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Inspirace z Ostravy - Práce s
romskými dětmi v
knihovnách
Jana Sehnalová
Ve dnech 9.-11. 10. 2007 se konal pro knihovnice dětských oddělení Čech, Moravy a
Slezska zajímavý seminář v Knihovně města Ostravy na téma "Práce s romskými dětmi v
knihovnách". Jednání bylo třídenní. První den jsme zahájili valnou hromadou Klubu
dětských knihoven SKIP. O aktivitách a akcích KDK informuje zpravodaj v samostatném
článku.
Druhý den zahájila odborný seminář Mgr. Zlata Houšková přednáškou na téma
"Romové v ČR". Podala nám přehlednou informaci o dějinách romské kultury od počátku,
kdy Romové odešli z Indie, až po současnost. Zamýšlela se nad základní úlohou
knihoven pro tuto etnickou skupinu. Na ni svým vystoupením navázala Irena Šťastná z
Knihovny města Ostravy, vedoucí knihoven v Ostravě-Porubě a integrovaných obcích a
především manažerka projektu Romaňi Kereka - Romský kruh (Kereka = kruh a je to
původní romský znak, v němž kolo dřevěného kočovného vozu znázorňuje sepětí mezi
sebou navzájem, spojené kruhy pak značí sepětí s ostatním obyvatelstvem). Projekt
probíhá v této knihovně od roku 2004. Cílem je vytvořit prostor pro setkávání, podpořit
vzájemný dialog a intenzivní spolupráci s romskými asistenty. Cílovou skupinou jsou
romské děti předškolního a školního věku a romská rodina jako celek. Paní Andrea
Jenerálová, pedagogická pracovnice občanského sdružení Bílý nosorožec, které působí v
jednom z ostravských romských ghett, předložila vyčerpávající informace o
sociálněaktivizačních činnostech pro romské děti a specifikách sociální práce s romskými
dětmi. Před obědem ještě vystoupila romská koordinátorka Natálie Bernard, která
představila komunitní plán města Ostravy v oblasti práce s romskou menšinou a přinesla
další informace o romském etniku.
Po teoretickém úvodu jsme se přesunuli do pobočky Ostrava-Vítkovice, kde tyto
teoretické představy uvádějí do praxe. Kromě půjčoven je zde krásné místo pro setkávání
a výstavy. Část fondu tvoří romistická literatura. Ostravské knihovnice nás seznámily s
různými aktivitami, které za jeden rok působení této pobočky připravily pro romské děti.
Tato práce má svá specifika, jak nás opět a znovu přesvědčila další den přednáška paní
Lady Červeňákové, která vyučuje romistiku na SŠ prof. Z.Matějčka. Paní Červeňáková
působila v minulosti jako pedagogický asistent ve speciální škole, krátce pracovala ve
vítkovické knihovně, a protože je již dlouhá léta provdána za Roma, jsou její informace
prověřené životem a pro nás laiky nesmírně cenné. Svou přednášku doplnila o praktickou
aktivitu, která všem ukázala, jak jednoduché je při nedostatku informací podlehnout
předsudkům.
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