17 listopada 2018
12:00 – 17:00
Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kudowie-Zdroju, ul. Słone 72

JAK WYPOŻYCZYĆ ŻYWĄ KSIĄŻKĘ?
1. Zarejestruj się u Bibliotekarek i odbierz kartę czytelniczą.
2. Wybierz Żywą Książkę z KATALOGU.
3. Z Żywą Książką możesz porozmawiać przez 30 minut.
Po skończonej rozmowie przyprowadź ją do Lady Wypożyczeń.

ZASADY WYPOŻYCZEŃ
 Tylko zarejestrowani czytelnicy, którzy zaakceptowali regulamin
Żywej Biblioteki, mogą wypożyczać Żywe Książki.
 Termin zwrotu Żywej Książki można przedłużyć
[o kolejne 30 min] po uzgodnieniu tego z Bibliotekarzem.
 Jeśli Żywa Książka, którą chciałbyś wypożyczyć jest w danej chwili
niedostępna, możesz wybrać inną lub poczekać.
 Żywa Biblioteka jest bezpłatna.
 Jedna Żywa Książka może być wypożyczona przez dwie lub więcej
osób po uzgodnieniu tego z Żywą Książką.
 Osoby poniżej 15. roku życia mogą wypożyczać Książki jedynie
pod opieką osoby dorosłej.
 Jednorazowo można wypożyczyć jedną Żywą Książkę,
Książek nie można zamawiać.
 Zabrania się używania przemocy fizycznej i psychicznej wobec
Żywych Książek oraz szkodzenia Jej w jakikolwiek inny sposób.
 Żywa Książka może w każdej chwili przerwać rozmowę, jeśli uzna,
że czytelnik przekroczył granice prywatności lub był dla Niej
niemiły.
 Żywa Książka ma prawo odmówić rozmowy z czytelnikiem.
 Żywe Książki można wypożyczać najpóźniej pół godziny przed
zamknięciem Żywej Biblioteki

PROLOGI DO KSIĄŻEK:
ATEISTA
FEMINISTKA
KENIJCZYK [Książka dostępna ze Słownikiem]
KOBIETA NIEWIDOMA
POLKA-UKRAINKA
TRZEŹWY ALKOHOLIK
WEGETARIANKA
WÓZKOWICZKA [Osoba na wózku]

ATEISTA
Mój ateizm nie jest wojowniczy, konfrontacyjny. Jestem spełniony i
szczęśliwy. Kocham życie i uwielbiam ludzi, którzy są niewyczerpani w
swojej różnorodności – każdy inny, wszyscy równi.
Nie chcę żeby ktokolwiek umierał za mnie, za jakieś moje „grzechy”,
szczególnie, kiedy mnie o to nawet nie pyta. To dla mnie też kwestia
odpowiedzialności. Chcę w pełni, po męsku, odpowiadać za swoje
wybory, czyny, decyzje, nie asekurując się przy tym tzw. spowiedzią,
wyimaginowanym „niebem” i „piekłem”.

FEMINISTKA
Feminizm ukształtował mnie jako człowieka. Pojawił się w moim życiu
bardzo wcześnie, chociaż wtedy nie nazwałabym tak tego obszaru
mojego życia.
Zabrał mnie w długą podróż, podczas której poznałam odpowiedzi na
wiele pytań:
Czy feministka musi być aktywistką?
Czy w obecnych czasach może bronić praw mężczyzn?
Czy można walczyć o swoje prawa nie chodząc na manifestacje?
Co dla mnie oznacza słowo feminizm?
Poznałam też listę otaczających mnie na co dzień stereotypów:

Prawdopodobnie nie spotkała jeszcze odpowiedniego mężczyzny i jest
samotna.
Żaden mężczyzna jej nie chce.
Nie goli nóg.
Nie lubi i mężczyzn.
Jest niekobieca.
Aktywistka, która tylko krzyczy na marszach.
Chce odebrać prawa mężczyznom i marzy jej się matriarchat.
Jeżeli chcesz poznać moją wersję feminizmu to zapraszam na
rozmowę!

