13. 4. 2022
5. online setkání
Knihovny Ukrajině (ukrajina.knihovny.cz) – dále jen „KU“
23 účastníků
Shrnutí novinek na webu KU:
- Záložka Materiály přidána také v ukrajinštině
- Nové odkazy na záznamy setkávání v sekci Aktuality přímo na úvodní stránce
https://ukrajina.knihovny.cz/
- Pro sdílení informací z vaší praxe můžete nově využít formulář „Záznam aktivity na pomoc Ukrajině“
https://forms.gle/Uts9hVo2kHLPmqH66. Nové příklady z praxe přidány na závěr tohoto zápisu.
Martin Krčál (MZK v Brně, vedoucí odboru Knihovny.cz):
- Informace o vývoji webu KU a dalším vývoji
- Aktuálně na systému Mobirise, s vývojovým týmem pracuje na dalším rozšíření (zvažují se možnosti
přechodu na redakční systém Wordpress)
- Nová kolegyně z Ukrajiny překládá část věnovanou materiálům – již je přidaná sekce – ze zkušeností se
ukazuje, že materiály mohou využít nejen knihovny, ale i široká veřejnost
- Výhledově možné detailnější roztřídění materiálů, možnosti vyhledávání…, více práce se sekcí Inspirace…
- Možné rozšíření menu o pořádané webináře
-

Návrh k debatě – webináře pro uživatele do knihoven (např. garantovaný program vysílaný
v knihovnách napříč republikou, multikulturní program, příprava jednoho vysílání jednou knihovnou,
nebo knihovnami dané oblasti nebo sdružené zájmy, pozvání zajímavých osobností, online debata,...)

Jana Linhartová (SVKUL):
-

Během kurzů češtiny pro Ukrajince představila také web KU a požádala o zpětnou vazbu
Plánují vydání dvojjazyčné knížky ve stylu turistického deníku po kraji. Bude doplněno audioverzí a
webovými stránkami s vouchery na využití (vstupy atd.). Spolupráce s Výborem pro národnostní
menšiny ústeckého kraje.

Kateřina Nekolová (NKP, SKIP):
-

Informace o vyhlášení mimořádné výzvy programu Erasmus – umožňuje financovat projekty, které
reagují na situaci na Ukrajině. Termín podání žádostí je 4. května.
https://www.dzs.cz/clanek/vyhlasujeme-mimoradnou-vyzvu-k-podpore-projektu-v-erasmusevropskem-sboru-solidarity

Helena Hubatková Selucká:
Záznam webináře (nejen) pro knihovníky Vhled do problematiky nově příchozích z Ukrajiny konaného
12. 4. 2022 – Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny II: Jazyk – bude uložen
https://www.youtube.com/skipcr

1

Do záznamů o pomoci Ukrajině jste přidali nový tip. Všechny záznamy s detailními informacemi vč. kontaktů
naleznete na webu v sekci Inspirace. (I vaše způsoby můžete sdílet s ostatními prostřednictví
https://forms.gle/Uts9hVo2kHLPmqH66.)
Nově přidáno:
Aktivita

Popis aktivity

Název knihovny

Ukrajinský klub

Komunitní setkávání a hravé vzdělávání pro děti i dospělé z Ukrajiny.

KVK Liberec

Na základě debaty ohledně frekvence našich online setkání omezíme jejich počet. O dalších setkáních vás
budeme informovat na stránkách (předpokládaný program: koordinace větších akcí, sdílení zkušeností…). Pokud
chcete, nechte si poznačeny středy od 13 do 14 hod. pro potenciální setkání opět na stejném odkaze – detaily
připojení nalezete na https://ukrajina.knihovny.cz/inspirace.html
Máte návrhy na témata dalších setkání? Je téma, které vás zajímá? Dejte nám kdykoliv vědět. Děkujeme všem
zúčastněným za cenné podněty.
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