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Kezdetek

Romaňi kereka –
roma kör projekt
Szeminárium 2005 
októberében
A könyvtár 
megnyitása 2006 
októberében



Kezdetek

Inspiráció 
külföldről
Szakmai 
konzultációk 

Történelem
Szociológia
Építészet, design
Szociális munka
Megélt „romaság“

A könyvtárosnők 
tapasztalatai



A könyvtár tervben és valóságban
A gyermekrészleg elhelyezése

A gyermek- és 
felnőtt részleg 
átjárhatósága
A gyermek 
látogatók spontán 
szociális 
ellenőrzése
A felnőtt cseh 
olvasók és a roma 
gyermekek nem 
erőltetett 
kapcsolata

Fotó: KMO Vítkovice archívum



A könyvtár tervben és valóságban
A gyermekrészleg  berendezése

Új, 
luxusminőségű, 
elegendő 
mennyiségű
A szociálisan 
gyengék 
szimbolikus 
degradációjának 
hiánya

Fotó: KMO Vítkovice archívum



A könyvtár tervben és valóságban
Számítógépek beszerelése

A modern könyvtár 
standard 
berendezése 
A gyerekek és 
ifjúság számára 
alapvető impulzus 
a könyvtár-
látogatáshoz
A vítkovicei 
szociálisan rászoruló
lakosok PC-
ismereteinek 
növelése

Fotó: KMO Vítkovice archívum



A KMO Vítkovice speciális irányultsága:
Romák vagy szociálisan rászorulók?

Szabadidős tevékenység a szociálisan 
rászoruló családokból származó 
gyerekeknek

Együttműködés szociális munkásokkal és 
közösségi házakkal
A szociálisan rászoruló szülők nem 
erőltetett szocializációja
A jövendő olvasónemzedék kinevelése 

A könyvtár mint közösségi ház
– látogatottság, könyvkölcsönzés



A KMO Vítkovice speciális irányultsága:
Romák vagy szociálisan rászorulók?  

Speciális könyv állomány
Roma irodalom
Főként egyetemi, főiskolai hallgatók 
használják ki

A roma kultúrára irányuló kulturális 
programok

A Roma megújulás kiállítása



A KMO Vítkovice speciális irányultsága:
Romák vagy szociálisan rászorulók? 

A romák mint ügyfelek 

vs.

A romák mint az 
intellektuális/művészi érdeklődés 
tárgya



Hogy a közös utak ne érjenek véget…
A fenntarthatóság támogatása 

Pályázatok
A személyzet tapasztalatai
Együttműködés a vítkovicei 
közösséggel, beleértve az iskolákat 
és nonprofit szervezeteket



Hogy a közös utak ne érjenek véget…
A fenntarthatóság veszélyeztetettsége 

Pályázatok
A személyzet tapasztalatai
Együttműködés konkrét emberekkel 
az iskolákban és nonprofit 
szervezetekben, a gyerekek 
szüleivel
A növekedés térbeli korlátai
A közösségi szellem 
veszélyeztetettsége a könyvtárban:

a látogatottság növelése
gyors tempójú professzionalizáció



Hogy a közös utak ne érjenek véget…
Lehetséges jövőbeli perspektívák

Roma nyelven beszélő személyzet



Köszönöm a figyelmet!

Fotó: K. Hercík archívuma
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