ŽIVÁ KNIHOVNA
Informace pro „živé knížky“
KDO TO POŘÁDÁ A PROČ?

Amnesty International je mezinárodní hnutí usilující o dodržování lidských práv na celém světě. Nedílnou součástí
naší činnosti je i vzdělávání k lidským právům. Česká pobočka v současné době realizuje vzdělávací projekt FAIR
PLAY – studenti za rovnoprávnost, který je zaměřený na lidská práva a prevenci diskriminace, rasismu a extremismu. Vybraným školám nabízíme vzdělávací a tréninkové aktivity, z nichž jedna je živá knihovna.
CO JE ŽIVÁ KNIHOVNA?
V živé knihovně si studenti místo tištěných publikací mohou
půjčit osobu se zajímavým životním příběhem, s níž by si
v reálném životě třeba nikdy nepopovídali, a zeptat se jí na
vše, co je zajímá. Osobnosti, se kterými se studenti budou
moci seznámit, jsou příslušníky menšin žijících u nás. Živá
knihovna napomáhá překonání strachu z neznámého, nabourává zažité stereotypy a dává možnost získat vlastní zkušenost.
KDE SE TO BUDE CELÉ ODEHRÁVAT, JAK ČASTO A JAK DLOUHO TO
BUDE TRVAT?
Knihovny se odehrávají především na našich spolupracujících
školách. Jedna živá knihovna zabere knížce přibližně 3 hodiny.
Knihovny často probíhají ve všedních dnech, nicméně knížka
si sama určuje, které termíny se jí hodí a jak často bude jezdit. Termín knihoven dáváme vědět přibližně 3 týdny předem.

CO KDYŽ MĚ BUDOU ČTENÁŘI URÁŽET?
V případě, že dojde k situaci, kdy se knížka začne vlivem slovních útoků cítit nepříjemně, může výpůjčku ukončit dříve. Na
krizové situace, které mohou ve třídách nastat, jsou knížky
připravovány na speciálním školení. Po celou dobu jsou na
místě přítomni tzv. knihovníci, kteří rádi pomohou případnou
problematickou situaci řešit.

CO BYCH MĚL DĚLÁT JÁ?
Živé knížky, které si studenti půjčí, jim jsou po dobu výpůjční
doby (20 minut) k dispozici a odpovídají na jejich otázky, případně sami iniciují diskuzi. Knížky si se studenty povídají v
malých skupinkách (5-6 lidí), takže nečekejte žádnou přednášku.

JAK SE NA TO PŘIPRAVÍM ?
Knížky, které se akcí účastní, jsou předem speciálně proškoleny, aby byly připravené na půjčování. Po každé knihovně
proběhne krátké setkání, kde se probírají zážitky a dále rozvíjí komunikační dovednosti knih.

JEŠTĚ NĚCO BYCH MĚL VĚDĚT?
Živé knížky jsou dobrovolníci - našich živých knihoven se
účastní bez nároku na finanční odměnu. Všechny další náklady
spojené s živými knihovnami, jako jsou náklady na cestu, ubytování a občerstvení, hradí Amnesty International.

A CO MI TO PŘINESE?
Pro knížky je tento projekt jedinečnou příležitostí podílet se
na vnímání menšin a předat své osobní zkušenosti mladým
lidem. Živé knihovny jsou mimo jiné jedinečným prostorem,
kde se setkáte se spoustou zajímavých a přátelských lidí.

„Díky knihovně potkávám velice zajímavé lidi, které bych
jinak nepotkala.“ Ly, živí knížka AI

„Živá knihovna mě nadchla, jelikož představovala jeden ze
způsobů jak veřejnosti přiblížit různé příběhy a lze tak změnit pohled na lidi bez domova.“ Evžen, živá knížka AI

JAK SE ZAPOJIT?
Pokud vás knihovna zaujala a rádi byste se stali „knížkou“, moc rádi se s Vámi osobně sejdeme
a probereme vše potřebné. Napište prosím na email natalie.ficencova@amnesty.cz (Čechy) nebo nela.armutidisova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

