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z enim mariborskim brezdomcem, ki ima za sabo takšno zgodbo,
da sem že po poti domov spustil par krokodiljih solz,
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in se na tak način začeti učiti tudi o sebi.
Predvsem o tem, da se moramo nehati bati, da bo peklo,
ko se soočimo s takšnimi zgodbami,
saj z begom sami sebi onemogočamo videti,
slišati in doživeti pomembne stvari.
- Gregor Brdnik
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POVZETEK
Živa knjižnica je metoda, katere glavni namen je ozaveščanje in izobraževanje o vrednotah in
človekovih pravicah ter spodbujanje razprave o predsodkih in stereotipih v družbi. Živa knjižnica se od
običajne knjižnice razlikuje v tem, da so v živi knjižnici knjige ljudje. To so posameznice in posamezniki
iz različnih družbenih skupin z zanimivimi življenjskimi zgodbami, ki se velikokrat soočajo z
diskriminacijo in so pripravljeni_e deliti svojo življenjsko zgodbo z obiskovalci žive knjižnice preko
vzpostavitve dialoga, ki ga imenujemo branje. V teoretičnem delu tega diplomskega dela se podrobneje
seznanimo z metodo žive knjižnice, njenim izvorom in delovanjem v Sloveniji. Na celotno metodo pa
tudi kritično pogledamo skozi spekter teorij o diskriminaciji, predsodkih, stereotipih in družbeni
(ne)enakosti ter metodami dela, kot so mladinsko delo, projektno delo in prostovoljstvo. Raziskava,
predstavljena v empiričnem delu, temelji na akcijskem raziskovanju, v katerega so vključeni
prostovoljci Žive knjižnice v Mariboru. Sestavljena je iz dveh fokusnih skupin, kratkih intervjujev in
praktične izvedbe žive knjižnice. Na fokusni skupini na osnovi kritične analize metode in naših izkušenj
opredelimo namen žive knjižnice, izzive in dileme, s katerimi se srečujemo pri organizaciji in izvajanju
živih knjižnic. Na teh temeljih pripravimo idejo za spremembo enega od elementov žive knjižnice –
knjižnih listov v knjižnem katalogu. Gre za premik od tega, da izpostavljamo stereotipe, ki veljajo za
stigmatizirane posameznike ali družbene skupine, k temu, da predstavljamo življenjske zgodbe ljudi.
Zastavljeno spremembo izvedemo v praksi na živi knjižnici pod okriljem Mladinskega kulturnega centra
Maribor, po izvedbi pa zberemo povratne informacije glede vpliva spremembe na udeležence žive
knjižnice. Na drugi fokusni skupini ovrednotimo vneseno spremembo, vpliv na odnose in dinamiko v
ekipi ter opredelimo smernice dela za naprej. Ugotavljamo, da je bila izvedena sprememba uspešna,
pridemo pa do ključnega spoznanja, da je bolj kot to, kako so zastavljeni knjižni listi, pomembno, kako
ekipa organizatorjev, ki živo knjižnico pripravlja, opredeli namene in cilje ter kaj želi z izvedbo žive
knjižnice sporočiti. V tej raziskavi pridemo do zaključka, da je za trenutno ekipo Žive knjižnice v
Mariboru pomembno predstaviti življenjske zgodbe posameznikov in s tem pokazati, da so vsi ljudje in
njihove zgodbe pomembne in vredne biti slišane. Ostaja pa veliko vprašanj, dilem in izzivov, na katere
nismo našli odgovorov in so lahko izhodišče nadaljnjih raziskav na temo žive knjižnice.

Ključne besede: živa knjižnica, Maribor, akcijsko raziskovanje, diskriminacija, stereotipi, predsodki,
knjižni katalog, življenjske zgodbe.
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ABSTRACT
Living library is a method of which the main purpose is raising awareness and educating on values and
human rights and stimulating a discussion on prejudice and stereotypes in society. The difference
between a living library and a regular library is in the fact that the books here are people. These are
individuals from diverse social groups with interesting life stories that often face discrimination and
are ready to share their life story with the visitors of a living library through the establishment of a
dialogue we call reading. In the theoretical part of this thesis we get acquainted with the living library
method, its origin and functioning in Slovenia in detail. We also view the whole method critically
through a spectrum of theories on discrimination, prejudice, stereotypes, and social (in)equality and
work methods such as youth work, project work, and volunteering. The research presented in the
empirical part is based on an action research which included the volunteers of the Živa knjižnica v
Mariboru (Living Library in Maribor) composed of two focus groups, short interviews and the practical
implementation of a living library. With the first focus group we define the purpose of living library
along with challenges and dilemmas we face with its implementation basing on a critical analysis of
the method and our experiences. On these foundations we prepare an idea for a modification of one
of the living library elements – the book sheets in the book catalogue. It is a case of a shift from
exposing the stereotypes that apply to the stigmatised individuals or social groups to presenting
peoples’ life stories. The set modification is carried out in practice at a living library under the auspices
of Mladinski kulturni center Maribor (Youth Cultural Centre Maribor) and after the realization we
collect feedback on the effect of the modification on living library participants with different roles.
With the second focus group we evaluate the applied modification, its effect on the relationships and
team dynamic and provide guidelines for the work ahead. We learn that the applied modification was
a success and come to a key finding that it is more important how the team of living library organizers
defines purposes, aims, and messages behind it than how book sheets are set. In this research we
come to a conclusion that for the current team of the Živa knjižnica v Mariboru it is important to
present individuals’ life stories and with that show how all people and their stories are important and
worthy to be heard. However, many unanswered questions, dilemmas, and challenges that can be a
starting point for further studies on the theme of living library remain.

Key words: living library, Maribor, action research, discrimination, stereotypes, prejudice, book
catalogue, life stories

II

KAZALO VSEBINE
I

UVOD ........................................................................................................... 1

II

TEORETIČNI DEL ........................................................................................... 2
1

2

3

ZAČETKI IN RAZVOJ ŽIVE KNJIŽNICE ............................................................................................ 2
1.1

Živa knjižnica kot »living library« in »human library« ......................................................... 3

1.2

Razvoj žive knjižnice v Sloveniji ........................................................................................... 5

1.3

Živa knjižnica v Mariboru ..................................................................................................... 6

O METODI ŽIVE KNJIŽNICE ........................................................................................................... 6
2.1

Nameni metode ................................................................................................................... 8

2.2

Načini spoprijemanja s predsodki ..................................................................................... 10

POTEK IN SPLOŠNA PRAVILA ŽIVE KNJIŽNICE ............................................................................ 12
3.1

4

5

Branje kot ključni element metode ................................................................................... 14

VLOGE NA ŽIVI KNJIŽNICI ........................................................................................................... 16
4.1

Knjige ................................................................................................................................. 16

4.2

Knjižničarji ......................................................................................................................... 17

4.3

Informatorji ....................................................................................................................... 17

4.4

Slovarji ............................................................................................................................... 18

4.5

Pomoč na dogodku ............................................................................................................ 18

4.6

Skrbnik knjig ...................................................................................................................... 19

4.7

Skrbnik informatorjev ........................................................................................................ 19

4.8

Organizatorji ...................................................................................................................... 19

4.9

Bralci .................................................................................................................................. 19

ORGANIZACIJA ŽIVE KNJIŽNICE.................................................................................................. 20
5.1

Opredelitev ciljev projekta ................................................................................................ 21

5.2

Odgovornost organizacijske ekipe..................................................................................... 22

5.2.1

Sledenje poslanstvu žive knjižnice ............................................................................. 22

5.2.2

Kvalitetna izvedba projekta ....................................................................................... 24

5.2.3

Spoštovanje učnega procesa ..................................................................................... 25

5.2.3.1

Prostovoljsko delo ................................................................................................. 26

5.2.3.2

Mladinsko delo ...................................................................................................... 27

5.3

Izbor knjig .......................................................................................................................... 28

5.4

Knjižni katalog.................................................................................................................... 30

5.4.1

Primeri knjižnih listov iz različnih knjižnih katalogov ................................................ 31

5.5

Pripravljalno srečanje s knjigami ....................................................................................... 37

5.6

Priprava knjižničarjev in informatorjev ............................................................................. 38
III

5.7

Promocija dogodka ............................................................................................................ 39

5.8

Izvedba projekta ................................................................................................................ 40

5.9

Evalvacija ........................................................................................................................... 40

III EMPIRIČNI DEL ........................................................................................... 42
1

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ........................................................................... 42

2

NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA ................................................................................................ 42

3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ...................................................................................................... 43

4

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA............................................................................................... 44
4.1

Raziskovalna metoda ......................................................................................................... 44

4.2

Vzorec ................................................................................................................................ 45

4.3

Postopek zbiranja podatkov .............................................................................................. 46

4.3.1

Fokusni skupini .......................................................................................................... 46

4.3.2

Kratki precej strukturirani intervjuji .......................................................................... 46

4.4
5

Postopek obdelave podatkov ............................................................................................ 47

KVALITATIVNA ANALIZA REZULTATOV IN INTERPRETACIJA ...................................................... 47
5.1

Namen žive knjižnice za ekipo Žive knjižnice v Mariboru .................................................. 48

5.2

Izzivi ................................................................................................................................... 50

5.2.1

Kako približati metodo širšemu spektru ljudi ............................................................ 50

5.2.2

Etiketiranje in izpostavljanje predsodkov.................................................................. 53

5.2.3

Izzivi pri vključevanju nekaterih profilov ................................................................... 55

5.3

5.2.3.1

Profili, ki imajo težave z zakonsko ureditvijo......................................................... 55

5.2.3.2

Osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z duševnimi boleznimi ............. 56

5.2.3.3

Predstavljanje pozitivnih družbenih praks ............................................................ 56

Načrt spremembe .............................................................................................................. 58

5.3.1

Tehnična izvedba spremembe................................................................................... 60

5.3.1.1

Knjižni listi .............................................................................................................. 60

5.3.1.2

Knjižni katalog........................................................................................................ 61

5.3.1.3

Seznam knjig .......................................................................................................... 62

5.3.1.4

Majhni knjižni listi .................................................................................................. 63

5.3.2

Ocena tveganja .......................................................................................................... 64

5.3.3

Izvedba spremembe v praksi ..................................................................................... 64

5.4

Vpliv spremembe na knjige ............................................................................................... 65

5.5

Vpliv spremembe na bralce ............................................................................................... 67

5.6

Vpliv spremembe na izvajalce drugih vlog ........................................................................ 70

5.7

Ocena izvedene spremembe ............................................................................................. 73

IV

IV

5.7.1

Vpliv novih knjižnih listov na izziv kako približati metodo širšemu spektru ljudi ...... 73

5.7.2

Vpliv novih knjižnih listov na etiketiranje in izpostavljanje predsodkov ................... 75

5.7.3

Vpliv novih knjižnih listov na izzive pri vključevanju nekaterih profilov ................... 76

5.8

Vpliv spremembe na ekipo Žive knjižnice v Mariboru....................................................... 76

5.9

Kako naprej ........................................................................................................................ 78

ZAKLJUČEK .............................................................................................. 80

V VIRI IN LITERATURA .................................................................................... 84
VI

PRILOGE ..................................................................................................... i

1

IZSEK IZ PRVE FOKUSNE SKUPINE ................................................................................................. i

2

PRIMER INTERVJUJA S KNJIGO .....................................................................................................ii

3

NAČRT ZA IZVEDBO PRVE FOKUSNE SKUPINE .............................................................................iii

V

KAZALO SLIK
Slika 1: Primer knjižnega lista iz žive knjižnice v Mariboru.................................................................... 33
Slika 2: Prvi primer knjižnega lista iz žive knjižnice v Romuniji ............................................................. 34
Slika 3: Drugi primer knjižnega lista iz žive knjižnice v Romuniji ........................................................... 34
Slika 4: Primer knjižnega lista iz žive knjižnice v Latviji ......................................................................... 35
Slika 5: Primer knjižnega lista iz žive knjižnice v Radovljici ................................................................... 36
Slika 6: Primer spremenjenih knjižnih listov.......................................................................................... 61
Slika 7: Postavitev in uporaba knjižnega kataloga v praksi ................................................................... 62
Slika 8: Seznam knjig na A3 formatu ..................................................................................................... 63
Slika 9: Uporaba majhnega knjižnega lista v praksi ............................................................................... 64

KAZALO TABEL
Tabela 1: Knjige – število tem................................................................................................................ 65
Tabela 2: Knjige – prednosti novih knjižnih listov ................................................................................. 65
Tabela 3: Knjige – slabosti novih knjižnih listov .................................................................................... 66
Tabela 4: Knjige – vpliv na začetek branja ............................................................................................. 66
Tabela 5: Knjige – vpliv na namen žive knjižnice ................................................................................... 66
Tabela 6: Bralci – število tem ................................................................................................................ 67
Tabela 7: Bralci – prednosti novih knjižnih listov .................................................................................. 67
Tabela 8: Bralci – slabosti novih knjižnih listov ..................................................................................... 68
Tabela 9: Bralci – vpliv na začetek branja.............................................................................................. 68
Tabela 10: Bralci – tehnični vidik ........................................................................................................... 69
Tabela 11: Bralci – vpliv na namen žive knjižnice .................................................................................. 69
Tabela 12: Druge vloge – razlike pri opravljanju vloge.......................................................................... 70
Tabela 13: Druge vloge – prednosti novih knjižnih listov ...................................................................... 70
Tabela 14: Druge vloge – slabosti novih knjižnih listov ......................................................................... 71
Tabela 15: Druge vloge – seznam za informatorje ................................................................................ 72
Tabela 16: Druge vloge – knjižni katalog ............................................................................................... 72
Tabela 17: Druge vloge – majhni knjižni listi ......................................................................................... 72
Tabela 18: Druge vloge – usposabljanje za knjige ................................................................................. 73

VI

I

UVOD

Z živo knjižnico sem se prvič srečala septembra 2012, ko je bila organizirana prva živa knjižnica v
Mariboru. Takrat sem se dogodka udeležila kot bralka. Projekt me je pritegnil in v istem letu sem se
pridružila organizacijski ekipi Žive knjižnice v Mariboru. Od prve žive knjižnice dalje smo jih izvedli še
trinajst, od tega večino splošnih, eno v okviru mednarodne mladinske izmenjave v Mariboru, kjer smo
sodelovali z mladimi iz Romunije, dve medkulturni živi knjižnici v okviru programa Medkulturni Maribor
in tri na gostovanjih v Osnovni šoli Šmartno na Pohorju, na letovanju otrok Zveze prijateljev mladine in
v Zgornji Kungoti. Živa knjižnica deluje podobno kot vsaka druga knjižnica, glavna razlika je v tem, da
so knjige v živi knjižnici ljudje. To so predstavnice in predstavniki različnih družbenih skupin ali
posameznice in posamezniki, ki so izpostavljeni diskriminaciji in so pripravljeni svojo zgodbo deliti z
obiskovalci. Namen žive knjižnice je omogočanje konstruktivnega dialoga o predsodkih in promocija
spoštovanja človekovih pravic (Abergel, Rothemund, Titley in Wootsch, 2005).
Mladinski kulturni center Maribor (v nadaljevanju MKC Maribor) živo knjižnico že od samega začetka
izvaja kot mladinski projekt, kar pomeni, da v organizacijski ekipi sodelujemo večinoma mladi, ki si
želimo pridobiti izkušnje na področju projektnega dela v povezavi s temami človekovih pravic,
družbene (ne)enakosti, vključevanja različnosti itd. Izkušnje z živo knjižnico sem pridobivala tako na
organizacijskem področju kot tudi preko izvajanja različnih vlog na samem dogodku, na zadnjih petih
živih knjižnicah pa sem bila tudi v vlogi koordinatorice projekta. Živa knjižnica je zame vedno pomenila
varen prostor za najrazličnejše debate, ki so se odpirale ob vsemogočih dilemah pri organizaciji živih
knjižnic. Tukaj so se rodili prvi pogovori o tem, kakšne knjige so primerne za živo knjižnico, kdo vse je
lahko knjiga, kako živo knjižnico zastaviti tako, da bo čimbolj vključujoča za vse, kako privabiti bralce in
jim metodo čimbolj približati, kako knjige ustrezno pripraviti na živo knjižnico itd. Živa knjižnica v
Mariboru tako raste skupaj z ljudmi, ki smo z njo povezani, in z izkušnjami, ki smo jih v tem času
pridobili. Na teh temeljih je nastala tudi ideja za to diplomsko nalogo, ki se ukvarja z vprašanji, kako
metodološko živo knjižnico dodelati tako, da bo čim bolj vključujoča, uporabna, primerna in sporočilna
za vse ljudi, ki so z njo povezani. Na tem mestu bi želela opozoriti tudi na to, da v tem delu jemljem
živo knjižnico kot metodo dela, zato bom pri njeni omembi uporabljala malo začetnico. V primerih, ko
bom omenjala Živo knjižnico v Mariboru, pa bom to zapisala z veliko začetnico, saj imam v mislih
projekt MKC Maribor s tem imenom.
V teoretičnem delu si bomo ogledali pregled zgodovine žive knjižnice v svetu in pri nas, pri čemer bomo
videli, da se za živo knjižnico v angleškem jeziku uporabljata dve imeni – human library in living library.
V nadaljevanju bomo podrobneje pogledali podobnosti, razlike in izvor obeh konceptov, bi pa želeli že
tukaj jasno izpostaviti, da ta diplomska naloga izhaja iz koncepta living library in je zato v prevodu
povzetka in naslova uporabljen ta izraz. Podrobneje bomo predstavili tudi metodologijo koncepta žive
knjižnice, kar bo služilo boljšemu razumevanju empiričnega dela. Ker je eden od ciljev tega dela tudi
kritičen pogled na celotno metodo, se bomo na tak način lotili tudi pisanja teoretičnega dela. Na osnovi
teoretične analize koncepta žive knjižnice, podkrepljene s sociološkim vidikom teorij, kot so
stigmatizacija, predsodki, stereotipi, identiteta, refleksija, projektno delo, mladinsko delo in drugi, si
želimo osvetliti problematiko metode in na ta način opredeliti tudi temeljna izhodišča empiričnega dela
te naloge.
Eden od motivov za izbor teme raziskovanja o živi knjižnici je, da prepoznavam metodo žive knjižnice
kot zelo uspešno pri soočanju z družbeno neenakostjo in si zato želim, da bi se metoda še bolj razširila
po Sloveniji. Obenem pa verjamem, da mora biti metoda izvedena kvalitetno in premišljeno, da lahko
zares služi svojemu poslanstvu. S kritično razpravo o metodologiji in namenih žive knjižnice, si želim
spodbuditi dialog o metodi in njenih namenih tudi med izvajalci metode pri nas.
1

