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23. 3. 2022 

2. online setkání 

Knihovny Ukrajině (ukrajina.knihovny.cz) – dále jen „KU“ 

46 účastníků 

 

Shrnutí novinek na webu KU: 

- Přidání nových materiálů do sekce https://ukrajina.knihovny.cz/materialy.html 

- Zápisy z těchto online setkání – budou přidávány do sekce Inspirace přímo k datu setkání 

https://ukrajina.knihovny.cz/inspirace.html 

- Do sekce Další zdroje – přidány shrnuté materiály ke koncepci knihoven, odkaz na web Co dokáže 

knihovna, manuál Interkulturní knihovnictví atd. https://ukrajina.knihovny.cz/dalsi.html 

 

Petr Škyřík: 

- Informace o Lex Ukrajina – přijatý 21.3.2022 (platnost 1 rok) – upravuje také např. že školy mohou 

působit v neschválených prostorách… 

- Věra Chmelárová (MKP) doplňuje několik odkazů v této souvislosti: 

o MŠMT jej metodicky zpracovává na webu edu.cz, https://www.edu.cz/methodology/metodicke-

komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-pro-oblast-regionalniho-skolstvi/ 

o MPSV postupně doplňuje své resortní informace na své stránce Pomoc občanům Ukrajiny - 

https://www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine 

o Odkaz na informace MPSV o zaměstnávání cizinců s volným přístupem na trh práce. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/informace-o-nastupu-u-obcana-eu-ehp-a-svycarska-nebo-jeho-

rodinneho-prislusnika-nebo-cizince-ktery-nepotrebuje-pracovni-opravneni-do-zamestnani-k-vysl 

o MV také aktualizovalo své stránky Informace pro ukrajinské občany o Lex Ukrajina, pobytové 

záležitosti jsou zde dobře popsány. https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-

ukrajiny.aspx 

 

- Příklad dobré praxe brněnská Vesna https://spolekvesna.cz/ (např. rodiny se společně domlouvají na 

procházku po městě https://spolekvesna.cz/rodiny-spolecne/)  

 

- Drobnička: The Culture Map od Erin Meye  

https://www.facebook.com/bohmjan/posts/5514736248554700 

 

- Protokoly „dobré praxe“ – o sdílení mezi knihovnami přímo na webu KU – pozn. na protokolu již 

společně s kolegy pracuje. O umístění budeme informovat (zatím návrh na umístění v sekci Inspirace na 

webu KU) 

 

Jana Linhartová (SVK Ústí nad Labem): 

- reportáž o zapojení knihovny, vč. dětské herny, půjčovny hudebních nástrojů, polygrafické dílny, 

prostor pro výuku češtiny, služeb knihovny atd. k dispozici uprchlíkům, a zaměstnávání dvou 

ukrajinských žen jako koordinátorek. Více v reportáži 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058060323/ (pusťte si v čase 

1:49:18) 

- Kraj připravuje ve spolupráci s knihovnou smyčku s informacemi do Krajských asistenčních center. 

- Nápady na online kurzy češtiny. 
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Radomíra Kodetová (Krajská knihovna Pardubice): 

- Pokračují v domlouvání možného převozu ukrajinských knih (především dětských/učebnic) z Ukrajiny 

- Příklad materiálů, které používají k rozdávání uprchlíkům:  

 
 

Lukáš Dlapa (Knihovna Blansko): 

- Informace o knize Jak postavit auto (a dalších z řady) https://www.kosmas.cz/knihy/173150/jak-si-

postavit-auto/ – vyšla také na Ukrajině. Poskytnuta data a domlouvání tisku v Litomyšli pro ČR 

(distribuce k dořešení). Iniciativa z knihovny Svitavy přes SDRUK. Uzávěrka pro tisk 29.3. 

- Správa uprchlických zařízení MV ČR, Centrum na podporu integrace cizinců ve společnosti 

- Krajská integrační centra https://www.integracnicentra.cz/ 

 

Marika Zadembská (vedoucí Knihovny pro děti a Mklubu, Knihovna Třinec) 

- O propojování dětí a mládeže 

o 1. přirozenou cestou – propojování českých a ukrajinských studentů (hrají např. deskové hry, ke 

komunikaci využívají také angličtinu). Student – dobrovolník pro tlumočení mezi CZ a UA. 

o 2. město organizuje podporu – z řad úřadu práce, administrativy města, k dispozici potřebné 

formuláře, pomoc s ubytováním… 

o 3. setkání zaměřená na české děti – téma obecně uprchlictví, válka. Využití knih. Charitativní 

akce: vydražení malovaných židlí. 

 

Helena Hubátková Selucká (KJM Brno): 

- aktuální informace k online webinářům (nejen) pro knihovníky. 1. online setkání bude ve čtvrtek 

31.3.2022, kapacita 400 osob. Máte-li zájem se zapojit také svým příspěvkem – prosím, obraťte se na 

paní Linhartovou na e-mail: linhartova@svkul.cz 

- Webinář k Ukrajině pořádá SKIP, SDRUK a další – detailní info: https://www.skipcr.cz/knihovnicke-

akce/vhled-do-problematiky-nove-prichozich-z-ukrajiny 

- Bude pořízen záznam.  

 

Lenka Hanzlíková (MK v Praze): 

Návrhy témat pro příště: 

- Co všechno může knihovna nabídnout Ukrajincům 

- Zároveň nezapomenout na české návštěvníky  
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- Záznam přednášky: Michael Romancov: Rusko v mezinárodních vztazích, aneb proč Rusku 

nerozumíme? (uveřejněno 24.2.2022) https://www.youtube.com/watch?v=dBSzZSkVzyk  

- V kontaktu s nadací OSF www.osf.cz  

Volná tribuna 

Návrhy k vylepšení webu KU: 

- Web v ukrajinštině (varianty jsou v návrhu) 

- Upravení rozcestníku a rozdělení (připravíme po analýze webu, pro další fázi) 

- Přidat sekci novinky/nově přidané odkazy pro lepší orientaci (připravíme při další fázi) 

- Aplikovat diskuzní fórum, resp. protokol, viz výše. 

 

 

Příští online setkání středa 30. 3. 2022 od 13 do 14 hod. opět na stejném odkaze – detaily připojení nalezete na 

https://ukrajina.knihovny.cz/inspirace.html 

Téma: Přístup k informacím, cenzura, dezinformace – příspěvek od Ondřeje Hudečka (MK v Praze) 

Aktuality 

Volná tribuna 

 

Děkujeme všem zúčastněným za cenné podněty.  
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