Projekt
Żywa Biblioteka
w Tomaszowie Mazowieckim
II Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Tomaszowie
Mazowieckim
Opis projektu

Data realizacji: 10.00 – 14.00, sobota 17 grudnia 2016 r.
Autorzy projektu: Renata Radzikowska Szkolny Klub UNESCO,
Barbara Przybysz (Stowarzyszenie Trzcina, MCK) , Monika
Migała, Izabela Szymańska (nauczycielki z ZSP nr 8
w Tomaszowie Mazowieckim)
Cel projektu: Poznawać redukując jednocześnie dystans
i uprzedzenia. Naszym zamiarem było stworzenie przestrzeni
do dialogu i poznania osób, które często oceniane są przez
pryzmat stereotypów; „książkami” w Żywej Bibliotece są
ludzie, którzy często są dyskryminowani przez nasze
społeczeństwo.
Przebieg realizacji projektu:
1. Pierwszym krokiem było zwrócenie się do Żywej
Biblioteki Polska o pozwolenie na zorganizowanie
wydarzenia w Tomaszowie Mazowieckim i wskazówki
do organizacji.
2. Szkolny Klub UNESCO zwrócił się do nauczycieli
tomaszowskich szkół o propozycją wspólnego
zorganizowania Żywiej Biblioteki; znalazł miejsce
w naszym mieście, które zapewniło odpowiednie
warunki do „czytania” (centrum miasta, z podjazdem
dla osób niepełnosprawnych).
3. Na zaproszenie klubu odpowiedziały nauczycielki z ZSP
nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim i już wspólnie
przygotowaliśmy „katalog książek” do czytania,
zwróciliśmy się do osób, które znajdowały się na
naszej liście z zaproszeniem do spotkania.
4. Przygotowaliśmy „bibliotekę” w zaprzyjaźnionej
pracowni inicjatyw kulturowych „Sploty” przy ulicy
Mościckiego 34/36 w Tomaszowie Mazowieckim
(w centrum miasta) z „bibliotekarzami” i „kartami
bibliotecznymi”. Nasi goście zgodzili się rozmawiać
o swoich doświadczeniach w indywidualnie
prowadzonych rozmowach lub też z kilkoma osobami
jednocześnie.
5. Stworzyliśmy wydarzenie na FB. Zaprosiliśmy
znajomych. Ogłosiliśmy wydarzenie w lokalnych
mediach.
6. Przeprowadziliśmy wydarzenie 17 grudnia 2016 r.
Formuła biblioteki zakładała zapisy na 30 minutowe

„wypożyczenie książki”. Czytanie w naszej bibliotece
odbywało się przy kawie, herbacie i cieście. Książki
chętnie podzieliły się z nami swoimi historiami, które
stały się niezwykłą inspiracją do wyrażania siebie
i działania mimo przeciwności losu.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali
poczęstowani pizzą (także bezglutenową i wegańską),
którą zafundowała pizzera Fiero.
Patronat nad akcją objęła gazeta TIT.
Naszymi książkami byli: niepełnosprawna dziewczyną na
wózku, żydowski reżyser filmowy, matki dzieci z Aspergerem
i z autyzmem, lesbijka, Grek z polskim obywatelstwem,
weganka, żołnierz, „słoik”.
Zastosowane metody edukacyjne: rozmowa/wywiad
Liczba uczestników: ok 50 (m. in. nauczycielki i nauczyciele,
dyrektorowie II LO oraz ZSP nr 8, rodzice i dzieci „książek”,
osoby z miasta, uczniowie szkół średnich).
Rezultaty projektu

Zaangażowanie lokalnej społeczności, stworzenie okazji i
miejsca do dyskusji na tematy, które nie są zbyt popularne z
ludźmi, którzy są stygmatyzowani przez społeczeństwo;
tomaszowianie zaskoczyli nas swoją otwartością i
przychylnością. zdaniem organizatorek, książek i czytelników
wydarzenie było ogromnym sukcesem, które powtórzymy.

Projekt będzie kontynuowany/powtarzany cyklicznie w grudniu

