
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 17. 9. 2015

Číslo: Ročník 25 (2015), Číslo 3

Sekce: Naše téma

Název článku: Netradiční služby v Kostelci nad Orlicí

Autor: Vanda Vaníčková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150309

Netradiční služby v Kostelci nad Orlicí

Vanda Vaníčková

Služby představují terciární sektor hospodářství a v dnešní době si bez nich nedovedeme představit život. 

Obchody, restaurace, cestovní kanceláře, knihovny. Službám v knihovnách se U nás věnuje celý rok. Při návštěvě 

knihovny v Kostelci nad Orlicí se ale zrodil nápad upozornit v tomto seriálu i na služby, které jsou „tak trochu jiné“.

V Kostelci nad Orlicí sídlí od roku 2001 pobytové středisko Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. 

Kapacita činí 275 lůžek a hlavním posláním zařízení je postarat se o mezinárodní ochranu osob, které prošly 

administrativními procedurami a nyní čekají na vyhovění žádosti o azyl. Středisko poskytuje ubytování, 

poradenství, ale hlavně nabídku volnočasových aktivit a výletů a pomoc s péčí o děti. V roce 2014 tvořili největší 

část nově příchozích azylantů vlivem světového dění lidé z Ukrajiny a ze Sýrie.

Městská knihovna v čele s Ivou Havlovou nebere místní Správu uprchlických zařízení jako přítěž nebo jen jako 

jeden dům ve městě. Naopak k její existenci přistupuje jako k výzvě. V rámci svých služeb se knihovna snaží 

pomoci uprchlíkům a zároveň pracuje na osvětě „domorodých“ obyvatel Kostelce a prevenci xenofobního chování. 

Každý zaměstnanec knihovny musí hovořit světovým jazykem, což je perfektní základ, chceme-li doopravdy 

pracovat s cizinci. Témata akcí pořádaných knihovnou jsou také laděna multikulturně a zaměřují se na různorodé 

oblasti. Například výstava Svět je otevřen každému (2006, o romské kultuře, historii a zvycích); výstava fotografií 

Afghánistán 2002 – Irák 2003, život očima českého vojáka; pásmo akcí věnovaných Tibetu (2007) či divadelní 

představení japonského loutkoherce Noriyuki Sawy (2008). Zároveň je knihovna spolupořadatelem výstav prací 

právě klientů pobytového střediska: Klídek (2005), Mozaika (2007), Proměny stromů (2010), výstavy výtvarných 

prací (2009, 2011).

Obzvláště dnes je téma imigrantů a multikultury velmi ožehavé. Integrace cizinců a práce s nimi je však náročná 

bez ohledu na to, zda problematika plní titulní stránky novin, nebo ne. I přesto ale, dle slov paní ředitelky Havlové, 

pocit pomáhat začlenit se stojí za to. Práce není totiž nikdy jednostranná. Naopak motivaci je potřeba vidět v tom, 

že si obě strany přinášejí něco navzájem. Zkušenosti a nové zážitky.
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