II TEORETIČNI DEL
1 ZAČETKI IN RAZVOJ ŽIVE KNJIŽNICE
Ideja o živi knjižnici se je rodila v okviru danske mladinske nevladne organizacije Foreningen Stop
Volden (angl. Stop the violence), ustanovljena kot vrstniška iniciativa mladih, ki je nastala z namero
izobraževanja mladih za aktivno zavzemanje pri preprečevanju nasilja med mladimi. Njeni ustanovitelji
so bili Ronni Abergel, njegov brat Dany in sodelavca Asma Mouna in Christoffer Erichsen, ki so se
povezali po nasilnem dogodku, ko je bil leta 1993 v nočnem življenju zaboden eden izmed njihovih
skupnih prijateljev. Prva živa knjižnica je bila predstavljena pod imenom Menneske Biblioteket kot del
aktivnosti, ki so bile leta 2000 na voljo obiskovalcem festivala Roskilde, največjega glasbenega festivala
na Danskem, in je bila ustvarjena kot vrstniški odziv na nasilje v lokalnem okolju. Prva izvedba dogodka
je bila zelo uspešna in na podlagi dobrih rezultatov je projekt opazila direktorica Mladinskega centra
Sveta Evrope v Budimpešti, Antje Rothemund, ki je organizatorje žive knjižnice z Danske povezala z
organizatorji glasbenega festivala Sziget v Budimpešti. Na Szigetu še danes organizirajo več dni
trajajoče žive knjižnice vse od leta 2001 naprej, edina izjema je bilo leto 2010. Po nekaj uspešnih
izvedbah, so se organizatorji znotraj Sveta Evrope odločili, da je projekt zrel, da se preseli še v druga
okolja, mesta in države (Abergel idr., 2005; Little, Nemutlu, Magić, Molnár, 2011; The Human Library
Organization - HumanLibrary.org, b. d.).
Naslednja živa knjižnica se je zgodila jeseni leta 2002 v Oslu na Nizozemskem, kjer so jo organizirali v
pravi knjižnici in je bila namenjena tako širši javnosti kot tudi 450 mladim udeležencem iz nordijskih
držav, ki so bili del mladinskega dogodka Youth in the Nordic countries. Dogodek je potekal pod okriljem
The Nordic Minister Council Youth Committee, v okviru katerega je bila živa knjižnica tudi organizirana.
Druga pa je potekala poleti leta 2004 na festivalu Rock In Rio v Lizboni, kjer je trajala za razliko od zgoraj
opisanih zgolj en dan in z manjših številom knjig, 20, v primerjavi s festivaloma Roskilde in Sziget, kjer
je bilo na voljo okrog 75 knjig in je knjižnica trajala več dni. Kljub manjšemu obsegu so bili rezultati zelo
dobri in dogodek je bil dobro sprejet v okolju (Abergel idr., 2005).
Žive knjižnice, ki so bile izvedene na Szigetu, so pokazale, da je metoda žive knjižnice lahko prenesena
tudi v druge kulture, družbe, saj se lahko prilagodi različnim kontekstom in izvedbam (Little idr., 2011).
Na osnovi prvih uspešnih izvedb je leta 2005 nastal tudi prvi priročnik Don't judge a book by its cover!
The Living Library Organiser's Guide, ki so ga spisali prvotni člani ekipe organizatorjev z Danske na čelu
z Ronnijem Abergelom in predstavnico Sveta Evrope v Budimpešti, Antje Rothemund. Nastanek
priročnika je omogočil Svet Evrope, elektronska verzija pa je na voljo tudi na spletu.1
Z namenom, da bi se živa knjižnica širila tudi globalno, je leta 2008 Ronni Abergel skupaj z nekaterimi
drugimi ustanovitelji prve žive knjižnice na festivalu Roskilde, ustanovil organizacijo Human Library
Organisation. Organizacija je nastala s podporo The Nordic Minister Council Youth Committee s
sedežem na Danskem. Spletna stran www.humanlibrary.org, ki jo je ustvarila zgoraj omenjena
organizacija, omogoča skupno platformo za vse izvajalce živih knjižnic po svetu, podporo novim
organizatorjem, prostor za deljenje izkušenj pri organizaciji dogodkov in tako omogoča razvoj metode
žive knjižnice. Prav tako nudi bazo podatkov o vseh organizatorjih živih knjižnic po svetu, kar lahko
uporabijo tisti, ki jih živa knjižnica zanima zgolj laično, kot tisti, ki bi se radi priključili organizaciji ali
razmišljajo, da bi živo knjižnico pripravili sami (Little idr., 2011; The Human Library Organization 1
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HumanLibrary.org, b. d.; J. Magić, osebna komunikacija, 2. 9. 2014). Organizacija pa ima tudi svojo
Facebook stran2 in Twitter.3
Od izida prvega priročnika leta 2005 pa do leta 2011 je bilo izvedenih več kot 100 živih knjižnic s
podporo Sveta Evrope in še enkrat toliko po celotnem svetu kot rezultat aktivne promocije metode, ki
jo je izvajala Human Library Organisation. Na krilih uspešnih izvedb je bila metoda postavljena v
različna okolja in kontekste, od festivalov, šol, konferenc, kariernih sejmov, do manjših mladinskih
dogodkov kot na primer mednarodne mladinske izmenjave. Metoda je bila prilagojena tudi tako, da je
bila izvedena kot potujoča živa knjižnica na avtobusu in živa knjižnica kot spletna klepetalnica. Živa
knjižnica se je v tem času širila in spreminjala, saj je sovpadala s potrebami okolja, v katerem je bila
organizirana. Kljub temu pa je v vseh izvedbah zasledovala tudi svoj prvotni namen, da se spopada s
stereotipi, stigmatizacijo, predsodki in diskriminacijo. Zahvaljujoč svoji preprostosti in prilagodljivosti
je po zadnjih podatkih, ki so na voljo na spletni strani The Human Library Organisation, bila izvedena
že v več kot 70 državah po svetu. S tem, ko se je spremenil kontekst in prostor, v katerem se je živa
knjižnica izvajala, so se spremenile tudi potrebe organizatorjev. Na teh temeljih je leta 2011 nastal
drugi priročnik pod okriljem Sveta Evrope Don't judge a book by its cover! The Living Library Organiser's
Guide 2011, ki bazira na izkušnjah več organizatorjev, ki so živo knjižnico izvajali v tem vmesnem času
v svojih okoljih, elektronsko verzijo priročnika pa je možno najti tudi na spletu.4 Ena od avtoric tega
priročnika je tudi Jasna Magić, članica ekipe, ki je prvo živo knjižnico pripeljala v Slovenijo (Little idr.,
2011; J. Magić, osebna komunikacija, 2. 9. 2014).
Kot eno od organizacij, ki ima v evropskem prostoru res veliko izkušenj z organiziranjem živih knjižnic,
bi izpostavila A.R.T. Fusion iz Bukarešte,5 kjer so na podlagi svojih bogatih izkušenj pripravili svoj
priročnik za organizatorje živih knjižnic. Priročnik temelji na priročniku Sveta Evrope iz leta 2011,
dodanih pa je veliko praktičnih informacij in nasvetov, kako se lotiti posameznih aspektov organizacije,
zato menim, da je za nekoga, ki se z organizacijo srečuje prvič, zelo dober vir informacij. Elektronska
verzija priročnika je na voljo tudi v spletni obliki.6
1.1

Živa knjižnica kot »living library« in »human library«

Na tem mestu bi želeli izpostaviti, da se v angleškem jeziku za živo knjižnico uporabljata dva različna
izraza – living library in human library. Kot je razvidno iz obsežnejše razlage zgoraj, gre predvsem za
razliko v tem, kdo stoji za katero od poimenovanj. Living library je izraz, ki ga je uporabil Svet Evrope,
ko je izdal prvega od dveh priročnikov. Besedna zveza in koncept nista avtorsko zaščitena, kar pomeni,
da ju lahko uporabljajo vsi, ki organizirajo dogodke po konceptu living library. Avtorji priročnika so tako
zapisali: »Priročnik za organizatorje povzema izkušnje dosedanjih organizatorjev, knjižničarjev, knjig in
bralcev žive knjižnice. Njegov namen je, da opogumi in ponudi podporo in nasvete vsem, ki se bodo
spoprijeli z zahtevno, a hvaležno vlogo organiziranja žive knjižnice. Priročnik ni mišljen kot »recept«,
ker se »sestavine« vsake žive knjižnice razlikujejo, zato bodo morali bodoči organizatorji metodologijo
koncepta prilagoditi glede na njihovo specifično okolje« (Abergel idr., 2005). Namen priročnika je torej,
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da vsak organizator7 vzame nek okvir, ki je za njega relevanten, specifične stvari pa prilagodi glede na
okolje, v katerem se živa knjižnica izvaja.
Poimenovanje human library pa so uporabili Ronny Abergel in njegovi sodelavci, ko so ustanovili svojo
organizacijo The Human Library Organisation, pri čemer moramo povedati, da sta ime in koncept
registrirana kot »trademark«, blagovna znamka (The Human Library Organization - HumanLibrary.org,
b. d.). To pomeni, da gre za »pravno zavarovan znak, ki ga lahko predstavljajo besede, črke, številke,
figurativni elementi, trodimenzionalne podobe ali kombinacije barv. Registrirana znamka daje
imetniku izključno pravico preprečiti tretjim, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago
ali storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki« (Urad Republike
Slovenije za intelektualno lastnino, b. d.). Pri čemer pa ustanovitelji organizacije The Human Library
Organisation ponujajo možnost uporabe njihovega imena, logotipa in koncepta pod posebnimi pogoji,
med katere sodi ta, da se lahko uporabljajo izključno v neprofitne namene in izključno s pisnim
dovoljenjem organizacije. Na spletni strani je tako možno izpolniti daljši formular z nameni in opisom
dogodka,8 ki se namerava realizirati. Če prijavnica zadostuje vsem pogojem, se z organizacijo sklene
licenčna pogodba, ki opredeljuje pogoje sodelovanja z lokalnimi organizatorji in pravice obeh strani
(The Human Library Organization - HumanLibrary.org, b. d.).
Iz vsebinskega vidika sta si oba koncepta podobna; pri konceptu human library je glavni cilj zasnovan
kot »ustvarjanje pozivnega okolja za pogovore, ki lahko soočajo naše stereotipe in predsodke preko
dialoga« (The Human Library Organization - HumanLibrary.org, b. d.). Pri konceptu living library pa je
glavni namen orisan kot »promocija spoštovanja človekovih pravic in človeškega dostojanstva preko
soočanja naših predsodkov na podlagi konstruktivnega dialoga o stereotipih, ki pogosto vodijo do
diskriminacije določenih posameznikov ali skupin« (Little idr., 2011, str. 14). Oba koncepta torej
izhajata iz metode dialoga, ki jo uporabljata kot glavno orodje pri doseganju ciljev, s tem da je pri
konceptu living library poseben poudarek prav na človekovih pravicah. Glavna razlika pa je seveda v
tem, kdo stoji za obema konceptoma, kar je pri konceptu living library Svet Evrope, pri human library
pa samostojna organizacija s podporo The Nordic Minister Council Youth Committee.
Pri iskanju na spletu smo ugotovili, da se oba termina uporabljata tudi na kariernih sejmih in drugih
predstavitvah poklicev, kjer je poudarek na metodi dialoga. Tako so na primer na Univerzi v Torontu za
študente muzejskih študij pripravili dogodek s poimenovanjem Human Library for Museum Studies
Students, kjer so študentje lahko z vsako od živih knjig govorili po 12 minut in spoznavali različne
poklice, ki jih opravljajo ljudje, zaposleni v muzejih (Human Library for Museum Studies Students,
2015). Na Univerzi Waterloo, prav tako v Kanadi, pa so za študente zaključnih letnikov umetniških smeri
pripravili dogodek s poimenovanjem Living library: The REAL Story on Arts Careers, na katerega so
povabili študente, ki jih zanima raziskovanje kariernih možnosti,povezovanje z drugimi študenti
zaključnih letnikov in bivšimi študenti univerze (Living library: The REAL Story on Arts Careers, b. d.).
Na podlagi tega sklepamo, da se obe poimenovanji uporabljata tudi v primerih, ko ne gre striktno za
premagovanje predsodkov do določenih posameznikov ali skupin, temveč tudi za druge namene. Se pa
ob zgornjima primeroma poraja vprašanje, kje je meja med tem, da se metoda žive knjižnice prilagodi
potrebam in namenom določenega dogodka in okolja, in med tem, da se ime koncepta zlorablja za
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dogodke, ki po svoji osnovni funkciji ne odgovarjajo na osnovne namene metode, pa naj bo to human
library ali living library.
Tukaj opažam še eno razliko, in sicer da je platforma human library zelo aktivna in živa, kar lahko vidimo
na podlagi rednih aktivnosti na socialnih omrežjih in spletni strani, medtem ko, odkar je pod imenom
living library izšel drug priročnik za organizatorje živih knjižnic, s strani Sveta Evrope ni več zaznati
živosti tega koncepta, kar smiselno potrdi tudi dejstvo, da je ob iskanju na spletu za human library
približno šestkrat več zadetkov kot za iskanje living library.9 Povzamemo lahko torej, da je koncept
human library bolj razširjen, medtem ko v namenih, vsebini in izvedbi obeh konceptov ni opaziti večjih
razlik.
1.2

Razvoj žive knjižnice v Sloveniji

Kot smo omenili že zgoraj, je bila ena od ključnih akterk pri prenosu metode žive knjižnice v Slovenijo
Jasna Magić, ki je sodelovala pri organizaciji živih knjižnic na Szigetu, kjer je pridobila potrebne izkušnje
za organizacijo živih knjižnic pri nas. Prva živa knjižnica v Sloveniji je bila organizirana na Prešernovem
trgu v Ljubljani 26. maja 2006 pod okriljem evropske kampanje Vsi Drugačni Vsi Enakopravni – za
raznolikost, človekove pravice in participacijo v organizaciji Društva Informacijski center Legebitra,
Slovenske Filantropije in Društva CNI – Center za neformalno izobraževanje (Živa knjižnica – ne sodi
knjige po platnicah, 2007; J. Magić, osebna komunikacija, 2. 9. 2004).
Živa knjižnica je v letih 2007 in 2008 doživela še 7 ponovitev v Ljubljani, leta 2012 pa je bila prvič
organizirana tudi izven Ljubljane, najprej avgusta v Sežani in septembra v organizaciji Mladinskega
kulturnega centra tudi prvič v Mariboru (Guček, 2012).
V Sloveniji obstaja mreža organizatorjev živih knjižnic, ki jo koordinira Društvo Informacijski center
Legebitra, ki novim organizatorjem omogoča uporabo celostne grafične podobe žive knjižnice, pomoč
v obliki promocijskega materiala in materialov za postavitev scene na dogodku, kratkega usposabljanja,
in medknjižnične izposoje.10 Žal pa mreža organizatorjev ni zelo povezana, komunikacija ne teče dobro
in posledično tudi ni prave povezanosti med organizatorji.
Za spletno stran Živa knjižnica11 skrbi Društvo Informacijski center Legebitra, vendar ta ni dovolj
urejena, da bi lahko služila kot vir aktualnega dogajanja ali pa kot arhiv živih knjižnic, ki so se v Sloveniji
že zgodile. Ista platforma ima v lasti tudi Facebook stran Živa knjižnica,12 ki je na voljo vsem trenutnim
organizatorjem, da lahko ustvarijo dogodek ali pa objavijo aktualne novice o postavitvah živih knjižnic
po Sloveniji. Nekatere organizacije imajo tudi svojo Facebook stran kot na primer Živa knjižnica Litija13
in Živa knjižnica v Mariboru.14
Glede na zgoraj omenjena spletna vira je bila živa knjižnica v Sloveniji organizirana še v Novem mestu,
Litiji, Murski soboti, Črnomlju, Zagorju, Škofji Loki, Kranju, Radovljici, Kamniku in verjetno še kje drugje,
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a se zaradi nepreglednosti podatkov te informacije težko najdejo (Živa knjižnica, 2012; Živa knjižnica,
b. d.)
1.3