KENIJCZYK [Książka dostępna ze Słownikiem]
[ENG]
Hello my name is Patrick Kimani and I am a Kenyan citizen. Kenya is a
small country located in East of Africa with a Population of 44 million.
I was born in the capital city of Kenya, called Nairobi.
I encountered volunteers from all over Europe and beyond and then I
met this guy who had volunteered in Poland and asked me if I was
interested. That’s how I found myself in Poland. Here I have been now
for 4 years and I think I will stay longer.
Poland and Europe is very different from Kenya, here the social
system is more organised, there are numerous job opportunities and
travel is easy and safe plus people are nice in Poland (Kenyans are
more friendly).
If you want to know more, I invite you to talk.
[PL]
Cześć, nazywam się Patrick Kimani i jestem obywatelem Kenii. Kenia
jest małym krajem położonym we wschodniej Afryce, zamieszkałym
przez 44 miliony ludzi. Urodziłem się w stolicy Kenii, zwanej Nairobi.
Spotkałem się z wolontariuszami z całej Europy i nie tylko, a potem
spotkałem tego gościa, który zgłosił się na ochotnika do Polski i
zapytał mnie, czy jestem zainteresowany. Tak znalazłem się w Polsce.
Tutaj jestem już od 4 lat i myślę, że zostanę dłużej.
Polska i Europa są bardzo różnią się od Kenii, tutaj system społeczny
jest bardziej zorganizowany, istnieje wiele możliwości zatrudnienia,
podróże są łatwe i bezpieczne, a ludzie w Polsce są mili (Kenijczycy są
bardziej przyjaźni).
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do rozmowy.

KOBIETA NIEWIDOMA
Osoby niewidzące są różnie traktowane przez otoczenie.
Ludzie często nie wiedzą jak zachować się w ich towarzystwie.
Jeśli interesuje Cię moje życie sięgnij po tę książkę.

POLKA-UKRAINKA
W różnorodności tkwi piękno.
Urodziłam się i wychowywałam na Ukrainie. Pochodzę z rodziny o
polskich korzeniach. W Polsce mieszkam od 8 lat. Cieszę się z tego
powodu, że mam dwie Ojczyzny, że wchłonęłam w siebie dwie
kultury. Moim zdaniem Polacy i Ukraińcy mają podobną mentalność,
dużo wspólnej historii – tej lepszej i tej gorszej. Czasem z powodu tej
historii tworzą się konflikty.
Jak się czuje w Polsce? Szczerze mogę powiedzieć, że czuję się jak w
domu. Druga Ojczyzna dała mi wiele możliwości, sprawiła, że
poczułam się potrzebna przez to, czym się zajmuję. Ale nie zawsze
wszystko było i jest tak kolorowo. Spotkałam w Polsce mnóstwo
wspaniałych ludzi, którzy mi pomogły oswoić się. Którzy nie dopytują
się o moim pochodzeniu, którzy nie zwracają uwagi na mój akcent,
lecz akceptują mnie taką jaka jestem. Niestety, ale dla wielu osób i
teraz pozostaję obcokrajowcem. I muszę się tłumaczyć kim jestem i
dla czego tu jestem. Ale swojej narodowości człowiek nie zmieni,
niezależnie od tego, gdzie się on urodził.
Miałam doświadczenie przebywania wśród ludzi obcej mi
narodowości, kultury i religii. Wtedy doświadczyłam, że nie ma złej
czy dobrej narodowości. Są po prostu ludzie o wielkim sercu i ludzie,
którzy nie nienawidzą wszystkich.
Czasem jest mi bardzo przykro, jak ludzie reagują na obcokrajowców.
Bo dobrze wiem jak czuję się człowiek, wymuszony wyjechać ze
swojego kraju. Nie rozumiem tego wrogiego zachowania wobec
obcokrajowca, który nie robi nic złego w swoim nowym domu. Bo nikt
z nas nie ma gwarancji, że całe swoje życie spędzi w ojczystym kraju.

TRZEŹWY ALKOHOLIK
Pewnego dnia poprosiłem o pomoc, bo nie mogłem sobie poradzić z
piciem alkoholu. Wydawało mi się wtedy, że to mój jedyny problem,
że jak przestanę pić to moje życie stanie się takie, jakie bym chciał
żeby było. Nie wiedziałem jak bardzo się wtedy myliłem…
Moje picie to był tylko wierzchołek góry lodowej...

WEGETARIANKA
Jestem wegetarianką czyli nie jem mięsa. Nie od urodzenia
oczywiście. Dorastałam w rodzinie, gdzie obiad bez kotleta a kolacja
bez kanapki z szynką była nie do pomyślenia. Co się stało, że
zrewolucjonizowałam swój sposób odżywiania? Przecież na
imprezach często muszę ograniczać się do deserów a w wielu
restauracjach nie ma przyzwoitych dań bezmięsnych. Ludzie czasem
mówią o mnie dziwaczka, że przecież nie można żyć bez mięsa bo to
białko, a w ogóle co ty jesz. A ja mam przynajmniej 4 ważne powody
dla których tak postępuję od ponad 20 lat.
Chcesz poznać te powody?
Chcesz wiedzieć co jem na co dzień?
Przeczytaj mnie.

WÓZKOWICZKA [Osoba na wózku]
Jestem spokojną, wrażliwą osobą, która mimo barier stara się żyć
pełnią życia. Interesuje się literaturą i psychologią.
Bardzo lubię taniec i kontakty z ludźmi.
Chcesz wiedzieć jak radzę sobie w codziennym życiu
i jaka jestem - zapytaj.

