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Poszukujemy uczestników do realizacji projektu  

„Żywa Biblioteka z Uchodźcami” 

 

Inicjatorem projektu „Żywa Biblioteka z Uchodźcami” jest Fundacja Wspierania Inicjatyw 

Młodzieżowych 4YOUth z Milanówka, założona przez młodych aktywistów społecznych 

i wolontariuszy. Działania zostaną zrealizowane we współpracy z Zespołem Szkół 

w Podkowie Leśnej i z pomocą Urzędu Miejskiego, Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka 

Urzędu ds. Cudzoziemców w Dębaku.  

Projekt skierowany jest w szczególności do uczniów oraz ich rodziców i opiekunów. 

Głównym celem projektu jest ułatwienie dialogu i porozumienia między lokalną 

społecznością a uchodźcami mieszkającymi w Ośrodku w Dębaku, oraz wzmocnienie 

integracji z innymi obcokrajowcami zamieszkującymi Podkowę Leśną i okolice. Cel ten 

zostanie zrealizowany głównie poprzez wspólne zorganizowanie tzw. „Żywej Biblioteki”. 

 

Czym jest Żywa Biblioteka? 

Idea „Żywej Biblioteki” pochodzi z Danii, gdzie zorganizowano ją po raz pierwszy w 2000 

roku podczas festiwalu muzycznego w Roskilde promującego poszanowanie praw i godności 

człowieka. „Żywa Biblioteka” funkcjonuje na podobnych zasadach, jak normalna biblioteka– 

każdy może do niej przyjść i „wypożyczyć Książkę” na określony czas. Różnica polega na 

tym, że „Książkami” są osoby, które opowiadają swoje historie „Czytelnikom”, a nad 

przebiegiem całego wydarzenia czuwają bibliotekarze – wolontariusze. 

W organizowanej przez nas „Żywej Bibliotece” książki będą niezwykłe, ponieważ będą nimi 

uchodźcy oraz inni reprezentanci różnych narodowości z Podkowy Leśnej i okolic. Będzie 

można ich „wypożyczyć” i „przeczytać”, czyli usłyszeć opowiadane przez nich historie. 

Czytelnicy będę mogli zapytać swoich rozmówców o ich kulturę, zwyczaje lub po prostu 

porozmawiać na temat wspólnych zainteresowań. Z kolei „książki” będą miały okazję 

opowiedzieć o swoim życiu, doświadczeniach oraz sytuacji w kraju swojego pochodzenia. 

Takie wydarzenie pozwoli na uświadomienie sobie istnienia wspólnych wartości pomimo 

różnic kulturowych. 

Wykorzystując metodę „Żywej Biblioteki”, chcemy promować ideę tolerancji 

i różnorodności, a także zwrócić uwagę lokalnych mediów na sprawy związane 

z różnorodnością kulturową, koniecznością zwalczania uprzedzeń oraz stereotypowego 

myślenia. Ponieważ metoda ta zyskuje coraz większą popularność w całej Europie, nad 

jakością każdego wydarzenia czuwa The Human Library Organization 

(www.humanlibrary.org). 

Nie oceniaj książki po okładce! - slogan Żywej Biblioteki 

http://www.humanlibrary.org/
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W ramach projektu odbędą się cztery spotkania w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej: 

 

Data Godzina Opis 

15.03.2014  

(sobota) 

10:00-

13:00 

Spotkanie przygotowawcze dla „Książek” 

(osoby pełnoletnie 18+) 

22.03.2014 

(sobota) 

10:00-

13:00 

Warsztaty nt. komunikacji międzykulturowej 

(młodzież w wieku 12-18 lat) 

30.03.2014 

(niedziela) 

10:00-

13:00 

Spotkanie na temat Programu „Młodzież w Działaniu” oraz 

przygotowania do głównego wydarzenia 

(młodzież w wieku 12-18 lat) 

05.04.2014 

(sobota) 

14:00-

17:00 

Główne wydarzenie: Żywa Biblioteka 

(dla wszystkich) 

 

CHCESZ ZOSTAĆ „ŻYWĄ KSIĄŻKĄ”? 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH ORAZ POMÓC NAM W 

ORGANIZACJI „ŻYWEJ BIBLIOTEKI”? 

Skontaktuj się z nami: 

Katarzyna  Klimowicz – koordynatorka projektu, tel. 501 515 427 

Agnieszka Papis – osoba wspierająca projekt, tel. 534 204 857 

e-mail: fundacja@4youth.pl 

Więcej informacji o naszej Fundacji i projekcie: www.4youth.pl 

 

Projekt ten jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu 
"Młodzież w działaniu" 

mailto:fundacja@4youth.pl