Živa knjižnica v Mariboru

Nekaj besed bom namenila tudi Živi knjižnici v Mariboru, saj je to okolje, v okviru katerega je potekala
raziskava te diplomske naloge. Za imenom Živa knjižnica v Mariboru stoji Mladinski kulturni center
Maribor, ki je prvo živo knjižnico organiziral v Mariboru septembra 2012. Od takrat jih je ekipa
prostovoljcev, pod mentorstvom Marje Guček, ki sestavlja ekipo Žive knjižnice v Mariboru, organizirala
še 13, od tega eno na osnovni šoli in eno na letovanju otrok v okviru Zveze prijateljev mladine Maribor.
Mladinski kulturni center izvaja živo knjižnico po principih mladinskega dela, kar v širokem pomeni, da
pri delu izhajamo iz potreb in vrednot mladih ter da so aktivnosti usmerjene v opolnomočenje mladih
in omogočajo pridobivanje novih izkušenj in kompetenc.
Eden takšnih primerov je tudi Mednarodna živa knjižnica, ki je bila organizirana septembra 2013 v
Mariboru v okviru mladinske izmenjave med mladimi iz Romunije in Slovenije. Kot glavni dogodek
mladinske izmenjave so mladi pripravili in sami organizirali dvodnevno živo knjižnico, kjer so imeli
možnost pridobivanja različnih kompetenc in raznovrstnih izkušenj pri organizaciji in izvedbi dogodka.
V ekipi Žive knjižnice v Mariboru namenjamo posebno pozornost pripravi knjig in drugih sodelujočih
na sam dogodek, kar izvajamo na Usposabljanjih za knjige in Usposabljanjih za informatorje in
knjižničarje pred vsako izvedbo žive knjižnice. Na podlagi pridobljenih izkušenj smo v letu 2014
organizirali tudi 4-dnevni intenzivni trening za nove izvajalce živih knjižnic,15 na podlagi katerega so
udeleženci treninga v naslednjem letu prvič organizirali žive knjižnice v svojem lokalnem okolju v
Zagorju, Škofji loki in Kamniku, kar je bil prvi takšen trening, izveden v Sloveniji.

2 O METODI ŽIVE KNJIŽNICE
Živa knjižnica deluje kot vsaka druga knjižnica. Obiskovalci lahko pobrskajo po ponujenem seznamu
knjig, si izberejo knjigo, ki bi jo želeli prebrati, in si jo za določen čas tudi izposodijo. Ko knjigo preberejo,
jo vrnejo v knjižnico in si po želji izposodijo naslednjo. Edina razlika je v tem, da so knjige v živi knjižnici
ljudje in da branje poteka v obliki pogovora (Little idr., 2011).
Živa knjižnica poskuša soočiti in premostiti predsodke ljudi preko vzpostavitve dialoga med dvema
človekoma – knjigo in bralcem. Knjige so posamezniki, ki so že bili tarče diskriminacije, ali pa
predstavniki določenih družbenih skupin, zaradi katerih so izpostavljeni tveganju, da bodo žrtve
stereotipov, stigmatizacije, predsodkov ali diskriminacije. Žive knjige imajo pogosto osebno izkušnjo
diskriminacije ali socialne izključenosti, ki so jo pripravljene deliti z bralci. Cilj tega da knjige z bralcem
vzpostavijo pogovor, je, da bi pogovor izzval splošna prepričanja in poglede, ki jih ima bralec o določeni
temi in da bi imelo branje tako vpliv na bralca, kot tudi na širšo družbo (prav tam).
Ker govorimo o tem, da ima veliko knjig osebno izkušnjo z diskriminacijo, kar je tudi ena od postavk za
izbiro knjig, ki se predstavljajo na živi knjižnici, bomo pogledali, kaj diskriminacija sploh je. »Beseda
izvira iz latinske besede discriminare, kar pomeni medsebojno ločevanje. V izvornem pomenu
diskriminacija pomeni ločevanje med različnimi opcijami, pomeni imeti preference do določene izbire,
pa naj gre za osebo ali predmet« (Harper, 2001, v Kuhar, 2009, str. 13). »Diskriminacija poteka na
15
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osnovi kategorij ali pripadnosti določenim skupinam. Gre za različne osebne okoliščine, ki različne
posameznike povezujejo v ločeno družbeno skupino. 14. člen slovenske ustave določa, da so vsi
državljani in državljanke Slovenije pred zakonom enaki, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero,
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali
katerokoli drugo osebno okoliščino« (Kuhar, 2009, str. 13). Gre torej za to, da se na živi knjižnici
predstavljajo posamezniki, ki so tarča diskriminacije in so pripravljeni o tem govoriti z drugimi z
namenom večje strpnosti v družbi. Mednarodna organizacija United for Intercultural Action strpnost
pojasni kot »spoštovanje, sprejemanje in cenjenje bogate raznolikosti svetovnih kultur, načinov
izražanja in oblik človečnosti. Strpnost je harmonija različnosti. Strpnost omogočajo znanje, odprtost,
komunikacija in svoboda misli. Strpnost ni vnaprej dan privilegij, temveč aktivna drža, ki odraža
zavedanje pomena univerzalnih človekovih pravic in svoboščin ne le zase, temveč predvsem za druge«
(Leskovšek, 2005a, str. 9).
Ker se diskriminacija pojavlja v mnogih oblikah, predlagam, da si pred nadaljevanjem pogledamo, kako
Kogovšek in Petković (2007, v Kuhar, 2009) opredelita različne vrste diskriminacije, da bomo v
nadaljevanju lahko pojem diskriminacija razumeli v najširšem možem pomenu:
-

neposredna diskriminacija,
posredna diskriminacija,
individualna diskriminacija,
sistemska diskriminacija,
nadlegovanje,
viktimizacija,
etnično profiliranje,
diskriminacija preko povezave.

Preden nadaljujemo z raziskovanjem, na kakšen način se živa knjižnica loteva tega poslanstva,
poglejmo še, kako je prepoved diskriminacije zakonsko opredeljena v Evropi in Sloveniji. 14. člen
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zadeva prepoved
diskriminacije, pravi: »Uživanje pravic in svoboščin, določenih s to Konvencijo, je zagotovljeno vsem
ljudem brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje,
narodnostni ali socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge
okoliščine« (Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, b. d.). K temu pa
lahko dodamo primer ene izmed študij, ki je bila narejena pri nas, in pogledamo, kako se to izvaja v
našem okolju. Zavod za kulturo Črnomelj je leta 2007 izvedel raziskavo na področju različnih oblik
diskriminacije. Ena izmed njihovih glavnih ugotovitev je bila, da se v javnem življenju zrcali določeno
nelagodje, ki spremlja izražanje različnosti v javnem življenju v Sloveniji, zato lahko stopnjo strpnosti v
večini primerov označimo zgolj za pasivno toleranco. Ugotavljajo, da gre v veliko primerih zgolj za
opustitev dejanj direktne diskriminacije, ne pa tudi za spodbujanje enakih možnosti pripadnikov
ranljivih skupin za vključevanje v javno življenje ali pa pripravljenost večinskega prebivalstva za
spremembo (Žagar, 2007).
Kuhar (2009) opozarja, da moramo biti bolj dosledni pri opozarjanju na diskriminacijo in neenakosti,
predvsem v smislu ozaveščanja o tem, kaj diskriminacija sploh je, v kakšnih oblikah se pojavlja v družbi,
kdo zaradi diskriminacije najbolj trpi in kako se lotiti preprečevanja. Pravi, da bi morali biti pogumnejši
pri uporabi najrazličnejših sredstev, ki so nam na voljo pri boju proti diskriminaciji, od neformalnih do
čisto formalnih metod. In eno takšnih neformalnih sredstev boja proti diskriminaciji in zagotavljanju
7

bolj vključujoče družbe predstavlja tudi metoda žive knjižnice. Kot pravijo Little idr. (2011), živa
knjižnica predstavlja inovativen pristop k doseganju enakosti in raznolikosti v družbi, ker naslavlja širok
spekter predsodkov, brez da bi izpostavljal nekatere kot bolj ali manj pomembne. Obenem pa tudi
vzpostavlja ravnovesje med predstavljanjem občutljivejših tem in elementom zabave in interakcije, kar
dela cel projekt zanimiv tako za organizatorje kot udeležence projekta. To metoda doseže tako, da
ustvarja varno okolje, znotraj katerega lahko knjiga in bralec preko odprtega dialoga spregovorita o
temah, ki bi bile za kakšno drugo okolje obravnavane kot preveč delikatne. V živi knjižnici pa so takšni
pogovori mogoči in presenetljivo enostavni. Postati polovica takšne izmenjave je redek privilegij, ki
nikogar od vpletenih ne pušča ravnodušnega.
Preprostost in fleksibilnost metode omogočata, da je živa knjižnica lahko izvedena v mnogih različnih
okoljih in okvirjih, še posebej na javnih prostorih, večjih dogodkih ali festivalih. Kjerkoli je izvedena, če
je le v ozadju motivacija po soočanju s predsodki, ima živa knjižnica potencial, da spreminja občutke,
dojemanja in mnenja, ki jih imamo drug o drugem, kar se oblikuje na podlagi osebne izkušnje, ki jo živa
knjižnica ponuja. Živa knjižnica ima potencial, da vpliva na to, kako vidimo svet, drug drugega in
prihodnost, ki jo delimo (Little idr., 2011). Živa knjižnica je torej odlična priložnost za srečevanje
različnih svetov. Goffman (2008) pravi, ko se stigmatizirani posameznik in »normalni« znajdeta v
situaciji in poskušata navezati pogovor, je to ena redkih priložnosti, saj se morata oba soočiti z vzroki
in učinki stigme. Stigmatizirana oseba lahko prepozna lastno negotovost glede tega, kako bo sprejeta
od nekoga, ki predstavlja »družbeno večino«.V njej se lahko prebudi občutek dvoma, kaj si prisotni
misli, zato lahko postane nesproščena, saj se bo ves čas spraševala, ali ustvarja dovolj dober vtis.
Obenem pa se velikokrat zgodi, da osebe s stigmo niso deležne enake reakcije na vsakdanje dogodke
kot ostali in se tako njihovi dosežki včasih absurdno poveličujejo. Ne glede na to, da obstaja pri tem
srečanju veliko izzivov, ki jih morata knjiga in bralec premostiti, ponuja živa knjižnica kljub temu
unikatno in varno okolje, da se takšni pogovori sploh lahko zgodijo.
2.1

Nameni metode

Avtorji prvega priročnika, Abergel idr. (2005), poudarjajo, da je živa knjižnica metoda promocije
spoštovanja človekovih pravic in človeškega dostojanstva. Njen cilj je ozaveščanje in omogočanje
konstruktivnega dialoga o predsodkih, ki pogosto vodijo do diskriminacije posameznikov ali skupin.
Osnovni namen žive knjižnice je določen že vnaprej, bolj specifični cilji pa bi naj odražali želene realne
in dosegljive vplive na lokalno okolje, v katerem se dogodek izvaja, in bi jih naj določili organizatorji za
posamezne postavitve žive knjižnice. Glede na kontekst in okolje, v katerem se živa knjižnica dogaja, bi
lahko bili ti cilji povezani z naslednjimi temami (Little idr., 2011):
-

ozaveščanje mladih o predsodkih in stereotipih ter njihovih negativnih posledicah,
vidnost problematike človekovih pravic,
odziv na trenutne dogodke v državi ali lokalni skupnosti (na primer povečanje zločinov iz
sovraštva ali kršenja človekovih pravic),
poseben dogodek, neposredno povezan s poslanstvom žive knjižnice, z namenom promocije
strpnosti ali spoštovanja človekovih pravic (na primer svetovni dan človekovih pravic ali
svetovni dan beguncev).

Glede na koncept in okolje, v katerem se živa knjižnica izvaja v Sloveniji, je mreža organizatorjev živih
knjižnic pri nas določila, da živa knjižnica stremi k naslednjim smernicam delovanja:
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-

-

predstavitev vrednot Evropske unije, kot so spodbujanje demokratičnega državljanstva,
spodbujanje medkulturnega dialoga, sprejemanje raznolike družbe in spoštovanje človekovih
pravic in človeškega dostojanstva,
predstavitev realnosti položaja različnih manjšin, družbeno ogroženih skupin oziroma vseh
posameznic in posameznikov, ki se v svojem življenju soočajo s predsodki in stereotipi,
ozaveščanje o pojavu večplastne diskriminacije znotraj slovenskega multikulturnega prostora
in znotraj samih družbeno šibkejših skupin,
vzpodbujanje večje aktivne udeleženosti mladih, predvsem neorganizirane mladine, v
civilnodružbenih organizacijah in iniciativah,
ozaveščanje javnosti o pomenu družbene odgovornosti, ki temelji na konceptu človekovih
pravic (Guček, 2012, str. 3).

Živa knjižnica pri svojem delovanju izhaja iz predpostavke, da večina ljudi pri interakciji z drugimi
uporablja stereotipe. Nihče ne more trditi, da nima nobenih predsodkov oziroma nikoli ne sodi drugih,
četudi podzavestno. Stereotipi se lahko avtomatično pojavijo tudi v primerih, ko se posameznik trudi
biti brez predsodkov. To se zgodi, ker se posamezniki ne zavedajo točnih trenutkov, ko sta njihovo
vedenje in odnos pod vplivom določenih, od prej obstoječih stereotipov (Little idr., 2011). Če torej
izhajamo iz predpostavke, da ima vsak izmed nas predsodke, a se jih včasih sploh ne zavedamo,
poglejmo, na kakšne načine se predsodki v vsakodnevnem življenju izražajo.
Polje razvoja in delovanja predsodkov je vsakdanji svet ljudi – vsakdanje interakcije z drugimi in
drugačnimi od »nas«, pri čemer lahko rečemo, da predsodki segajo na večino področij družabnega
življenja. Izražajo se skozi vsakdanji govor, šale, fraze in se kažejo kot nespoštljiv in netoleranten odnos
do drugih in drugačnih, na primer pripadnikov drugih narodov, ras, kultur, etničnih skupnosti, oseb z
drugačnimi življenjskimi slogi, spolnimi usmerjenostmi. Predsodki se zdijo nenevarni, kadar so
uporabljeni v šalah, zato se začnejo hitro širiti in se lahko razširijo na celotno družbo. V takšnih primerih
se spremenijo v orodja za agresijo in postanejo opravičilo vseh diskriminacij, preganjanj, izganjanj ali
pa prepustitve žrtve skupin njihovi usodi (Ule, 2005). V nadaljevanju raziskovanja avtorica ugotavlja,
da se izražanje predsodkov skozi čas spreminja. V preteklosti so bili večkrat izraženi neposredno do
članov drugih družbenih skupin, danes pa se kažejo predvsem preko izogibanja stika z njimi. Ta vrsta
rasizma ni tako izključevalna, saj se izraža bolj posredno in prikrito, v ospredju so posredni odzivi, kot
na primer ignoranca, distanca in cinizem, kar je lahko še bolj nevarno kot aktivno sovraštvo (prav tam).
Avtorica dodaja še primer, kako se v današnjem svetu izraža diskriminacija na podlagi rase, ki nam bo
kasneje pomagal pri razumevanju konceptov spoprijemanja s predsodki. »Sodobni rasizem poudarja in
opravičuje večvrednost dominantne skupine nad marginalno, medtem ko je tradicionalni rasizem
poudarjal manjvrednost marginalne skupine v primerjavi z dominantno. Sodobni rasizem temelji bolj
na favoriziranju pripadnikov svoje skupine kot pa na diskriminaciji tuje. Ti rasisti se torej niti ne
zavedajo svojega rasizma in se na zavestni ravni pogosto deklarirajo celo za izrecne nasprotnike
rasizma« (Ule, 2005, str. 23).
Dežman (2006) pravi, da je eden najbolj nevarnih načinov izražanja predsodkov sovražni govor, še
posebej v primerih, kadar ga izvajajo institucije, ki imajo veliko družbeno moč, kot so na primer
parlament, politične stranke, izobraževalne institucije in verske institucije. V teh primerih je nevaren
predvsem zato, ker postane sredstvo pridobivanja moči in oblasti in na tak način konstruira družbeno
realnost. Leskovšek (2005b, str. 81) pa dodaja, da je sovražni govor tisto orodje, ki oblikuje sovražne
mentalitete in na tak način ustvarja temelje tudi za druge oblike sovražnosti, saj jezik realnost ustvarja,
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ne le odseva. Reprezentacije nevarnega in škodljivega legitimirajo nevarnost, še posebej, kadar jih
posredno ali neposredno razširjajo avtoritete, kot so na primer politična oblast ali strokovna javnost
(Adorno, 1993, v Mencin Čeplak, 2005). Z zgornjimi razlagami smo hoteli nakazati, da je posameznikova
sovražnost do določene skupine lahko tudi rezultat sporočil, ki jih v svet pošiljajo institucije, ki imajo v
družbi veliko moč, posamezniki, ki pa so za takšna sporočila bolj dojemljivi, pa jih ponotranjijo in jim
sledijo.
Da se bomo v nadaljevanju lahko posvetili strategijam spoprijemanja s predsodki, moramo za začetek
poznati njihovo notranjo strukturo. Po Nastran Ule (1997, str. 163) so predsodki sestavljeni iz treh
komponent:
-

-

-

kognitivna komponenta, ki je sestavljena iz nepreverjenih in posplošenih konceptov,
kognitivnih shem in implicitnih teorij različnih skupin in posameznikov; te koncepti se odražajo
v produciranju nepreverjenih informacij, govoric, verovanj, ki si jih ljudje izmenjavajo v
vsakdanjem življenju,
emotivna oziroma evaluativna komponenta daje predsodkom moč in naboj ter daje
posamezniku energijo za pozitivna ali negativna čustva in vrednotenja glede predmeta
določenega predsodka; ta komponenta omogoča posamezniku ali skupinam projekcijo in
racionalizacijo lastnih neuspehov, bolečin in strahov,
konativna oziroma dinamična komponenta pa pokriva del, ki se nanaša na obnašanje
posameznika ali skupine do objekta, do katere ima posameznik ali skušina predsodek.

