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Практичне заняття надасть можливість узагальнити матеріали розділу,
які стосуються багатокультурного виміру суспільства, таких його викликів як стереотипи, упередження і конфлікти. Така форма роботи можуть
використовуватись як заключні заняття чи окремі позакласні захід. Це також стане основою для практичної реалізації набутих навиків у ході ознайомлення з тематикою успішної комунікації в соціумі. Обсяг та специфіка
використання модулів практичного заняття визначаються залежно від
навчально-виховної ситуації у класі, школі, соціокультурних характеристик місцевої громади тощо.

				 Не судіть за обкладинкою! «Жива бібліотека»
«Коли ти розповідаєш історію, болючі спогади виходять назовні, спогади,
які завдають болю. Це те, що сталося зі мною. Я відкрила своє серце людям.
Я боюся, що хтось буде казати мені: «циганка». Деякі люди таким чином
самостверджуються. Я боюся, що не знайду, що відповісти на це. Але люди
можуть думати те, що вони хочуть. А я буду розповідати свою історію».
Бренда
(Джерело: http://www.roma.ussf.kiev.ua/index.php/podiji-proektu/bla/
106-shcho-take-zhiva-biblioteka)

Книги бувають різними. Вони можуть бути надрукованими на папері, викарбуваними на глиняних дощечках, вирізаними на дереві, склі
або пластмасі, можуть бути електронними чи створеними за допомогою азбуки Брайля. А можуть бути «живими». Кожен і кожна з нас —
унікальна «Книга».
В основі «Живої бібліотеки» закладена ідея, що треба дати шанс зустрітися тим людям, які у звичайному житті не мають нагоди поспілкуватися.
Цей підхід покращує взаєморозуміння, а також допомагає подолати поширені у суспільстві стереотипи та упередження стосовно тих чи інших осіб
або соціальних груп.
Люди, що на якийсь час стануть «Живими книгами», говоритимуть про
свою ідентичність, про свої злети чи падіння, про схвалення та акцептування чи упередження і соціальну ізоляцію. Деякі «Книги» варто буде
читати поміж рядками, інші будуть важкими для усвідомлення, і стануть
зрозумілими не з першого разу.
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Тема 3.1. Що таке суспільство та як воно виражає себе через культуру













Приклад каталогу «Живої бібліотеки»:
представники різних етнічних груп;
чоловік, який відбув покарання у виправній колонії;
представники різних релігій чи конфесій;
представники різних сексуальних орієнтацій;
багатодітні сім’ї чи батьки-одинаки;
людина з алкогольною чи наркотичною залежністю;
безхатченко;
біженці;
переселенці;
люди, що побували в полоні;
колишня знаменитість.

Учасники «Живої бібліотеки»:
«Книги» — люди, запрошені до участі в «Живій бібліотеці». Кандидат
у "книги" — це комунікабельна, відкрита до дискусії людина з власною
життєвою історією та бажанням розповісти її іншим. Вона готова відповідати на різноманітні запитання, не хвилюватися з цього приводу, вміти
спокійно пояснити свою точку зору чи вчасно сказати: «Стоп!» або «Я не
відповідатиму!».
«Читачі» — це відвідувачі «Живої Бібліотеки», котрі зацікавлені дізнатися більше про людей чи конкретну групу, що їх репрезентує «Книга», або
прагнуть поставити запитання, які їх цікавлять, у сприятливій та дружній
атмосфері.

Хід роботи
Для проведення заходу оберіть місце (кімната, читальна зала бібліотеки, актова зала, частина вестибюлю тощо), де можна створити гостинну
атмосферу, що сприятиме дружньому спілкуванню.
Спробуйте запросити на зустріч 3-4 цікавих гостей, які зуміли б по черзі
розповісти окремим групам присутніх свою історію.
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Учасники реєструються, ознайомлюються з Правилами «Живої бібліотеки», переглядають «Каталог», обирають «Книгу» і займають місце біля
неї. Читати одну «Книгу» одночасно можуть лише 4–5 «Читачів». Ті, кому
не вдалося замовити «Книгу» з першого разу, бронюють її на наступну ротацію. Кожен з «Читачів» має визначитися з двома-трьома книгами, які він
/ вона хотів/ла би «прочитати» протягом роботи «Живої бібліотеки».
Читання в «Живій бібліотеці» є інтерактивним, тобто передбачає обговорення проблеми, що зацікавила «Читача». Він запитує, слухає, уточнює
деталі, щоб більше дізнатися про «Книгу». «Читач» не може вимагати від
«Книги» інформації, якою та не хоче ділитися.
Правила «Живої бібліотеки»
1. «Жива бібліотека» – не розважає читача, а ламає стереотипи
2. «Книгу» можуть взяти тільки зареєстровані «Бібліотекарем» «Читачі».
3. «Читач» може обирати з запропонованого «Каталогу» ту, «Книгу», що
найбільше припала до душі.
4. Якщо «Книга» «написана» мовою, якою Ви не володієте, «Жива бібліотека» надасть Вам «Словник».
5. Кожну «Книгу» можна читати лише один раз
6. Якщо «Книгу», яку Ви хочете прочитати вже взяв інший «Читач» - зарезервуйте її для себе на пізніший час або виберіть іншу.
7. «Книгу» дозволяється читати не більше 10 хв.
8. У «Живій бібліотеці» не буває дурних, незручних або гострих питань
9. «Читач» погоджується з тим, що «Книга» може достроково завершити
розмову у випадку, якщо той погано поводиться з нею або ображає її.
Памятка для людини – «Книги»
1. Будьте щирим та відкритим.
2. Будьте самим собою. Розповідайте, перш за все, свою особисту історію.
3. Будьте готовими ділитись власним досвідом, а не нав’язувати його.
4. Якщо зможете, використовуйте в якості аргументів, статистику історично доведені факти, особисті реліквії.
5. Пам’ятайте, що перед Вами буде зацікавлений, але цілком можливо,
не обізнаний чи упереджений «Читач». Можливо Вашу історію захоче
«прочитати» добре посвячений у проблему «Читач».
6. Ви можете зробити перерву, сказати: «Стоп!» чи «Відмовляюсь відповідати!», але книгу на полицю може повернути лише «Читач».
Відмовляючись відповідати на запитання одного «Читача» Ви можете
продовжити розмову з іншими.
7. Не ображайтесь і не ображайте.
Ротація. Під час ротації «Книги» залишаються на місці, а на зміну попереднім «Читачам», приходять нові, котрі перед цим працювали з іншими
«Книгами».
Завершення. Рефлексія. У завершальному етапі беруть участь всі присутні. Утворіть спільне коло. Подякуйте учасникам. Поцікавтеся, чи хотіли
б присутні висловитися. Знайдіть теплі слова подяки, звернені до учасників заходу.
(Джерело: «Жива бібліотека» — ініціатива данської неурядової організації «Зупини
насильство» (Stop the Violence). http://humanlibrary.ru/about/metodicheskie-materialyi/#.
TtX2btnZdnM)
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