabí?
	Aby společné cesty neskončily…�Podpora dlouhodobosti
	Aby společné cesty neskončily…�Ohrožení dlouhodobosti
	Aby společné cesty neskončily…�Možné perspektivy do budoucna
	Děkuji vám za pozornost!