O emotivni komponenti predsodkov govori tudi Supek (1973), ki pravi, da so predsodki močno zasidrani
v nezavedni del posameznikovih čustev in afektov, zato je lastne predsodke težko ozavestiti ali jih
kritično samoreflektirati. Kljub temu da je ozaveščanje predsodkov zelo zapleten proces, pa ponuja
Mitscherlich na to odgovor: »Sredstvo za preprečevanje tistih družbenih razmerij, ki nujno spodbujajo
našo nagnjenost k predsodkom, je v učenju sposobnosti opazovanja našega lastnega vedenja. Čim bolje
nam uspe, da se v trenutku čustvene razburjenosti premišljeno opazujemo, tem več možnosti je, da se
ne podredimo avtomatično nezavednemu ravnanju. Gre za trening sposobnosti refleksije, sposobnosti,
da lahko med afektivnim pritiskom in dejanjem naredimo premor za razmislek. To je končno tudi
predpogoj, ki nam omogoča korigiranje naših začasnih sodb, kar pomeni, da lahko predsodke zajezimo,
kadar nam uspe razmisliti pred delovanjem, ki ga od nas zahtevajo predsodki« (Mitscherlich, 1999, str.
22). To tezo zastopa tudi predstavnik socialnopsihološke šole Meadu, ki pravi, da »refleksivno mišljenje
omogoča človeku, da se izogiba popolnemu konformizmu, referenčnim skupinam in tudi slepemu
podleganju avtoritetam ter hkrati anarhičnemu uporu zoper družbo in avtoritete« (Nastran Ule, 1997,
str. 49).
2.2

Načini spoprijemanja s predsodki

Po zgoraj opisanih teorijah lahko sklepamo, da se je mogoče boriti proti predsodkom z ozaveščanjem
svojih misli. Ker so predsodki tesno povezani z našimi čustvi, je to težka naloga, ki zahteva veliko truda
in samorefleksije. Predsodki niso povezani zgolj z našimi čustvi, saj se v večini primerov zasidrajo tudi
v naši samopodobi. Ule (2005) pravi, da se predsodki naselijo v našem jeziku, željah, predstavah in
fantazijah. Na njih so utemeljene samopodobe posameznikov in so tako podlaga za osebno in socialno
identiteto posameznikov – ne samo tistih, ki predsodke imajo, temveč tudi tistih, ki so tarča
diskriminacije in predsodkov. Iz tega lahko izpeljemo, da se posamezniki, ki so tarča določenih
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predsodkov, začnejo s časom poistovetiti s predsodki, ki so usmerjeni proti njim, in posledično
postanejo tudi del njihove samopodobe.
Kot enega izmed pristopov spoprijemanja s predsodki smo že navedli refleksijo, dodali pa bomo še
nekaj drugih pogledov na to problematiko. Nastran Ule (1997) pravi, da obstaja več različnih strategij
spreminjanja oziroma razgrajevanja predsodkov, kot so spreminjanje zakonskih aktov proti
diskriminaciji določenih skupin, sistematično informiranje o neupravičenosti določenih predsodkov pa
tudi neposredni kontakti s posamezniki in skupinami, ki so tarča predsodkov in diskriminacije. V
nadaljevanju si bomo te in še nekatere druge ogledali podrobneje tudi s perspektive metode žive
knjižnice in njihove učinkovitosti.
Prvi od pristopov je vpliv kritične javnosti. Žrtve predsodkov se pogosto začnejo identificirati z vsebino
predsodkov, ki so jim podvrženi, in se v skladu z njimi začnejo tudi obnašati. Na tak način izvrševalec
diskriminacije dobi potrditev za svoje ravnanje. Ta začaran krog, ki deluje po principu
samouresničujoče se prerokbe, se vrti tako dolgo, dokler se v to ne vmeša kritična javnost, ki
delegitimira predsodke in jim na tak način odvzame njihovo moč. S tem predsodki sicer še niso
odpravljeni, je pa to lahko prvi od korakov k odpravljanju moči predsodkov (Ule, 2005).
Kot drugega od pristopov predstavljamo sočutje. Kuhar (2009) na podlagi svoje celotne raziskave o
vrstah in načinih diskriminacije v Sloveniji navaja, da se je v ekipi, ki je pripravljala raziskavo z ljudmi ,
ki so bili diskriminirani, večkrat razvilo čustvo sočutja. Ugotavlja, da ne glede na to, koliko so bila njihova
čustva iskrena, sočutje ni pomagalo pri zmanjševanju diskriminacije. Pri tem navaja, da je lahko sočutje
celo kontraproduktivno, saj objekti diskriminacije v tej perspektivi postanejo uboge žrtve. Kot odgovor
na ta izziv ponuja rešitev – aktivno pozicijo pri spoprijemanju z diskriminacijo, saj žrtve diskriminacije
niso zgolj neposredno diskriminirani, ampak ima diskriminacija slab vpliv na celotno družbo, v kateri se
dogaja.
Naslednji pristop, ki ga predstavljamo, je zakonsko omejevanje. Dežman (2006) ugotavlja, da je boj
proti diskriminaciji velik zalogaj, saj izhaja iz večkrat protislovnega odnosa med posameznikom in
družbo, zato sena tem mestu sprašuje, v kolikšni meri lahko dosledno upoštevanje zakonov kazenskega
prava prispeva k omejevanju diskriminacije. Največkrat govorimo o omejevanju sovražnega govora, ki
je orodje, ki je najpogosteje uporabljeno za izražanje predsodkov. Pri tem pa se soočimo z večnim
vprašanjem, kje je meja med sovražnim govorom in pravico do svobode javnega izražanja.
Terapevtski pristop izpeljujemo iz pogleda, ki ga predstavlja Supek (1973). Če hočemo spoznati izvor
lastnih predsodkov, bi morali imeti uvid v najrazličnejša travmatična doživetja in izkušnje, ki smo jih
doživeli predvsem v zgodnjih letih življenja in smo jih s pomočjo obrambnih mehanizmov potlačili
globoko v nezavedno. Iz tega avtor sklepa, da je za posameznika zelo težko razviti kritičen pristop do
lastnih predsodkov, ker so tako globoko, da sami težko pridemo do njih. Pravi, da nakopičeno sovraštvo
in frustracije, ki so nastale zaradi lastnih neuspehov, potrebujejo nek drug objekt, na katerega lahko
posameznik projicira svoje sovraštvo, travme, neuspehe in strahove. Zato lahko rečemo, da so
predsodki tudi orodje za premeščanje iz realnih vzrokov na neke druge objekte, ki so v vlogi
nadomestka. V primerih, ko tako zasidrane frustracije posameznika pripeljejo do destruktivnega
vedenja, ki je orientirano ali na njega samega ali pa se izraža v obliki sovraštva do drugih, mislimo, da
bi bila ena od možnosti reševanja težave terapevtski pristop. Obstaja veliko vrst terapij. Vodilna med
vsemi je Freudova psihoanaliza, ki temelji prav na raziskovanju človekovih notranjih konfliktov z
namenom, da bi jih razumeli in predelali in se na tak način dvignili od nagonskih reakcij na raven
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zavestnih. To še seveda ne pomeni, da se vse težave odpravijo, se pa iz globoko potlačenih bolečin
spremenijo v nekaj, o čemer posameznik lahko govori in na tak način tudi obvladuje (Nastran Ule,
1997).
In še kot zadnjega predstavljamo osebni stik. Nastran Ule (1997) podrobneje razloži fenomen »hipoteze
stika« kot enega od možnih načinov spreminjanja stereotipov, ki se zgodi zaradi pozitivnih medosebnih
stikov med člani različnih skupin. Opozori, da so nekatere raziskave pokazale, da na tak način prihaja
zgolj do omejenega zmanjševanja stereotipov, saj so se zmanjšali samo stereotipi do konkretnih ljudi,
s katerimi so bili v stiku, ne pa o celotni družbeni skupini. Ugotavlja, da pride do večjih sprememb
stereotipov, ko so ti člani reprezentativni ali pa so informacije o stiku dramatično različne od
stereotipov. Nastran Ule (prav tam) predstavi kot enega izmed načinov zmanjševanja predsodkov tudi
demistifikacijo diskriminiranih skupin v kombinaciji z vzpostavitvijo medosebnega kontakta. S tem se
povezuje tudi ugotovitev, da se posameznik čuti bližje z nekom, do katerega ima sicer predsodek, če
najdeta neke skupne teme ali pa imata o določenem vprašanju podobna prepričanja.
Pogledali si bomo še živo knjižnico kot samostojen pristop spoprijemanja s predsodki in preverili, če pri
svojem delovanju vključuje katerega od zgoraj naštetih pristopov. Živa knjižnica ponuja prostor, kjer se
od ljudi ne pričakuje, da bodo brez vseh predsodkov, temveč jim je ponujena priložnost, da se z njimi
soočijo. Od njih se pričakuje, da odprejo knjigo in prelistajo med platnicami, namesto da bi sodili knjigo
zgolj po platnicah (Little idr., 2011). Ena od pomembnih elementov žive knjižnice, ko govorimo o
soočanju s stereotipi in predsodki, je ta, da je okolje zelo strukturirano – bralcu je predstavljen knjižni
katalog, obveščen je o pravilih v živi knjižnici, seznanjen je s tem, da je živa knjižnica namenjena temu,
da se lahko sooči z lastnimi prepričanji, dvomi, vprašanji in včasih tudi strahovi, kar po našem mnenju
nudi bralcu občutek varnosti, da lahko polno izkoristi potencial, ki ga metoda ponuja. Princip temelji
na dialogu in posledično vključuje osebni stik, preko katerega bralec in knjiga navežeta odnos.
Refleksija je nekaj, kar se dogaja ali pa ne na osebnem nivoju vsakega vpletenega. Živa knjižnica
spodbuja refleksijo bralcev, ki pa se realizira samo, če je bralec na to pripravljen. Živa knjižnica ni in ne
bi smela biti profesionalni terapevtski proces ne za bralca in ne za knjigo. Knjiga se mora zavestno
vzdržati dajanja nasvetov in se ne sme postavljati v tako nadrejeno vlogo, prav tako ni mišljeno, da bi
knjiga od svojih bralcev prejemala terapevtske usluge. Terapija je proces, ki se mora izvajati pod
strokovnim nadzorom in ima druge cilje kot živa knjižnica. Sočutje je emocija, ki se lahko pojavi med
branjem tako s strani bralca kot knjige. Predvidevamo, da je od vsakega branja posebej odvisno, kakšen
je pravi način pri izražanju tega občutja, saj je odvisno od tega, ali ima želen vpliv na proces branja in
končen rezultat. Živa knjižnica se neposredno sicer ne osredotoča na zakonske ureditve v zvezi z
omejevanjem diskriminacije in vplivom na kritično javnost, ima pa preko bralcev in posredovanja
informacij medijem zagotovo vpliv na javno prezentacijo diskriminacije v dotičnem prostoru, s čimer
oblikuje javno mnenje, ki lahko preko medijev pritiskajo tudi na področje zakonov glede diskriminacije.
Če povzamemo, živa knjižnica je lahko obravnavana kot samostojen način spoprijemanja s stereotipi v
družbi, njena metodologija pa lahko neposredno ali posredno vsebuje tudi druge oblike in načine
intervencij za povečevanje enakosti v družbi.

3 POTEK IN SPLOŠNA PRAVILA ŽIVE KNJIŽNICE
Ko se naključni mimoidoči znajde v bližini žive knjižnice, ga najpogosteje nagovori informator ali pa
pride obiskovalec do knjižničnega pulta kar sam, kjer je tudi izhodiščna točka žive knjižnice. Od tam
naprej živa knjižnica vodi obiskovalca skozi naslednje korake in zakonitosti, ki so jih spisali avtorji prvega
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priročnika na primeru žive knjižnice, ki je bila izvedena na festivalu Sziget (Abergel idr., 2005), nekaj
izhodišč pa sem povzela tudi s spletne strani Živa knjižnica (Živa knjižnica, b.d.), kjer so zapisana pravila,
ki veljajo za večino živih knjižnic, ki se izvajajo pri nas, nekaj pogledov na prakso pa smo dodali še iz
svojih izkušenj za boljše razumevanje poteka:
1. Ko pride obiskovalec na živo knjižnico se mora pri knjižničnem pultu najprej registrirati, kar se
v praksi izvede tako, da ga knjižničarja seznanita s potekom in pravili, obiskovalec pa dobi svojo
osebno izkaznico z imenom, s čimer postane bralec žive knjižnice. S tem, ko obiskovalec
postane bralec, sprejme tudi pravila žive knjižnice. Vse storitve žive knjižnice so za obiskovalce
brezplačne.
2. V naslednjem koraku si bralec pogleda knjižni katalog, iz katerega si izbere knjigo, s katero bi
želel govoriti oziroma jo prebrati, in svojo željo sporoči knjižničarju. Po navadi je na voljo več
knjig, včasih se zgodi tudi, da je kakšna knjiga že izposojena in v tistem trenutku ni na voljo. V
takšni situaciji si lahko bralec izbere drugo knjigo, jo počaka ali pride nazaj kasneje. Rezervacije
vnaprej niso mogoče.
3. Včasih so na voljo knjige, ki govorijo samo tuje jezike ali pa je bralec tisti, ki ne govori lokalnega
jezika, kjer se živa knjižnica izvaja. V primeru, da bralec in knjiga ne govorita istega jezika, se
njunemu branju pridruži še tretja oseba – slovar, ki pogovor simultano prevaja.
4. Ko je vsa birokracija urejena, gre knjižničar po knjigo na knjižno polico (prostor, kjer se nahaja
knjiga v času, ko ni izposojena) in poskrbi, da se knjiga in bralec srečata. Glede na ureditev
prostora, ki se razlikuje na vsaki živi knjižnici, gresta bralec in knjiga v prostor, ki ponuja mirno
in intimno okolje za pogovor, imenovan čitalnica, kar je lahko v parku kotiček pod drevesom
ali pa prostor v učilnici, različno glede na lokacijo.
5. Bralec in knjiga imata na voljo 30 minut časa za pogovor z možnostjo podaljšanja za 15 minut,
na Szigetu pa so omejili pogovor na 1 uro. Se pa čas včasih tudi prilagodi glede na starost ali
številčnost zainteresiranih bralcev, na primer v šolah, kjer je veliko otrok, njihova koncentracija
pa ne tako dolga.
6. Tukaj lahko izpostavimo tudi to, da v večini primerov bere eno knjigo en bralec in tako poteka
branje ena na ena, velikokrat pa se lahko zgodi, da eno knjigo bereta skupaj dva bralca, cela
družina ali več mlajših bralcev. Včasih je takšen pristop nujen v primerih, ko gre za veliko število
ljudi, ki obišče živo knjižnico, saj drugače vsi ne bi mogli priti na vrsto (na primer, če živa
knjižnica gostuje na šoli). Ponavadi se to zgodi, ker je bralcem lažje prebiti led, če si knjigo
izposodijo še s kom drugim, saj se v skupini počutijo bolj varni. In seveda v primerih, ko obiščejo
živo knjižnico otroci v spremstvu staršev in skupaj z organizatorji/knjižničarji ocenijo, da bi bilo
bolje, če si knjigo izposodijo skupaj.
7. Po končanem branju bralec knjigo vrne do knjižničnega pulta. Bralec mora vrniti knjigo v
enakem mentalnem in psihičnem stanju, kot si jo je izposodil, kar je njegova odgovornost v
času branja. S knjigo mora ravnati lepo in spoštovati njeno dostojanstvo v vseh pomenih te
besede. Pri tem lahko izpostavimo, da ima knjiga pravico prekiniti branje v primeru, da je bralec
nespoštljiv ali žaljiv.
8. Ko bralec vrne knjigo, si lahko po želji izposodi novo ali pa konča z branjem. V primeru, da ima
organizator pripravljene evalvacijske vprašalnike za bralce, je to čas, ko ga knjižničarji ali kdo
drug iz ekipe izroči bralcem v izpolnjevanje.
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3.1

