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OPIS METODY 

 
Tytuł: Żywa Biblioteka w polsko-niemieckiej lub trójstronnej wymianie młodzieży 
 
Cel(e): Zrozumienie i poszanowanie dla różnorodności, przeciwdziałanie dyskryminacji 

Czas: w zależności od wielości grupy i ilości zaproszonych Żywych Książek najlepiej przeznaczyć na tę 

metodę cały dzień; każde spotkanie pary osób uczestniczących (czytelniczek i czytelników) z  Żywą 

Książką może trwać do 30 minut 

   
Liczba uczestników: dowolna liczba osób uczestniczących w wymianie zwanych czytelnikami i 

czytelniczkami; Żywe Książki, czyli osoby z grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację; 

dodatkowo bibliotekarze i bibliotekarki, czyli osoby organizujące Żywą Bibliotekę i odpowiedzialne za 

jej przebieg, czytelnicy i czytelniczki mogą brać udział w rozmowach Żywymi Książkami parami   

 
Materiały:  

- Katalog z prologami Żywych Książek 

- Reguły Żywej Biblioteki – dla Żywych Książek oraz czytelniczek i czytelników 

 
Ustawienie: duża przestronna sala, może być na świeżym powietrzu, liczba stanowisk zależna od  

liczby Żywych Książek 

 
Opis (przebieg metody):  

Metoda polega na osobistym spotkaniu z Żywymi Książkami, czyli osobami pochodzącymi z grup 

mniejszościowych. W przypadku pracy z grupami młodzieży niepełnoletniej dobrze sprawdza się 

sytuacja, w której czytelniczki i czytelnicy wypożyczają Żywą Książkę w parach (dla ułatwienia 

komunikacji w parach posługujących się tym samym językiem, niekoniecznie w parach 

międzynarodowych), pozwala to zaoszczędzić czas, a także w parach młodzi ludzie czują się pewniej, 

wspierają się, jest im łatwiej rozmawiać z dorosłymi Żywymi Książkami, niż gdyby mieli to robić w 

pojedynkę. 

 

W Żywej Bibliotece realizowanej w ramach wymiany międzynarodowej, w której uczestniczy 

określona grupa młodzieży, warto przygotować harmonogram wypożyczeń, aby każda para czytelnicza 



miała szansę porozmawiać z każdą Żywą Książką. W miarę potrzeby konieczne jest zapewnienie 

wsparcia pośredników językowych podczas rozmów.   

Książki zajmują wygodne dla siebie stanowiska według własnego wyboru (mogą je też dowolnie 

modyfikować) i o określonej godzinie zaczynają się rozmowy. Każda para czytelnicza ma o określonej 

godzinie zaplanowane spotkanie z jedną z Żywych Książek, do której podchodzi i zaczyna rozmowę. Co 

pół godziny grupa Bibliotekarek i Bibliotekarzy w umówiony sposób przypomina o zmianie 

rozmówców i stanowisk (to może być delikatny sygnał dźwiękowy lub po prostu podejście do każdego 

stanowiska i przypomnienie gestem o zakończonym czasie rozmowy). 

Należy pamiętać o dobrowolności każdej rozmowy. Jeśli dana para czytelnicza z któregoś spotkania 

rezygnuje, powinna o tym poinformować zespół Bibliotekarek i Bibliotekarzy i wtedy dana Żywa 

Książka może skorzystać z czasu wolnego. 

 

Uwagi: Aby lepiej zrozumieć metodę edukacyjną, jaką jest Żywa Biblioteka warto przeczytać tekst 

wprowadzający do metody na str. XXX oraz „Podręcznik dla osób organizujących Żywą Bibliotekę” 

autorstwa Doroty Mołodyńskiej – Küntzel. 

 


