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Żywa Biblioteka to międzynarodowy ruch
promujący postawę otwartości 
i człowieczeństwa wobec różnorodności
społecznej. Żywa Biblioteka zorganizowana jest w
formie wydarzenia, podczas którego prowadzone
rozmowy wymagają rozprawienia się
 z uprzedzeniami wobec innych grup społecznych.
Projekt został zapoczątkowany w 2000 roku przez
grupę duńskich działaczy skupionych wokół
organizacji Stop Violence. Pierwsza Żywa
Biblioteka odbyła się podczas festiwalu Roskilde
w Danii. Od tego czasu projekt rozprzestrzenił się
na ponad 70 krajów na całym świecie. Żywa
Biblioteka ma funkcjonować na wzór tradycyjnej
Biblioteki z Książkami, jako neutralne miejsce, w
którym można poszerzać horyzonty, przełamywać
stereotypy. Czytelnicy odwiedzający Żywą
Bibliotekę wybierają Żywą Księgę spośród
dostępnych Tytułów. Różnica polega na tym, że
Książki to ludzie, a ich czytanie ma formę dialogu.

            W tym przypadku uprzedzenia, stereotypy i
piętno znajdują się w centrum metodologii,
 a zatem są „otwarte”. Posiadanie uprzedzeń jest
w porządku, w rzeczywistości jest to mile
widziane.

            Każdy czytelnik/czka, który przyjdzie do
biblioteki otrzyma kartę biblioteczną i będzie
mógł wybrać z listy dostępnych Książek tę, która
go interesuje. Wolontariusz zaprasza książkę i
czytelnika do stolika, przy którym będą prowadzić
rozmowę . Rozmowa trwa maks. 30 minut – po
tym czasie Książka przechodzi do kolejnej
rozmowy, a Czytelnik może wybrać dla siebie
kolejną książkę. Rozmowa ma luźny charakter:
całe wydarzenie, a w szczególności spotkanie z
Żywą Księgą, odbywa się w kameralnej, przyjaznej
atmosferze, w przestrzeni bezpiecznej dla
wszystkich zainteresowanych
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10 grudnia 2022 w naszym biurze Strefa Do
Wolności odbyła się Żywa Biblioteka
zorganizowana przez członków 
i wolontariuszy CIM Horyzonty. Było to jedno
z wydarzeń towarzyszących 22. Maratonowi
Pisania Listów Amnesty International,
podczas którego każdy mógł wyrazić swój
sprzeciw wobec łamania praw człowieka.
Swoją solidarność z ofiarami można by
okazać pisząc list do władz kraju, w którym
działacze są prześladowani.

Wydarzenie miało na celu umożliwienie
mieszkańcom Poznania walki z szeroko
rozumianą dyskryminacją w skali lokalnej 
i globalnej. Sama Żywa Biblioteka była
efektem pracy Wolontariuszy Europejskiego
Korpusu Solidarności CIM Horyzonty.
 W trakcie wydarzenia informowano
czytelników o książkach za pomocą plakatów,
katalogów oraz kalendarza spotkań. Zgodnie
z językami, którymi mówiono w książkach,
uczestnicy wypożyczali książki. Wypożyczanie
książek rozpoczynało się o godzinie 14:00, a
kończyło o godzinie 18:00. Każda książka
miała swoją własną półkę (pokój). W naszej
bibliotece było 6 różnych książek. Tytuły
naszych książek to:
Porozmawiajmy o depresji
Dziewczyna Z ADHD
Wierząca Lesbijka
Edukacja Domowo
Osoba z Ukrainy
Romska artysta 
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W Żywej Bibliotece wypożyczono łącznie 21 książek.
„Porozmawiajmy o depresji 6 razy, Wierząca Lesbijka
5 razy, Dziewczyna z Adhd 4 razy, Edukacja Domowo 3
razy, Osoba z Ukrainy 2 razy i Romską Artystkę 1 raz
wypożyczone przez czytelników.

Według wypełnionych przez Czytelników formularzy
ewaluacyjnych, około 25% uczestników wzięło udział
w Żywej Bibliotece po raz pierwszy. 100% uczestników
wypożyczyło więcej niż jedną książkę i 100%
uczestników dowiedziało się o wydarzeniu Żywa
Biblioteka z naszej strony na Facebooku.
Czytelnicy wspominali, że w biurze było zimno. 

 Uczestnicy podsumowali to doświadczenie 
w następujący sposób: „chociaż byłem tu jako
czytelnik, było to bardzo emocjonalne przeżycie”,
„bardzo wzbogacające, chcę więcej!”, „bardzo
pozytywnie, chciałbym mieć więcej czasu na poznanie
się z każdą książką, to kiedy następna?”, „ciekawy,
niecodzienny pomysł, który łączy ludzi z różnych grup
społecznych”, „wspaniała, ważna i potrzebna
inicjatywa”, „ciekawa forma poznawania ludzi i
świata”.
 Nawet biorąc pod uwagę fakt deklaratywnego
charakteru tych informacji i wciąż brak pogłębionych
badań nad długofalowymi efektami projektu,
możemy być pewni, że Żywa Biblioteka realizuje
swoje cele w bardzo dużym stopniu, a świadomość
tego skuteczność metody jest z pewnością jednym
 z powodów jej rosnącej popularności.
 Żywa Biblioteka to projekt edukacyjny z zakresu
praw człowieka i różnorodności. Jego celem jest
umożliwienie dwojgu ludziom bezpośredniego
spotkania i konfrontacji ze stereotypami i
uprzedzeniami, jakie mamy wobec osób należących
do różnych grup społecznych.
 Bardzo dziękujemy za możliwość spotkania i mamy
nadzieję, że do zobaczenia wkrótce!