Branje kot ključni element metode

Branje, torej pogovor med bralcem in živo knjigo, vidimo kot ključen element v celotnem poteku žive
knjižnice. To je priložnost, ko ima bralec možnost povprašati o vseh stvareh, ki ga zanimajo o profilu,
ki ga knjiga predstavlja. Med branjem naj bi se zgodilo premeščanje različnih pogledov, rušenje
predsodkov in stereotipov do knjige, ki si jo bralec izbere. Z metodološkega vidika lahko rečemo, da se
ta moment zgodi preko dialoga, zato bomo v nadaljevanju pogledali, kako je dialog definiran in kje se
ideje in karakteristike dialoga srečajo z branjem na živi knjižnici.
Antz po idejah Freira pravi: »Da bi dobili idejo sveta, razumeli stvari in odnose, je potrebna
komunikacija. V pogovoru z drugimi se najprej začnemo zavedati; v dialogu je možno poimenovati in
oblikovati svet. Konstantno izražanje dvoma v starosti življenja v smislu razvoja zavesti, lahko le
ustvarja učni material in pospešuje proces učenja skozi dialog« (Antz, 2007, str. 19). Po tej teoriji vidimo
torej dialog kot orodje za razumevanje sveta okrog nas in posledično tudi same sebe.
Žalec (2010) pravi, da je dialog ena od družbeno zaželenih vrednot in obenem nepogrešljiv element
vsake družbe, če se le-ta želi razvijati v zdravo družbo. Pri tem Yankelovich (2001, v Žalec, 2010, str.
33.) izpostavi nekaj ključnih pogojev, da se dialog v določeni situaciji sploh lahko zgodi:
-

-

-

enakopravnost; pri čemer pravi, da je najprej potrebno videti večjo moč nekoga kot eno izmed
ovir dialoga in nato vložiti veliko napora, pozornosti in spretnosti, da se v takšnem položaju
omogočijo pogoji za dialog,
empatija; gre za veščino vživljanja v drugega, česar se ne da ukazati ali izsiliti, lahko se pa
ustvarjajo pogoji, ki delujejo vzpodbudno za njeno vzpostavitev,
svobodnost; pri čemer naj bi bil dialog prost različnih ciljev ali obvez v ozadju komuniciranja,
odkritost in odsotnost tabujev; bolj kot je človek odprt in iskren, lažje steče dialog in tudi
kvaliteta le-tega je večja; takšna razkritost pa ne zadeva samo sogovornika, temveč tudi in
predvsem samega sebe – odkritost do drugih in sebe je bistvenega pomena za dialog, pri čemer
se moramo zavedati, da je razkrivanje samega sebe tudi edina pot, da se ljudje znebijo
predsodkov,
pogum; ker odkritost od človeka zahteva veliko poguma, lahko rečemo, da je pogum eden
izmed pogojev za dialog.

Tem pogojem Hollenbach (2003, v Žalec, 2010, str. 36) doda še spoštovanje in ščitenje človekovih
pravic; dialog je oblika solidarnosti in vključenosti, saj se brez tega ne zgodi kritična razprava in
potemtakem tudi ni razumevanja.
Pomembno se nam zdi, da se ozremo na zgornje navedbe pogojev za dialog, kjer je eden izmed
kriterijev naveden pogum kot pogoj za odkritost in iskrenost v pogovoru. Morda se tak kriterij zdi na
prvi pogled malce nenavaden, a v nadaljevanju Žalec (2010) ponudi dobro razlago, da sta plačilo za
trud pri vzpostavljanju iskrenega dialoga človeškost in sreča, ki ju je mogoče doseči le v vzajemnosti,
dialoškosti in solidarnosti. In takšno miselnost bi lahko prenesli tudi na izkušnjo žive knjižnice za bralce
in knjige – več kot ponudiš, več lahko dobiš, čeprav je včasih zelo težko biti ranljiv in si to sploh dovoliti
slišati, kot to lepo oriše Vanier (2015, str. 34): »Prepričanja tistih, ki so drugačni, postavljajo na
preizkušnjo naša prepričanja; omajajo nas in v nas vsejejo dvom. In bolj ko verjamemo, da bomo v
občutku lastne vzvišenosti našli odgovor o svojem prav, bolj se zapiramo in si zatiskamo oči pred tem,
da kakšni v resnici smo in večje nelagodje v nas vzbuja nekdo, ki je drugačen.« Tudi ta misel se sklada
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z zgoraj izraženim pogumom. Da lahko slišimo nekoga drugega, moramo biti pripravljeni podvomiti
vase in sposobni sprejeti, da naša resnica ni edina, ki obstaja.
Na branje pa lahko pogledamo tudi s strani knjige, saj smo do sedaj govorili predvsem o možnostih
pozitivnih učinkov, ki jih ima branje na bralca. Mojca Urek (2005) je raziskovala pomen pripovedovanja
pri socialnem delu in prišla do ugotovitve, da je naracija ključnega pomena za osmišljanje
posameznikovega življenja, ohranjanje občutka njegove samokonsistentnosti pa tudi za načrtovanje
prihodnosti. S tem, ko pripovedujemo o sebi, urejamo in povezujemo med seboj pomembne življenjske
dogodke, s čimer postane posameznikovo življenje bolj razumljivo in lažje obvladljivo (prav tam). Pri
tem je potrebno poudariti, da zagotovo obstaja razlika med rabo naracije kot metode terapije in branju
na živi knjižnici, saj gre za različna izhodišča in cilje s strani pripovedovalca. Lahko pa sklepamo, da se v
obeh primerih zgodi podoben proces, ki pozitivno vpliva na knjige, saj s pripovedovanjem svoje zgodbe
lažje obvladujejo in razumejo svoje življenje
Grebenc in Šabić (2013) sta se pogovarjali in zbirali zgodbe običajnih ljudi iz Ljubljane in na tak način
ujeli podobe realnosti skozi njihove oči in njihove načine, kako so o svoji realnosti pripovedovali, torej
besede, s katerimi so opisovali svoje življenje, spomine in občutja. Pravita, da kakorkoli gledamo na ta
pojav, besede ustvarjajo svet. Ne glede na to, kaj je zgodba posameznika za pripovedjo, gre za to, da
ljudje postanejo lastniki svoje posebne izkušnje in posledično tudi posebnega zavedanja. Nadaljujeta
še, da je pomembno, da se pripovedovalca jemlje resno, saj je pripovedovanje zgodb več kot le
pripovedovanje o določeni situaciji; gre za to, kako človek občuti svojo realnost. Mislimo, da tudi tukaj
lahko prepoznamo moč in pomen pripovedovanja, obenem pa tudi lepo prikazuje model, ki ga
enostavno prenesemo tudi na primer žive knjižnice. Knjiga s pripovedovanjem o sebi in svojih zgodbah
bralcu in sebi orisuje realnost, ki jo živi.
Zanimivo so podali tudi eno izmed izkušenj s prve žive knjižnice na Danskem, kjer je bil eden od glavnih
pomislekov organizatorjev, kaj se bo zgodilo, če ljudje ne bodo razumeli koncepta ali pa se preprosto
ne bodo pripravljeni soočiti s svojimi predsodki. Predpostavljali so, da bo na enem mestu 75 različnih
knjig, ki se bodo slej kot prej začele med seboj povezovati. In tako se je tudi zgodilo. Preden so prišli
prvi bralci, so se začeli pogovori med knjigami in nastal je občutek, da se dogaja nekaj velikega in
pomembnega. Policist_ka se je pogovarjal_a z grafitarjem_ko, drug_a policist_ka je govoril_a z
mladim_o aktivistom_ko in nogometni_a navijač_ica s feministom_ko.16 To je bila zmagovalna situacija
za vse vključene (The Human Library Organization - HumanLibrary.org). Vidimo lahko, da so tudi knjige
velikokrat v vlogi bralcev. Živo knjigo si lahko izposodijo uradno, lahko pa pogovor med njimi poteka
tudi neformalno. In tudi v tem primeru stečejo procesi pripovedovanja in izmenjevanja zgodb. Ne
smemo pozabiti, da je lahko tudi knjiga velikokrat v poziciji bralca, to se pogosto zgodi med branjem,
saj imajo včasih tudi bralci potrebo po tem, da delijo s knjigo svojo zgodbo.
Govorili smo o tem, kako lahko pripovedovanje vpliva na oblikovanje dojemanja sveta posameznika,
izpostavimo pa lahko še vidik, da je tudi identiteta v dialektičnem razmerju z družbo, kar pomeni, da jo
družba tekom življenja posameznika lahko vzdržuje, spreminja ali v celoti preoblikuje. Ker gre za
dialektični pojav med posameznikom in družbo, pa proces teče tudi v drugo smer, saj identitete, ki se
razvijejo iz posameznikove zavesti in družbene strukture, delujejo in vplivajo na družbo (Berger in
Luckmann, 1988, str. 160). To pomeni, da se bralec in knjiga med branjem, v katerem pride do osebne
izmenjave zgodb, vzajemno oblikujeta tudi kot posameznika. Gre torej za dvosmeren proces – knjiga s
16

Zaradi prevoda iz angleščine ni možno določiti spolov osebe.
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pripovedovanjem vpliva na bralca in spreminja njegov svet in obratno. Govorimo o primerih, ko je
branje za obe strani pomembna osebna izkušnja in se zgodi izmenjava, ni pa nujno, da se to zgodi pri
vsakem branju. Včasih se knjiga in bralec preprosto ne ujameta in posledično tudi intenziteta in
vzajemnost v branju nista tako močni.
Pogledamo lahko še, kako se, glede na definicijo stigme, ta lahko zmanjšuje. Upravljanje stigme se
giblje na kontinuumu med javnim življenjem, kot so stiki z neznanci in intimnostjo. Pri tem so stiki
neznancev s stigmatiziranim ponavadi res precej stereotipni, medtem ko osebe, ki so si s
stigmatiziranim zelo blizu, njegove pomanjkljivosti s časom ne zaznavajo tako močno in jih ne odbija
(Goffman, 2008). Tukaj vidimo ključni moment, ki ga ponuja živa knjižnica – ne gre za to, da bi si postala
bralec in knjiga povsem blizu, pa vendar se njun odnos lahko na kontinuumu premakne vsaj malce
bližje bližnjemu odnosu, saj je 30 minut, vendarle, kar nekaj časa za intenziven pogovor.
Prav je tudi, da pogledamo kakšno situacijo, v kateri branje ne steče tako gladko. Eden od razlogov za
to je najverjetneje , da se bralec ni povsem pripravljen soočiti z lastnimi zadržki, pri čemer doživlja
odpor, kar lahko izraža tudi na grob način, kot verbalno nasilje nad knjigo. Del razlage za takšno vedenje
lahko poiščemo v Adornovi (1999) znani študiji o avtoritarni osebnosti, kjer išče povezave med
predsodki in osebnostno strukturo posameznika. Ugotavlja, da imajo predsodki tudi svoj funkcionalni
vidik, kar se kaže v primerih, ko ima posameznik predsodek, ker ga do nekoga pač »morajo« imeti, ni
pa ključnega pomena, kdo bo njegova tarča. Pri tem pride do sklepa, da predsodek torej ne temelji na
objektu, na tarči predsodka, temveč na posameznikovih lastnih psiholoških stiskah in potrebah (prav
tam). Iz zapisanega lahko vidimo, da gre v takšnem primeru za težave pri spoprijemanju bralca z
lastnimi strahovi in nezadovoljstvom, ki ga projicira na nekoga drugega. Jost in Banaji (1994, v Ule,
2005) pravita, da igrajo predsodki pomembno vlogo v discipliniranju množic in tudi vsakega
posameznika. Gre za to, da se v jedru vsakega predsodka skriva človekov strah pred tem, da bi lahko
sam postal tarča predsodka, če se ne bi držal predpisanih norm in vedenjskih pravil. Od tod torej izhaja
strah, da bi posameznik sam postal tarča predsodkov, kar definitivno vpliva na pogovor med knjigo in
bralcem. To je lahko za potek branja velik izziv. V primeru, če knjiga nima več nadzora nad pogovorom,
je nujno, da najprej poskrbi za sebe in prekine branje, o čemer bomo več govorili v delu, kako pripraviti
knjigo za sodelovanje na živi knjižnici.

4 VLOGE NA ŽIVI KNJIŽNICI
Na podlagi razumevanja poteka in splošnih pravil, ki potekajo na dogodku, bomo v nadaljevanju
podrobneje pogledali in razčlenili vloge žive knjižnice njihove funkcije in morebitne posebnosti.
4.1

Knjige

Kot velja v običajni knjižnici, so tudi v živi knjižnici najpomembnejši element knjige. Vloga knjige je
naporna in zahtevna, a obenem tudi zanimiva. Pravijo, da knjiga ne more postati vsak, ki bi si tega želel.
Knjige bi naj zavestno predstavljale skupine, ki so podvržene tveganju stereotipizacije, predsodkov in
diskriminacije (Little idr., 2011). Goffman (2008) pravi, da lahko lastnosti, ki so v določeni družbi
stigmatizirane za posledico, da bo nekega posameznika večina življenja spremljala vloga
stigmatiziranega. Kljub temu pa njegove lastnosti ne določajo narave neke vloge, torej, ali je
posameznik stigmatiziran ali »normalen«, saj je to perspektiva in vprašanje tega, koliko časa bo
posameznik igral katero od teh dveh vlog.
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Knjige morajo biti pripravljene in zmožne govoriti o sebi, kar pomeni, da morajo biti psihično in fizično
pripravljene na to, da so del žive knjižnice. Knjige bi naj bile zrele in odgovorne osebe, ki imajo o
področju, ki ga predstavljajo, zrel in predelan pogled, kar posledično pomeni, da so zmožne
komunikacije s širokim spektrom bralcev. In še najpomembnejše, biti morajo avtentične, z osebnimi
izkušnjami s področij, o katerih govorijo na živi knjižnici (Little idr., 2011).
Upravljanje stigme je splošna družbena lastnost v vseh družbah, kjer obstajajo identitetne norme.
Lahko gre za lastnost, ki je definirana kot stigmatizirajoča v tradicionalnih temeljih družbe, lahko pa gre
za neko malenkost, ki se je posameznik sramuje. Posamezniki uporabljajo zelo podobne strategije
spoprijemanja s stigmo, ne glede na to, za kakšne vrste in obsežnost stigme gre. Iz tega lahko sklepamo,
da lahko posameznik igra obe vlogi – stigmatizirajočega in »normalnega«. Stigma potemtakem ne
zadeva toliko nekega števila posameznikov, ki so stigmatizirani ali »normalni«, kot to, da posameznik
igra obe vlogi del vsesplošnega družbenega procesa (Goffman, 2008). Kot smo nakazali že zgoraj –
knjige na živi knjižnici so v večini primerov torej posamezniki, ki so našli način, kako svojo stigmo
obvladovati in z njo upravljati. Na takšen način lahko knjige predstavijo sebe in svojo življenjsko
situacijo na živi knjižnici, o čemer bomo več povedali v nadaljevanju, ko bomo pod drobnogled vzeli
branje kot ključni element žive knjižnice.
In še eden od pomembnejših vidikov vloge knjige – knjige morajo biti informirane in usposobljene o
tem, kaj pomeni biti knjiga na živi knjižnici. Biti morajo zanesljive in predane pričakovanjem, ki jih imajo
do njih organizatorji projekta (Little idr., 2011). Prav je, da to omenimo že sedaj, čeprav bomo več
pozornosti o odgovornostih tako knjig kot organizatorjev posvetili kasneje, kot tudi o izbiri in pripravi
knjig za živo knjižnico.
4.2

