Клуб за култура „Втора родина“ към Столична библиотека Амстердам – училище по интеграция на
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През последните петнадесет години, в сътрудничество между библиотеки и други
правителствени и неправителствени организации, работещи с имигранти (най-вече
„Червения кръст“ и „Работа с бежанци“), бяха реализирани голям брой проекти за
интеграцията на имигрантите в холандското общество. Проекти като „Език за живота“
(национален), „Живей и се учи“ (в град Амстердам), „Живот и обучение“ (в провинция
Утрехт), „Езиков компас“ (в провинция Хелдерланд) и „Библиотеката и базовите
познания“ (на Кралската библиотека), са от голямо значение за интеграцията на
чужденците, която се случва в обществените библиотеки на Холандия.
Какво направи през тези години институцията обществена библиотека, за да заеме
това важно място и какви видове мероприятия, услуги и продукти тя създаде за
интеграцията на всички групи имигранти: стари, нови, европейски, неевропейски, ниско
и високообразовани? Дали се помага достатъчно на имигрантите, които вече са
изкарали изпитите си по интеграция в холандското общество в по-нататъшната им
интеграция?
Преди две години създадох в Столична библиотека Амстердам клуб за култура „Втора
родина“, за да подаде ръка на тази целева група, като я обедини с новите имигранти, но
също така и с холандци, които желаят да помагат на имигрантите и с тях да
организират културни мероприятия, чрез които в една спокойна и непринудена
обстановка да упражняват холандския език и да общуват помежду си. Клубът бе
създаден благодарение на спечелената награда за библиотечна иновация през 2014 г.,
която се връчва веднъж в годината на библиотекар от Столична библиотека Амстердам
за оригинална и иновативна идея. Наблюдавайки и анализирайки години наред проекти
за имигранти в Холандия и други западноевропейски страни (предимно скандинавски),
забелязах, че те се организират за една целева група – начинаещи имигранти или
такива, които са напреднали в изучаването на езика и интеграцията си в приелото ги
общество. Затова си зададох въпроса: Какво ще се случи, ако те се обединят и започнат
в непринудена атмосфера да се срещат и да си помагат взаимно?...
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