
Міжкультурне чаювання —
Бібліотека Батлі.

Бібліотека Friends of Batley провела 
міжкультурне чаювання, засноване на ідеї, що 
в усіх культурах є своя версія післяобіднього 
чаю. Захід був відкритим для всіх і представляв 
широкий вибір страв, які принесли учасники, 
від класичних англійських булочок до 
індійського чаю.

Двомовний час оповідань—
Бібліотека Хаддерсфілда.
У лютому 2020 року бібліотека Хаддерсфілда 
провела двомовну сесію Storytime для дітей у 
співпраці з DASH [Destitute Asylum Seekers 
Huddersfield). Ранок був дійсно 
невимушеним і надав чудову можливість для 
людей з різних громад зібратися разом,

 поспілкуватися, 
переглянути та 
почитати 
бібліотечні книги 
та приєднатися 
до бібліотеки. 
Під час майбутніх
 шкільних канікул планується проводити 
більше сеансів Storytime разом із 
волонтерами в DASH.

Запропонувано до прочитання 

ми є:
бібліотеки 
Кірклі 

Шановному бібліотекарю з Хаддерсфілда 

Це Y R C та B, ми прибули до Великобританії рік тому і нас помістили в у 

той час я прибула зі своїми дітьми, мені сказали, що бібліотека — це 
хороше місце, щоб взяти дітей, поки нам допомагають знайти школу. 
Ми прийшли до бібліотеки у цей деь, та ніколи не забуваємо, як нас добре 
зустрів чоловік. Моїм дітям сподобилось, моя друга дитина має особливі 
потреби, але його завжди приймали та підтримували. Навіть коли він іноді 
переходить межу і постійно вимикав комп'ютер. 

Ми просто хочемо подякувати вам, яку чудову роботу ви робите і як 
багато значить для нас ваша робота. Незалежно від того, про що ми 
просимо і що ми шукаємо, нам допомогли, тепер мої діти приходять лише 
після школи і шкільних канікул. Всі дуже добрі до нас намагаючись 
зрозуміти нашу англійську. озираючись у минуле, час у бібліотеці є 
місцем відновлення від шоку та стану нашої рідної країни. 

Дякуемо за те що робите та доїте сподіватись на найкраще. 
З повагою  R C і B 

AbidHussain
Text Box
ми є: бібліотеки святині 



Що таке бібліотеки святилища?
є одним потоком у межах руху у 
Великобританії, який має на меті 
побудувати культуру гостинності та 
місця безпеки для людей, які шукають 
притулку від конфліктів, переслідувань, 
екологічних проблем та інших 
новоприбулих. Ми віддані принципу 
який дає нам змогу зосередитися на 
покращенні та розвитку нашого надання 
послуг, розвитку культури інклюзії та 
підтримувати інтеграцію в нашій 
громаді. 

Наша постанова про 
святиню.
Бібліотеки Kirklees будуть безпечними, 
нейтральними, привітними 
приміщеннями, доступними для всіх.

Наші співробітники та волонтери будуть 
навчені розуміти проблеми, з якими 
стикаються шукачі притулку, і надавати їм 
підтримку.
Ми забезпечуватимемо безкоштовні та 
недорогі заходи, які підтримують 
конкретні потреби громад, і ми будемо 
співпрацювати з шукачами притулку та 
організаціями, щоб забезпечити 
відповідність наших послуг.
Ми працюватимемо в партнерстві з 
іншими, щоб сприяти інклюзії, розширити 
рух за святилищами та підкреслити 
позитивний внесок шукачів святилища.

Наші результати.
• Шукачі святилища отримують
постійний прийом, необхідну
підтримку та асоціюють

бібліотеки з виходом у космос та 
безпечним середовищем без 
засуджень.

• Поліпшення знань шукачів притулку про
пропозиції та доступну підтримку бібліотек.

•Підвищення рівня поінформованості
персоналу, волонтерів та громади щодо
питань притулку та міграції.

•Бібліотеки активно підтримують успішне
поселення та інтеграцію шукачів притулку
до місцевої громади.

•Розширення спільної роботи з іншими
службами, організаціями та самими
шукачами святилища для надання порядку
порядку денного святилищам у бібліотеках
та через аутрич. денного святилищам у
бібліотеках та через аутрич.

•Отримайте місцеве, регіональне та
національне визнання за роботу бібліотек
Кіркліса з шукачами святилища .

•У серпні 2021 року ми отримали
офіційний статус Бібліотеки святилища
святилища на знак визнання роботи, яку
ми робимо.

Що ми робимо, щоб досягти наших 
результатів?

•Безкоштовний доступ до книг,
включаючи книги для спільноти та книги
на двох мовах, доступний у наших
бібліотеках та як частина нашої колекції
електронних книг.

•Безкоштовний доступ до Pressreader.
дозволяючи людям читати міжнародні
публікації, які інакше були б недоступні у
Великобританії.

• Безкоштовний доступ до електронних
ресурсів, таких як Go Citizen, який
допомагає людям підготуватися до тесту
Life in the UK.

• Безкоштовний публічний доступ I.T.
для всіх членів бібліотеки.

• Можливості волонтерства.

• Офіційне посвідчення більше не
потрібне, щоб стати членом бібліотеки.

• Надаємо  ESOL, включаючи
неформальні бібліотеки, ведемо
розмовні групи та вказуємо  на більш
офіційні курси через #KirkleesWelcomes.

• Регулярні заходи,
такі як Meet.
Спробуйте. Тиждень
навчання для
біженців та спеціальні
разові заходи, як-от Ід
та Різдвяні вечірки.