Knjižničarji

V osrčju samega dogodka žive knjižnice so knjižničarji, katerih glavna naloga je izposoja knjig.
Knjižničarji povežejo bralca s knjigo. Prav tako so največkrat prvi uradni stik obiskovalca z živo knjižnico,
razen v primerih, ko so na živi knjižnici prisotni informatorji, o čemer bomo več povedali v nadaljevanju.
Na podlagi tega se od knjižničarjev pričakuje, da so dobri v komunikaciji in potrpežljivi tako z bralci kot
s knjigami. Eden takšnih trenutkov je na primer situacija, ko si bralci izbirajo knjigo, in pri tem
potrebujejo več časa in podpore (Little, idr. 2011).
Little idr. (2011) priporočajo, da se na živo knjižnico povabi knjižničarje iz običajnih knjižnic, saj imajo
večino veščin, ki so potrebne za opravljanje vloge knjižničarjev na živi knjižnici, kot so izposoja knjig,
izpolnjevanje osebnih izkaznic, spremljanje prostih in izposojenih knjig, izdajanje in zbiranje
evalvacijskih vprašalnikov ter skrb za varovanje pravil žive knjižnice.
Knjižničarji imajo pomembno vlogo pri razlaganju pravil in pri razumevanju koncepta žive knjižnice.
Velikokrat pomagajo tudi bralcem pri izbiri knjige. Med dogodkom jih lahko nagovorijo tudi mediji, zato
je pomembno, da imajo relevantne in pravilne informacije o organizatorju dogodka in morebitnih
partnerjih ali gostiteljih dogodka.Tipična živa knjižnica potrebuje vsaj dva knjižničarja, ki delata
naenkrat, in iz prepoznavnih in praktičnih vidikov je dobro, da sta enostavno prepoznavna v svoji vlogi,
kar lahko zagotovim o z majicami ali priponkami (Little, idr. 2011).
4.3

Informatorji

Informatorji ali promotorji imajo na živi knjižnici najtežje delo med vsemi. Odgovorni so namreč, da
privabijo potencialne bralce in jih spodbudijo, da postanejo bralci. Biti morajo samozavestni pri
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nagovarjanju ljudi in razumeti koncept žive knjižnice. Njihove naloge so tudi deljenje promocijskih
materialov in pomoč pri deljenju in zbiranju evalvacijskih vprašalnikov za bralce (Little idr., 2011).
Vloga informatorjev ima različno pomembnost in težo v živi knjižnici, saj se dogodki izvajajo v
najrazličnejših okoljih in postavitvah. Včasih so knjižničarji tisti, ki so prvi in najpomembnejši stik
obiskovalcev z živo knjižnico. To je lahko na primer v okolju, ki je zelo strukturirano, na primer živa
knjižnica v šoli, kjer učenci vedo, kako poteka in ni potrebe po dodatnih informatorjih, ki bi učence
vabili na dogodek. Spet v kakšni drugi postavitvi pa so lahko informatorji ključni in zelo pomembni člen
pri pridobivanju obiskovalcev, da postanejo bralci. Primer za to je lahko živa knjižnica, ki se v nekem
okolju dogaja prvič. Ker bralci ne poznajo koncepta,je potrebno veliko pojasnjevanja metode in njenega
namena. Enako velja v okoljih, kjer so ljudje bolj zadržani in bi jih brez vzpodbude in vabila
informatorjev bolj malo prišlo do knjižničnega pulta.
4.4

Slovarji

Kot smo omenili pri poteku žive knjižnice, se lahko v kakšnih primerih zgodi, da knjiga in bralec ne
govorita istega jezika. V takšnem primeru vskoči slovar, kadar živa knjižnica lahko zagotovi nekoga, ki
simultano prevaja iz obeh v oba jezika. Slovarji morajo biti ustrezno usposobljeni in se morajo zavedati
pomembnosti svoje vloge. Avtorji prvega priročnika (Abergel idr., 2005) na primer opozarjajo, da ni
dovolj, da slovar zgolj obvlada jezik, saj bi moral imeti tudi izkušnje s simultanim prevajanjem. Dodajajo,
da je dobro, da knjiga, ki ima branje s slovarjem, pove največ dva do tri stavke naenkrat, da lahko slovar
sproti prevaja (prav tam). Na tem mestu bi dodali, da se nam zdi pomembno, da bralec, knjiga in slovar
na začetku sprejmejo dogovore o tem, kako bo branje potekalo, da bodo vsi vključeni zadovoljni, česar
pobudnik mora biti slovar ali knjiga. S tem se doseže stopnja odprtosti za komunikacijo, saj se dinamika
pogovora spremeni, ko bralec in knjiga v svojo sredo sprejmeta novega človeka. To omogoča bolj varno
okolje, znotraj katerega lahko slovar kadarkoli vpraša in preveri, če je določeno stvar razumel, da jo
lahko korektno prevede. Zelo pomembno je tudi to, da se slovar zaveda svoje vloge in svoje
odgovornosti, kar v praksi pomeni, da prevaja pogovor dobesedno, torej ne spreminja pomena in
vsebine stavkov, četudi se s čim ne strinja, in se ne vmešava v pogovor. Tam je uporabljen zgolj kot
komunikacijsko orodje med knjigo in bralcem, ne pa kot sokreator vsebine pogovora.
V drugem priročniku Little idr. (2011) izpostavijo še eno funkcijo slovarjev, in sicer ne kot slovarjev na
jezikovnem, temveč na socialnem ali komunikacijskem področju. Gre za to, da so na voljo knjigi ali
bralcu, ki potrebuje dodatno podporo zaradi svoje telesne oviranosti ali kakšne druge posebne
potrebe.
4.5

Pomoč na dogodku

K živi knjižnici spadajo tudi naloge, kot so priprava in pospravljanje prostora, skrb za hrano, skrb za
urejenost in čistočo prizorišča, skrb za red in urejenost čitalnice, v kakšnih primerih gre lahko tudi za
zagotavljanje varnosti na dogodku (Little idr., 2011). To so naloge, ki jih lahko izvaja tudi kdo od
vključenih, ki ima poleg tega še kakšno drugo zadolžitev. Iz prakse lahko dodamo, da so to odlične
naloge za tiste, ki se čutijo pripadne projektu, a se ne prepoznajo v nobeni od drugih vlog. V te
podporne, a zelo pomembne aktivnosti so lahko na primer vključeni tudi mlajši ali pa osebe z znižanimi
sposobnostmi, ki se v takšni vlogi dobro znajdejo in se tako počutijo sprejete in vključene v izvajanje
projekta. V praksi se je zgodilo tudi to, da se je nekdo najprej priključil živi knjižnici pri pripravi prostora,
kjer se je počutil varnega, kasneje pa postal knjiga ali celo knjižničar.
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4.6

Skrbnik knjig

V Živi knjižnici v Mariboru smo dodatno razvili še eno vlogo, ki ni opredeljena in zapisana v nobenem
od priročnikov, in bi jo na tem mestu kljub temu omenili – to je vloga skrbnika knjig. Gre za osebo, ki
je namenjena izključno temu, da se lahko knjige kadarkoli obrnejo na njo in nima drugih posebnih
zadolžitev. V tej vlogi je vedno nekdo, ki živo knjižnico dobro pozna in je precej povezan s knjigami,
knjige pa predhodno obvestimo, kdo bo na dogodku opravljal to vlogo. Ta vloga je namenjena
predvsem temu, da se knjigam ponudi možnost pogovora po branju, če bi katera od njih to
potrebovala, z namenom refleksije težjega branja. Ta vloga je hkrati varovalo v primeru, če odnos
bralca do knjige ni bil korekten, saj lahko skrbnik takoj reagira in informacijo prenese do knjižničarjev,
kjer se skupaj odločijo kako naprej.
V praksi je to izvedeno tako, da se skrbnik giba nekje pri knjižnih policah, se druži s knjigami in vmes
tudi preverja počutje in stanje knjig. Ne gre za to, da bi skrbnik nadzoroval knjige ali preverjal vsebino
pogovorov, temveč predvsem za zagotavljanje varnosti. Knjige vedo, da se lahko kadarkoli obrnejo na
skrbnika.
4.7

Skrbnik informatorjev

Skrbnik informatorjev ima podobno nalogo kot skrbnik knjig. Njegovo vlogo smo prav tako dodali v Živi
knjižnici v Mariboru. To je oseba, ki preverja stanje v ekipi informatorjev in skrbi za njihovo dobro
počutje. Omenili smo, da je delo informatorjev zelo naporno, saj se velikokrat srečujejo tudi z
zavrnitvami ali neprijetnimi odzivi ljudi, ki jih nagovarjajo. Njegova naloga je, da se odziva na dogajanje
v ekipi, ki je na terenu, po potrebi motivira informatorje in jim ponudi prostor za pogovor o izkušnjah,
ki so se zgodile. To vlogo lahko opravlja tudi nekdo znotraj ekipe informatorjev, ki ima vlogo
neformalnega vodje ekipe.
4.8

Organizatorji

Člani organizacijske ekipe se lahko na samem dogodku razporedijo v vse od zgoraj naštetih vlog, da
dogodek gladko poteka. Kako se razdelijo in kdo pokriva katera področja, je po naši presoji odvisno od
vsake postavitve žive knjižnice posebej. Na primeru Žive knjižnice v Mariboru lahko rečemo, da se
organizatorji na dogodku znajdejo večinoma v vlogah informatorjev, knjižničarjev in slovarjev. Tudi
skrbnik knjig je nekdo od organizatorjev. Vsi prav tako skrbijo za pomoč pri logistiki dogodka. V več
primerih je kdo od organizatorjev tudi v vlogi knjige, vendar je to odvisno od številčnosti organizacijske
ekipe.
Včasih kdo od organizatorjev namenoma na dogodku ostane brez fiksne zadolžitve. Takšen organizator
ima drugačno vrsto naloge, saj se druži z vsemi sodelujočimi na živi knjižnici in skrbi za njihovo dobro
počutje. Konkretnih zadolžitev nima z namenom, da lahko vskoči v trenutku, ko je to potrebno, na
primer zamenja koga, ko potrebuje počitek. Takšen organizator je lahko zadolžen tudi za sprejemanje
medijev, da ta naloga ne bremeni knjižničarjev pri njihovem delu.
4.9

Bralci

Bralci sicer niso del žive knjižnice, na katerega bi lahko posebej vplivali v času priprav. Kljub temu pa
imajo pri izvedbi žive knjižnice prav posebno mesto. Ker se zavedamo, da brez bralcev živa knjižnica ne
bi imela smisla, se nam zdi pomembno, da ozavestimo tudi procese, ki se dogajajo v bralcu. Več o tem
smo že govorili v poglavju o branju, vendar lahko bralce na tem mestu naslovimo še enkrat.
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Rob Garbutt je zbral nekaj študij in raziskav, ki so jih delali na primeru živih knjižnic, ki so bile izvedene
v Lismoru v Avstraliji. V njegovih raziskavah so posebno mesto našli tudi bralci in njihovo doživljanje
procesov, ki se dogajajo med branjem. Garbutt (2008) pravi, da tako kot so pogumne knjige, ki so na
voljo za pogovore z neznanci, lahko na pogumen način k branju pristopijo tudi bralci. To naredijo
predvsem s svojim pristopom k pogovoru, od katerega lahko odnesejo največ, če so osebno vpleteni in
pripravljeni na spreminjanje svojih pogledov. Način poslušanja in pogovora je tisti, ki določa, kako bo
branje potekalo. Od bralca je odvisno, ali se bo na stališča knjige ,s katerimi se ne strinja, odzval z
empatijo in poskušal knjigo razumeti kljub lastnim predsodkom. Gre za pogovor, v katerem se oba
sodelujoča (bralec in knjiga) trudita najti in ustvariti skupni smisel sveta, v katerem živita.
Bralci torej aktivno kreirajo ne samo branja, v katera so vključeni, temveč tudi realnost knjige in sveta.
Zelo je pomembno, da izpostavimo, da je proces branja za bralce zahteven. Tega se mora po našem
mnenju organizator še posebej zavedati.

5 ORGANIZACIJA ŽIVE KNJIŽNICE
Kot izhodišče, preden se začne razmišljati o vsebinski izvedbi projekta, avtorji drugega priročnika Little
idr. (2011) priporočajo, da se oblikuje skupina organizatorjev, ki je entuziastična, vidi smisel nad
konceptom žive knjižnice in si ga želi predstaviti in organizirati v njihovi lokalni skupnosti.
Organizacijska ekipa je odgovorna za pripravo, izvedbo in evalvacijo projekta.
To vidimo kot prvo in najpomembnejše izhodišče, iz katerega se začne graditi proces organizacije žive
knjižnice. V tem delu sledi mnogo korakov in različnih izzivov, vendar prepoznavamo kot predkorak
vsega ostalega dogajanja željo in motivacijo po izvedbi žive knjižnice v nekem okolju.
Little idr. (2011) pravijo, da mora bodoči organizator žive knjižnice, pa naj bo to organizacija ali
iniciativa posameznikov, najprej pri sebi reflektirati svoje namene in realne zmožnosti. Prav tako je
pomembno, da se določijo cilji, na katerih temelji organizacija žive knjižnice. Če gre za organizacijo, ki
izvaja tudi druge aktivnosti, se mora projekt žive knjižnice smiselno uvrsti med te aktivnosti. Avtorji
(prav tam) še dodajajo, da se morajo organizatorji zavedati, da organizacija žive knjižnice zahteva veliko
dela, ki se ga ne sme podcenjevati. Organizacija vključuje veliko natančnega načrtovanja in priprav ter
zavzeto izvedbo projekta.
Organizacija žive knjižnice poteka po zakonitostih projektnega dela, ki jih Altagič (2006, str. 22) opredeli
pod naslednjimi značilnostmi:
-

projekti imajo namen,
projekti morajo biti realistični glede ciljev in virov,
projekti imajo omejitve, ki so časovne narave in potekajo na vnaprej določenem kraju,
projekti so kompleksni; obsegajo zahtevne tehnike raziskovanja in načrtovanja, vanje so
vključeni različni partnerji, udeleženci in izvajalci,
projekti so skupinske aktivnosti, ki zahtevajo oblikovanje skupin, vzpostavljanje skupnih ciljev
in usklajevanje izvajalcev,
projekti so enoviti; stremijo k novim idejam.

Opozorili bi na to, da projektno delo in s tem tudi organizacija žive knjižnice ni le logistična izvedba
dogodka, temveč tudi odlična učna priložnost za vse vključene, kar bomo podrobneje pogledali v
nadaljevanju.
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Projektno delo je metoda dela in obenem tudi proces učenja. Opredeljuje se kot način dela, preko
katerega se udeleženci preizkušajo v različnih nalogah in projektnega dela kot takega, pri tem pa
pridobivajo veščine dela in spretnosti, ki so potrebne za takšno delo. Posebnost projektnega dela je,
da udeleženci niso vključeni le v načrtovanje in izvajanje določenih aktivnosti, temveč aktivno
prisostvujejo tudi zaključnemu delu projektnega dela – evalvaciji. Na evalvaciji imajo možnost
pridobljena znanja preko celotnega procesa projekta najprej ozavestiti in potem še ovrednotiti. V
osnovi gre torej za to, da se imajo udeleženci možnost naučiti različnih strategij za uspešno izvedbo
projekta, s čimer pridobivajo tudi nove izkušnje (Novak idr., 2009).
Sedaj, ko smo spoznali nekatere zakonitosti in osnovne značilnosti projektnega dela, lahko ta model
prestavimo še na primeru žive knjižnice.
Najprej si bomo pogledali, iz katerih korakov je sestavljena organizacija žive knjižnice, kot so jo
pripravili avtorji priročnika Butyka Neagu, Turcu in Stan (2011, str. 18) iz Romunije, ki vsebinsko in
metodološko izhajajo iz koncepta living library. Postopek in korake organizacije so opredelili takole:
-

opredelitev ciljev projekta in določitev močnih točk metode,
odgovornosti organizacijske ekipe,
izbira lokacije in prostora izvedbe projekta,
izbor knjig in priprava knjižnega kataloga,
izbor in priprava knjižničarjev,
pripravljalno srečanje s knjigami,
promocija dogodka,
izvedba projekta,
evalvacija.

V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali vsakega od korakov in izpostavili izzive ter priložnosti
vsakega izmed njih. Že vnaprej poudarjamo, da veljajo zgolj splošne smernice, ki bi jim naj organizatorji
sledili, bolj specifične cilje pa določi vsaka organizacijska ekipa zase glede na posebnosti, zahteve in
potrebe okolja, v katerem se projekt izvaja, prav tako pa tudi glede na zmožnosti in potrebe ekipe
organizatorjev in/ali organizacije, ki stoji za izvedbo žive knjižnice.
5.1

Opredelitev ciljev projekta

Ko imamo pred seboj motiv, ki ga želimo doseči, sledi faza opredeljevanja ciljev projekta, na kateri
temelji nadaljnje delo organizacijske ekipe. Dragoš (1997) izpostavlja, da je pri tem ključnega pomena,
da osnutek priprave projekta vsi udeleženci prepoznajo in sprejmejo za svojega. V tem delu gre torej
za snovanje skupne vizije in osmišljanje tega, kaj si udeleženci od projekta pravzaprav želijo. Pri tem ne
igra ključne vloge, ali govorimo o manjši ali večji skupini, pomembno je samo, da ima skupina skupno
poslanstvo, ki mu bo preko faz načrtovanja, izvedbe in tudi evalvacije projekta sledila. Če udeleženci
ne vidijo skupne vizije, tudi posamezne aktivnosti znotraj projekta ne bodo uglašene.
Če prestavimo to teorijo na organizacijo žive knjižnice, lahko rečemo, da je prvi od ciljev, ki ga mora
ekipa doseči, ravno to, da se uskladijo v svojih pričakovanjih in željah. Gre torej za določitev osnovnih
in specifičnih ciljev, na osnovi katerih se začrtajo aktivnosti v procesu načrtovanja organizacije žive
knjižnice. Novak (1990) pri tem opozarja tudi nato, da si vsi udeleženci dobro razdelijo delovne naloge,
kjer vsakdo ve, kaj je njegova zadolžitev. Pri tem je pomembno, da izhajamo iz interesov in močnih točk
vsakega od vključenih.
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Pri tem poleg razumevanja namena metode žive knjižnice Butyka Neagu idr. (2011) opozarjajo, da je
pomembno z organizacijsko ekipo določiti in ozavestiti tudi posredne pozitivne plati metode, kot so:
-

ozaveščanje o predsodkih, stereotipih in njihovih negativnih učinkih, ki jih imajo na
posameznike pa tudi na družbo v širšem smislu,
večanje vidnosti pomena človekovih pravic v družbi,
ustvarjanje takojšnjega odziva na aktualne kršitve človekovih pravic v dotični družbi,
spodbujanje partnerstva med organizacijami, ki delujejo na področju raznolikosti in človekovih
pravic,
spodbujanje dialoga med različnimi partnerji, vključenimi v projekt v dotičnem lokalnem okolju
ali v širši družbi.

