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Rozmanitost do knihoven           
Hana Šev�íková           

 
     Již t�etím rokem po�ádá Multikulturní centrum Praha projekt Rozmanitost do knihoven. I 
letos získá 500 ve�ejných knihoven publikace o historii, sou�asnosti, zvycích a tradicích 
rozli�ných kultur, o etnických skupinách, národnostních menšinách a aktuálních tématech 
multikulturní spole�nosti. B�hem podzimu prob�hnou v knihovnách seminá�e, dílny pro d�ti a 
kulturní po�ady, které mají na rozesílané tituly upozornit.  
 
      Za�átkem školního roku obdrží knihovny z celé �eské republiky n�kolik knížek ur�ených 
jak d�tským �tená��m a student�m, tak laické a odborné ve�ejnosti. Vybrané knihovny mají 
pro své návšt�vníky p�ipravené živé po�ady, které lidem p�iblíží zvyky a tradice 
národnostních menšin a cizinc� žijících u nás. Z knihoven se tak stávají nejen instituce pro 
p�j�ování knih, ale p�edevším místa pro setkávání a poznávání skute�ných lidí r�zných 
kultur, vyznání, barvy pleti a jazyka. Nedílnou sou�ástí projektu je výtvarná a literární sout�ž 
pro d�ti, tento rok na téma Mami, tati, co je to rasismus?  
 
      Rozmanitost do knihoven se v�nuje rovn�ž vzd�lávání knihovník� a informa�ních 
pracovník� ve�ejných knihoven. T�m jsou ur�ena regionální školení a mezinárodní seminá�e. 
Školení se zabývají nap�. nabídkou služeb �eských ve�ejných knihoven pro menšiny a 
cizince, multikulturní výchovou v praxi knihoven, akvizicí multikulturní literatury �i praktickými 
tipy na po�ádání kulturních akcí o menšinách. 
 
      Pro knihovníky a informa�ní pracovníky zapojené do projektu je aktuáln� p�ipraven 
dotazník, který zkoumá aktivity a služby ve�ejných knihoven pro národnostní a etnické 
menšiny a sleduje p�j�ovanost rozesílaných knih z dvou p�edchozích let. Dostatek prostoru 
je v�nován p�áním, novým nám�t�m a p�ipomínkám knihovník� k pr�b�hu Rozmanitosti do 
knihoven. Výsledky dotazníkového výzkumu budou pro organizátory d�ležitou zp�tnou 
vazbou a na inspirativní podn�ty knihovník� budou brát ohled p�i p�ípravách dalších ro�ník�. 
Dotazník bude poslán do 500 knihoven s rozesílkou letošních knih a je také dostupný na 
internetových stránkách http://www.mkc.cz a http://www.rozmanitost.cz , které jsou letošní 
novinkou.  
 
      Stránky http://www.rozmanitost.cz slouží jako cenný informa�ní zdroj pro knihovníky, 
kterým je problematika národnostních menšin blízká a aktivn� se zajímají o multikulturní 
d�ní. Internetové stránky podrobn� informují nap�. o nov� rozesílaných knihách v roce 2004, 
o pr�b�hu sout�že Mami, tati, co to je rasismus?, o výstav� komiksu Cože? Já, a rasista?, o 
probíhajících nebo chystaných multikulturních akcích v knihovnách po celé �R. Na 
http://www.rozmanitost.cz jsou pr�b�žn� publikovány tipy na multikulturní literaturu, která 



vychází a je dostupná na �eském knižním trhu, veselé hry a kvízy, podklady z konferencí a 
školení pro knihovníky a tipy na možné financování �inností knihovny, které se týkají 
etnických a národnostních menšin. Stránky by se m�ly stát postupem �asu platformou pro 
vzájemné sdílení multikulturních zkušeností mezi knihovníky. 
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