Pri definiranju ciljev moramo biti pozorni na to, da niso preveč abstraktni. Čeprav ne vemo, kako bomo
dosegli določen cilj, je pomembno, da je cilj konkreten. Če ekipa izbere več ciljev, je pri tem pomembno,
da se ve, kateri od njih imajo prioriteto in zakaj. Cilji morajo biti oblikovani tudi tako, da so merljivi, kar
pomeni, da morajo biti zastavljeni tako, da lahko ocenimo ali izmerimo, če so bili dotični cilji uresničeni
ali (še) ne. Upoštevati je potrebno tudi sredstva in vire, ki jih bomo potrebovali in so nam na voljo pri
doseganju teh ciljev, kot so na primer finančna, materialna in kadrovska sposobnost (Dragoš, 1997).
Ko postavljamo splošne ali specifične cilje posameznih aktivnosti, si lahko pomagamo tudi z modelom
postavljanja ciljev SMART, ki so ga Cepin, Blazinšek, Kronegger, Oblak in Ferjančič (2009) predstavili
tako, da morajo biti zastavljeni cilji pametni (SMART). Pri tem vsaka od črk predstavlja svojo lastnost,
da se prepričamo, če je posamezen cilj res dobro zastavljen:
-

S (specific) – natančen,
M (measurable) – merljiv,
A (achivable) – dosegljiv,
R (relevant) – relevanten, v skladu z nameni,
T (time bounded) – časovno opredeljen.

Pri tem se nam zdi smiselno dodati, da ne smemo pozabiti na cilje, ki so vezani na učne priložnosti vseh
vključenih, ne le na cilje, ki zadevajo aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za dobro izvedbo projekta živa
knjižnica.
5.2

Odgovornost organizacijske ekipe

Živa knjižnica je več kot zgolj logistična priprava na dogodek in zato od organizatorjev zahteva veliko
mero odgovornosti. Odgovornost organizacijske ekipe glede na preučeno literaturo in naših izkušenj
prepoznavamo na treh glavnih področjih. Prvo je sledenje metodologiji in poslanstvu žive knjižnice ter
odgovorno predstavljanje imena živa knjižnica, oziroma povedano drugače, odgovornost do tega, da
se metode ne zlorablja v drugačne namene. Drugo področje je odgovornost do kvalitetne izvedbe
projekta v praksi, tretje pa odgovornost do procesa, ki ga ima vsaka organizacijska ekipa, kar pomeni,
da je vsem vključenim v projekt omogočeno, da pridobivajo nove izkušnje, podpora pri prepoznavanju
naučenega in spoštovanje samega procesa.
5.2.1

Sledenje poslanstvu žive knjižnice

Abergel idr. (2005) opozarjajo, da bi bodoči organizatorji organizacijo žive knjižnice resno in odgovorno
obravnavali. Navajajo, da živa knjižnica ni vaja v tem, kdo lahko napiše bolj spektakularne naslove objav
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v medijih, ni javna razstava redkih vrst kot v živalskem vrtu, prav tako pa tudi ni agencija za iskanje
zaposlitev ali prostor za razstavo slavnih in znanih ljudi.
Little idr. (2011) opozarjajo, da organizator sledi naslednjim smernicam, ki morajo biti jasne, še preden
se začne organizacija projekta:
-

-

-

-

-

razumevanje metodologije projekta: če organizator začne pripravljati projekt brez dejanskega
razumevanja metodologije, ki stoji za vsem skupaj, je celoten projekt v nevarnosti, da ne bo
uspel in še več, če projekt ne izpolnjuje splošnih namenov in ciljev, bodo vsi vključeni dobili
napačno predstavo o konceptu žive knjižnice. Zato avtorji opozarjajo, da morajo organizatorji
povsem razumeti in metodologijo žive knjižnice in metode ne prilagajati na način, da bi bolj
odgovarjala njihovim potrebam,
organizacija inkluzivnega dogodka: dogodek bi naj stremel k temu, da vključuje knjige iz vseh
skupin, ki so podvržene negativnemu stereotipiziranju v določeni družbi. Avtorji opozarjajo, da
je živa knjižnica v svojem bistvu orodje za promocijo človekovih pravic in človeškega
dostojanstva in da ne glede na to, da so v preteklosti že bile organizirane žive knjižnice, kjer je
bil fokus zgolj na eni specifični skupini (na primer migranti ali begunci), so takšni dogodki bolj
izjema kot pravilo. Živa knjižnica bi naj delovala kot kalejdoskop raznolikosti dotične družbe in
po tem takem tudi omogočala, da udeleženci pridejo v stik s to raznolikostjo, jo razumejo in
posledično tudi sprejmejo,
širjenje vrednot avtorjev priročnikov: organizacija žive knjižnice v lokalni skupnosti
organizatorja pomeni, da vsak nov organizator pripomore k globalnemu soočanju s predsodki
v svetu; vsak organizator žive knjižnice tako spiše novo poglavje v zgodovini žive knjižnice. Na
osnovi tega avtorji prosijo, da se širijo njihove vrednote, ki stojijo za živo knjižnico in na tak
način zaščitijo in ohranjajo integriteto projekta,
organizator je zagovornik metode: motiv organizatorja mora biti, da metodo žive knjižnice
uporablja izključno za promocijo človekovih pravic preko koncepta soočanja s predsodki in
stereotipi. Te dolžnosti organizator nima samo do sebe, temveč tudi do vseh ostalih, ki
sodelujejo pri projektu in posledično tudi do obiskovalcev. Vsi vključeni naj bi razumeli koncept
žive knjižnice, poznali zgodovino in razvoj metode in si znali odgovoriti na vprašanje, zakaj
sodelujejo pri projektu,
zmožnosti organizatorja: za začetek priprav na živo knjižnico ni pomembno le, da se
organizator strinja z metodologijo in vrednotami, ki jih projekt zasleduje, temveč tudi
naslednje zahteve:
o dovolj časa za organizacijo projekta,
o dovolj ljudi, ki se bodo pridružili organizacijski ekipi; to so lahko partnerji projekta,
podporniki ali prostovoljci,
o podpora organizacije ali delodajalca za izvajanje projekta (če se projekt izvaja v okviru
organizacije),
o dovolj energije za pridobivanje partnerjev in sponzorjev projekta.

Kaj slediti poslanstvu metode pomeni v praksi, lahko pogledamo primer organizatorke žive knjižnice s
Poljske. Dorota Mołodyńska-Kuntzel (2012) v Ted Talku predstavi svoj primer, ko je prvič organizirala
živo knjižnico, ki je bila postavljena v zelo konservativnem okolju, kjer so mnogi videli živo knjižnico kot
grožnjo tradicionalnim vrednotam. Na osnovi tega je bila Dorota podvržena velikim pritiskom, med
drugim tudi njenega delodajalca. Bila je postavljena pod ultimat, da lahko živo knjižnico organizira
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samo pod pogojem, da na živi knjižnici ne bodo sodelovali geji in lezbijke kot knjige, kar bi pomenilo,
da bi jih morala izključiti. Pri tem je ugotovila, da kot organizatorka ni zgolj v vlogi mladinske delavke,
katere naloga je vključevati mlade pri organizaciji dogodka, temveč je bila njena vloga zavzeti tudi
politično stališče do vrednot, ki jih živa knjižnica spodbuja. S tem je dala vsem vedeti, da ni mogoče
iskati stranpoti pri zasledovanju vrednot, ki jim osebno in kot organizatorka sledi. V ozadju gre torej za
to, kaj želimo sporočiti z organizacijo žive knjižnice, kakšni ljudje želimo biti kot organizatorji in kakšne
vrednote želimo posredovati ljudem, kar lahko storimo le tako, da jih živimo tudi sami.
5.2.2

Kvalitetna izvedba projekta

Avtorji priročnika iz Romunije Butyka Neagu idr. (2011) svetujejo, da za uspešno izvedeno živo knjižnico
organizacijska ekipa skrbno načrtuje vse podrobnosti in si jasno razdeli naloge med seboj. Število
članov organizacijske ekipe in njihovih zadolžitev je odvisno od naslednjih premis:
-

-

velikost načrtovanega dogodka; na primer število živih knjig, ki bodo vključene v izvedbo
projekta,
trajanje dogodka; ali bo to enodneven ali večdneven dogodek in koliko ur bo živa knjižnica
odprta vsak dan,
okolje in kontekst, v katerem bo živa knjižnica organizirana; ali gre za večji dogodek, na
katerega je živa knjižnica povabljena kot gostujoča aktivnost, ali pa gre za večji dogodek
organizacije, ki pripravlja živo knjižnico; v slednjem primeru organizacija dogodka v večini
primerov zahteva večje število ljudi,
finančna sredstva, ki so na voljo za organizacijo žive knjižnice,
število ljudi, ki so na voljo pri organizaciji.

Little idr. (2011) pa izhajajo iz svojih izkušenj, zato predlagajo, da ima organizacijska ekipa med 5 in 7
članov. Po njihovem je več prostovoljcev najbolj smiselno vključiti v samo izvedbo dogodka, saj
opozarjajo, da je težko vzdrževati motivacijo velike skupine organizatorjev čez celoten projekt.
Kako je ekipa sestavljena, je odvisno od mnogih dejavnikov. Različne faktorje, ki vplivajo na
sestavo/strukturo ekipe, smo si ogledali že prej. Če izhajamo iz že prej omenjenih faktorjev, vidimo dve
možnosti oblikovanja skupine organizatorjev:
-

-

prva oblika je skupina od 3 do 6 ljudi, ki si razporedijo delovne naloge in področja dela glede
na njihove interese in močne točke ter delujejo v procesu nastajanja žive knjižnice
enakovredno pri sklepanju odločitev; je pa tudi v tem primeru smiselno, da se določi osebo, ki
je koordinator ekipe in ima celostni pregled nad nastajanjem projekta,
kot drugo opcijo vidimo večjo skupino ljudi, ki jih čez proces priprave žive knjižnice vodita eden
ali dva koordinatorja projekta, ki imata pregled nad celotnim projektom, udeleženci pa so
zadolženi za manjše delovne naloge; takšen tip organizacijske ekipe se nam zdi smiseln v
primeru, če udeleženci ekipe nimajo veliko izkušenj ali s projektnim delom nasploh ali pa
specifično z organizacijo žive knjižnice; takšen model je lahko po naših izkušnjah dobro
uporabljen tudi v mladinskem delu, če delamo z udeleženci, ki niso pripravljeni na sprejemanje
večjih odgovornosti in potrebujejo pri svojem delu več podpore.

Butyka Neagu idr. (2011) predlagajo okvir dela, v katerem prevzamejo glavne organizacijske naloge 3
koordinatorji, ki se pripravljajo na izvedbo 3 do 4 dnevnega dogodka z odpiralnim časom 5 ur na dan,
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približno 10 tednov. Takšen časovni načrt je primeren za izvajalce, ki so že izkušeni, za začetnike pa
kakšen teden več.
Po našem mnenju in izkušnjah je motivirana organizacijska ekipa, v kateri vlada spoštljiva komunikacija
in dobri odnosi, temelj dobrega delovanja projekta, ki lahko izvede vse korake organizacije žive
knjižnice.
5.2.3

Spoštovanje učnega procesa

Dorota Mołodyńska-Kuntzel (2012) kot eno najpomembnejših stvari, ki se jih je naučila kot
organizatorka, opiše v dogodku, ko je zaradi lastne nepazljivosti eni izmed knjig pozabila organizirati
prenočišče, primorana ponuditi prenočišče pri sebi doma. Ta knjiga je predstavljala profil bivši zapornik
in Dorota pripoveduje, kako so jo obšli dvomi, ali je zanjo varno, da to osebo povabi k sebi domov.
Čeprav je bila v vlogi organizatorke žive knjižnice in je od sebe strogo pričakovala, da bo zgled drugim,
se ni mogla znebiti strahu pred neznancem. Spoznala je, da se moramo s predsodki nenehno soočati.
Za medsebojno razumevanje in solidarnost med ljudmi je pomembno predvsem preizpraševanje
samega sebe, poudarja Doroti Mołodyńska-Kuntzel (prav tam). Ni pomembno, kateri družbeni skupini
pripadaš in kaj je tvoja izhodiščna točka. Preizpraševanje samega sebe pomeni v prvi vrsti biti iskren do
sebe (prav tam).
Dorota (2012) lepo opiše primer, kako organizacija žive knjižnice vpliva na človeka in na njegov razvoj.
Na tem mestu želimo opozoriti, da pridobivanje novih učnih izkušenj ne pomeni zgolj pridobivanja
veščin projektnega dela, kot so načrtovanje, izvedba in evalvacija projekta. Organizacija žive knjižnice
lahko pomeni mnogo več. In da bi se ta proces lahko zgodil in dobro stekel, predlagamo, da pogledamo,
kako so nekateri avtorji opredelili karakteristike projektnega dela, da je usmerjeno tako, da odgovarja
tudi na individualne potrebe in rast posameznikov, vključenih v projekt.
Prva od smernic je, da naj bodo vse aktivnosti usmerjene tako, da bodo imele poudarek na aktivni
participaciji vključenih. To pomeni, da se bodo vsi vključeni počutili, da so del projekta, zato bodo tudi
bolj motivirani v vseh fazah projekta. Aktivno raziskovanje in delovanje je predpogoj, da bodo mladi
prihajali do novih znanj, večin in spoznanj (Novak, 1990). S tem, ko vključeni pridobivajo pomembne
izkušnje in kompetence, pa se krepijo tudi na področju udejstvovanja v javni sferi, saj posameznik tako
lahko postane bolj družbeno aktiven in odgovoren državljan. (Cepin, 2009). Takšno udejstvovanje pa
mu na dolgi rok odpira vrata tudi v lokalno in globalno politično delovanje (Kuhar, 2011). Tak
posameznik se lažje postavi zase in svoje pravice, kar je tudi eden od ciljev dobrega dela v organizacijah,
ki se ukvarjajo z opolnomočenjem svojih uporabnikov.
Drugo od smernic Novak (1990) opredeli kot upoštevanje interesov, potreb in sposobnosti vključenih,
kar obenem definira tudi kot predpogoj za dobro motivacijo in vključevanje v aktivnosti ali projekt. S
tem omogočamo vključenim, da začnejo razmišljati o svojih željah, obenem pa tudi to, da spoznajo kaj
so njihova močna področja, iz katerih se potem zasnujejo aktivnosti. O tem govori tudi Ferjančič (2009),
ki poudari, naj se upoštevajo tudi izkušnje vseh vključenih, saj te odpirajo nova področja dela in učenja.
Če govorimo o upoštevanju različnih potreb posameznikov, se nam zdi pomembno, da organizator
nekaj več pozornosti posveti delu s knjigami ali pa drugimi prostovoljci, za katere ve, da so še posebej
ranljivi. To lahko pride do izraza tako v pripravljalnem kot izvedbenem delu projekta. Pri tem ne
pravimo, da bi takšne posameznike morali obravnavati drugače zaradi njihove »posebnosti«, temveč
zgolj to, da je organizator pozoren, da ti posamezniki ne doživljajo stiske, ki je ne bi mogli obvladovati.
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Goffman (2008) pravi, da se stigmatizirani posameznik lahko počuti povsem enako kot drugi člani
družbe in si zasluži enake pravice in priložnosti kot ostali. Kljub temu pa lahko zazna, da ga drugi ljudje
ne sprejemajo in z njim niso pripravljeni navezovati in vzdrževati enakopravnih stikov. Poleg tega pa
mu tudi družbene norme, ki narekujejo družbeno realnost, omogočajo, da lahko uvidi, v čem vidijo
drugi njegovo pomanjkljivost in zaradi katerih v nekaterih aspektih ne zmore doseči tistega, kar od
njega pričakuje družba. Te občutke velikokrat spremlja čustvo sramu, ki ga doživlja v relaciji do ene od
svojih lastnosti.
Kot del organizatorjevih odgovornosti vidimo tudi to, da spodbuja posameznike, da izkoristijo svoj polni
potencial, saj se na tak način lahko tudi opolnomočijo. V primeru, če so naloge pretežke, pa je
organizator še vedno tisti, ki mora to opaziti in z dotičnim posameznikom poiskati druge rešitve. Da si
to lažje predstavljamo, lahko orišemo kakšen primer. Če imamo vključeno knjigo oziroma ga
posameznika, ki ne govori jezika lokalnega okolja, se nam zdi pomembno, da nekdo iz organizacijske
ekipe ponudi podporo pri navezovanju stikov med knjigami, če opazi, da je ta posameznik izključen iz
dogajanja in se zato ne počuti sprejeto. Goffman (prav tam) dodaja, da moramo biti pri interakciji s
stigmatizirano osebo pozorni tudi na to, če pokažemo preveč sočutja, saj bomo s tem presegli meje
naše pristojnosti, obenem pa ne smemo pozabiti na pomanjkljivost, ki jo ima posameznik, saj ga lahko
v nasprotnem primeru postavimo v situacijo, ki je zanj nemogoča, da bi jo obvladal.
Naslednja karakteristika je kooperativnost, kar pomeni, da gre za skupno izvajanje projekta, torej
vključuje skupno načrtovanje in izvajanje nalog (Novak, 1990). Pri tem se krepijo veščine sodelovanja
in timskega dela, kar vliva pozitivno na celotno dinamiko projekta. Odprtost projektnega dela pomeni,
da moramo ubrati holistični pristop k raziskovanju tematike in se ga lotiti iz več zornih kotov in se ne
zanašati le na en vir podatkov. K temu je potrebno spodbujati vse vključene, obenem pa pustiti dovolj
prostora, da lahko udeleženci prosto izražajo svoja mnenja, zamisli in pomisleke ter prepričanja o
določenih temah (prav tam). In še – projektno delo je odlična priložnost, da se dela lotimo celostno in
pri tem vključimo kar največ čutil in tako povežemo umski in telesni del, mišljenje in akcijo, teorijo in
prakso in na tak način damo poudarek na izkustvenem učenju (prav tam).
5.2.3.1

Prostovoljsko delo

Govorili smo že, da je za dobro izvedbo žive knjižnice pomembno tudi vključevanje prostovoljcev.
Prostovoljci se lahko pojavljajo v vseh vlogah; lahko so prisotni zgolj na kakšnem pripravljalnem
sestanku, pri izvedbi in evalvaciji projekta, lahko pa predstavljajo enega od ključnih stebrov
organizacijske ekipe in aktivno prisostvujejo ustvarjanju projekta tekom celotnega procesa. Zaradi
pomembnosti prostovoljcev pri projektu, predlagamo, da si pogledamo nekaj virov, kako je
prostovoljstvo opredeljeno, kaj so njegove karakteristike in kako se povezuje s konceptom žive
knjižnice.
2. člen Zakona o prostovoljstvu pravi, da je: »Prostovoljstvo družbeno koristna brezplačna aktivnost
posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja
posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe« (Zakon o
prostovoljstvu, 2015). Temu je dodano še: »Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi,
spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in
sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe« (prav tam).
Na spletni strani Prostovoljstvo.org (b. d.), kjer je osrednja spletna posredovalnica prostovoljskega dela
v Sloveniji, je zapisano, da ima prostovoljstvo velik pomen za skupnost, ker:
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-

izboljšuje kakovost življenja v družbi,
brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni,
je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti
aktivnega delovanja državljanov v družbi,
prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju
služb in institucij.

Gril (2011) definira prostovoljsko delo kot tisto, za katerega se ljudje odločajo na podlagi svobodne
odločitve, zanj ne prejemajo plačila, z namenom, da bi koristili drugim, dodaja pa tudi, da se dandanes
prostovoljsko delo običajno pojmuje kot tisto, ki je organizirano in katerega dejavnosti so ciljno
usmerjene.
Če povzamemo zgornje definicije, vidimo, da ima prostovoljsko delo potencial in moč za spreminjanje
družbe, kar vidimo kot enega izmed pomembnejših vidikov tudi pri projektu živa knjižnica, če je projekt
izveden na način, kjer se upoštevajo vrednote in potrebe vseh udeležencev.
Prostovoljstvo ima najbolj neposredni vpliv na tistega, ki pomoč prejema oziroma ima od
prostovoljskega dela neposredno korist. V nadaljevanju se nam zdi pomembno pogledati še, kaj lahko
s prostovoljskim delom pridobi prostovoljec.
Prostovoljstvo ne prinaša koristi le tistim, ki so v poziciji prejemanja pomoči, temveč tudi skupnosti, v
kateri se prostovoljsko delo izvaja, in tudi posamezniku, ki je v vlogi prostovoljca. Pozitivni učinki
prostovoljskega dela na prostovoljca se lahko kažejo kot večja socialna odgovornost, večja samozavest
in zaupanje vase, novo pridobljene socialne veščine in kompetence ter mnoge druge, bolj specifično
na delo vezane izkušnje in znanja, širša socialna mreža ljudi in prijateljstev ter boljše razumevanje
potreb drugih (prav tam).
5.2.3.2

Mladinsko delo

Vsa zgoraj navedena izhodišča lahko apliciramo tudi v primeru, če živo knjižnico izvajamo po metodah
mladinskega dela. Ker raziskava tega diplomskega dela temelji na proučevanju Žive knjižnice v
Mariboru, kjer je projekt zastavljen kot mladinsko delo, bomo nekaj besed namenili tudi temu, saj nam
bo poznavanje značilnosti in temeljev mladinskega dela prišlo prav pri razumevanju opredelitve
raziskave.
Davies (2009, v Ferjančič, 2011, str. 133) predstavi mladinsko delo z naslednjimi značilnostmi:
-

prostovoljna udeležba,
participacija,
samostojno upravljanje organizacije s strani članov,
simbioza med sprostitvijo ter izobraževanjem in usposabljanjem.

Tudi Smith (1988, v Ferjančič, 2011, str. 133) ponudi podobno definicijo:
-

usmerjenost na mladega človeka,
poudarek na prostovoljni participaciji in odnosih,
pripadnost organizaciji,
biti prijateljski in neformalen ter delovati z integriteto,
skrbeti za vzgojo in učenje ter širše gledano za blaginjo mladih ljudi.
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Pri tem pa Ferjančič (2011) izpostavi pomemben vidik mladinskega dela. Pravi, da mladinsko delo ne
smemo zreducirati zgolj na tehnike izvajanja aktivnosti ali na metode dela z mladimi, saj s tem
zmanjšamo potenciale, ki ga mladinsko delo ponuja. Da bi videli potenciale mladinskega dela v celoti,
moramo nanj pogledati širše. Videti moramo celoten spekter vsakdanjih življenjskih situacij, iz katerih
mladi izhajajo vzporedno s širšimi družbenimi in kulturnimi trendi določenega okolja.
Na to definicijo se nanaša tudi naslednje razmišljanje o tem, kaj je namen mladinskega dela. Kuhar in
Razpotnik (2011, str. 8) pravita, da je: »mladinsko delo pravzaprav reakcija na procese izključevanja,
odtujenosti, dezintegracije modernih družb. Vedno znova se velja vprašati, v kolikšni meri je mladinsko
delo socializacijska instanca, ki mlade »ukaluplja« v obstoječi družbeni red, skrbi za reprodukcijo
obstoječih (neenakopravnih, včasih celo avtokratskih) družbenih razmerij, v kolikšni meri pa omogoča
mladim dialoško, inovativno, kreativno, drzno delovanje, ki je potencialno lahko rušilno za dane
strukture in odnose?«
Pri snovanju žive knjižnice je zato pomembno, da se z vključevanjem mladih raziskuje, kaj bi želeli
posredovati s pomočjo metode žive knjižnice. Še posebej se nam zdi pomembno, da pridejo do izraza
pri izboru knjig njihove vrednote, saj je izbor knjig v knjižnem katalogu najbolj očiten pokazatelj tega,
kaj so prioritete in vrednote organizacijske ekipe,kaj želi z izborom knjig sporočiti bralcem in s tem
posledično tudi širši javnosti.
Ker so mladi del projekta, lahko postanejo tudi glavni kreatorji dogajanja. Samo na tak način lahko
izrazijo tisto, kar rabijo, kar je tudi natančneje opisala Ule (2011). Participacija mladih v različnih
projektih ne sme pomeniti tega, da se mladi zgolj udeležujejo aktivnosti, ki jih je za njih pripravil nekdo
drug. Na tak način mladim ne ponudimo, da bi v celoti izkoristili vse njihove potenciale, po drugi strani
pa takšne aktivnosti ne odražajo nujno njihovih potreb, saj se s tem, ko predvidevamo, kaj bi bilo dobro
za njih,namesto da bi to raziskovali skupaj z njimi, celo postavljamo v nadrejen položaj. Aktivna
participacija mladih v sodobno družbo pomeni, da morajo mladi dobiti priložnost, da s svojimi
dejavnostmi spreminjajo družbene norme in vrednote, ne pa da sprejemajo družbene vloge in
vrednote kot nekaj danega.
5.3

Izbor knjig

Izbira knjig, ki bodo na voljo na živi knjižnici med knjižnimi naslovi, je eden pomembnejših delov
priprave na celoten dogodek. Organizatorji pripravijo okolje, da se lahko pogovori med knjigami in
bralci zgodijo v čim bolj mirnem, zaupnem in spontanem vzdušju, in poskrbijo, da dogodek poteka čim
bolj gladko. (Little idr., 2011).
Za lažjo predstavo lahko pogledamo nekatere naslove živih knjig in nekaj profilov, ki so že bili
predstavljeni na živih knjižnicah po Sloveniji: oseba na invalidskem vozičku, vegetarijanec, mamica
študentka, gej, pokrita muslimanka, kmet, pripadnik izbrisanih, feministka, mlad športnik, brezposelna
oseba, mlada policistka, oseba s prekomerno težo, temnopolta oseba, mlada političarka, blondinka,
psiholog, pesnik, japonski plesalec, brezdomec, oseba, ki jeclja, oseba, ki se sooča z izgubo spomina,
duhovnik, Jud, transspolna oseba, mama osmih otrok, babica deklice z dvema očetoma, oseba, ki
doživlja nasilje v družini, nekdanji uživalec prepovedanih drog, oseba, ki je prebolela raka, športnik
invalid, bivši zapornik … (Guček, 2012). Pri tem je pomembno poudariti, da organizatorji ne morejo
preprosto prevzeti profilov knjig iz nekega drugega okolja, ne da bi jih ne prej predebatirali in se
vprašali, ali so isti naslovi smiselni tudi za njihovo lokalno okolje (Little idr., 2011).

28

Najboljši način zbiranja in izbiranja primernih in relevantnih profilov knjig je, da ekipa organizatorjev s
pomočjo metode možganske nevihte zapiše vse možne profile knjig, ki so v dotičnem okolju tarča
stereotipiziranja in predsodkov. V tej prvi fazi je cilj zgolj pripraviti čim večji nabor profilov, v drugem
koraku pa se začnejo izločati tisti, ki jih skupina soglasno ne podpre. Tako v idealnem primeru nastane
seznam med 20 in 50 idejami, ki variira glede na želeno velikost in obseg dogodka (Abergel idr., 2005).
V fazi zaključevanja tega seznama je dobro upoštevati naslednje smernice:
-

-

-

-

-

-

-

naslovi naj bodo jedrnati in enostavni za razumeti, kar velja tudi za stereotipe, ki so del
knjižnega lista, s čimer se olajša delo bralcem pri spoznavanju s knjižnim katalogom in izbiranju
knjig,
knjižni katalog naj vključuje raznoliko paleto knjig z namenom pridobiti širok spekter bralcev,
kar v praksi pomeni, da se ne vključuje zgolj knjig iz etničnih manjšin ali žensk, ki se soočajo z
diskriminacijo – bolj ko se oža spekter raznolikosti knjig, bolj se oža tudi spekter ljudi, ki bodo
prišli na dogodek,
pri iskanju knjig se je možno osredotočiti tudi , da se išče knjige, ki so tarča diskriminacije, kot
je na primer opredeljena po Evropski konvenciji človekovih pravic; v takšnem primeru bi knjige
lahko predstavljale različne etnične, verske ali druge manjšine, vezane na spolno identiteto
in/ali orientacijo, kot so na primer geji, lezbijke, muslimani ali Romi,
širša interpretacija pa vključuje tudi stereotipe, kot jih prepoznajo ljudje v tistem lokalnem
okolju, kot so na primer stereotipi, ki so vezani na posameznikov izgled, poklic, življenjski slog
ali način življenja,
knjižni katalog lahko vključuje tudi predstavnike poklicev, ki so stereotipizirani zlasti z vidika
mladih, kot so na primer učitelji ali socialni delavci,
živa knjižnica pa ponuja tudi možnost, da ljudje spoznajo različne mladinske subkulture, kot so
na primer rolkar, grafitar, umetnik in drugi; takšne knjige so lahko še posebej zanimive za
mlade, ki imajo predsodke do pripadnikov drugih subkultur, katerih člani niso sami,
in še zadnje, a obenem zelo pomembno – koga naj se izogibamo pri vključevanju med knjige:
o ker ima živa knjižnica močno vzgojno dimenzijo, ni priporočljivo vključevati knjig, ki bi
lahko promovirale nezdrava ali nevarna vedenja, kot je na primer odvisnik od drog ali
nogometni huligan,
o z vidika moralne in politične vprašljivosti so sporne knjige, kot je na primer neonacist,
o knjige, ki bi živo knjižnico izrabile zgolj za promocijo lastnih interesov ali striktnih in
ozkogledih prepričanj, na primer člani sekt, katerih misija je agresivno novačenje novih
članov, ali pa na primer prodajni zastopniki,
po drugi strani pa je priporočljivo vključiti knjige, ki so uspešno prestali zasvojenosti, spremenili
svoja negativna, destruktivna ali antisocialna vedenja, kot so na primer bivši odvisnik od drog,
bivši ropar, bivši obritoglavec – v takšnih primerih je najboljše povabiti knjige, ki jih
organizatorji osebno poznajo ali pa jih priporoči nekdo, ki mu organizatorji lahko zaupajo.

Glede na zgornje usmeritve bi lahko rekli, da so zaželene knjige, ki padejo v okvir odklonskosti, se pa
pri tem pojavlja vprašanje, do katere mere odklonsko vedenje, glede na zgoraj začrtane smernice, je
na živi knjižnici še dobrodošlo. V splošnem bi lahko opredelili odklonsko vedenje kot takšno, ki ne
upošteva družbenih norm in pravil, posameznika, ki jih ne upošteva, pa kot odklanjajočega se. Goffman
(2008) definira 4 skupine deviantov oziroma odklanjajočih se od družbenih norm:
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-

-

-

prva skupina so znotrajskupinski devianti, ki se sicer odklanjajo od norm, vendar ne tako
intenzivno, da bi jih družba izločila, temveč družba v tem primeru prilagodi kakšne svoje
zakonitosti,
druga skupina vključuje socialne deviante; to so ljudje brez pripadnosti in se ponašajo s tem,
da ne sprejemajo svoje vloge in mesta v družbi; namenoma in prostovoljno ne upoštevajo
družbenih norm in so uporni do pomembnih družbenih institucij; za to skupino ljudi je značilno,
da se kljub svoji izključenosti iz družbe počutijo enakovredne, če ne večvredne, v primerjavi z
drugimi,
naslednja skupina so etnične in rasne manjšinske skupine, ki vključujejo posameznike s skupno
kulturo in zgodovino,
zadnja skupina so pripadniki nižjega razreda, ki svoj status prikazujejo s svojim govorom,
videzom in obnašanjem.

Kot potencialne knjige bi lahko iskali posameznike iz vseh kategorij. Najmanj izstopa prva skupina, pri
čemer je najbolj pomembno, kakšna je knjiga osebnostno in kako se spopada s svojo odklonskostjo.
Little idr. (2011) navajajo tudi vidik, da organizatorji nimajo vpogleda v vsebino pogovorov med
knjigami in bralci, zato je pomembno, da izberejo knjige, ki jim lahko zaupajo, da njihovi pogovori
sledijo namenom žive knjižnice.
5.4

Knjižni katalog

Iz oblikovnega vidika lahko najprej povemo, da je knjižni katalog sestavljen iz več knjižnih listov. Vsak
profil knjige ima v katalogu en knjižni list, lahko pa tudi več, kadar si je osebo mogoče sposoditi pod
dvema različnima naslovoma. V Živi knjižnici v Mariboru na začetek knjižnega kataloga dodamo še
knjižni seznam, kar je seznam vseh naslovov knjig. Abergel idr. (2005) pravijo, da morajo naslovi knjig
odsevati stanje v družbi glede tega, kdo je največkrat tarča predsodkov, stereotipov in diskriminacije;
na organizatorjih pa je, da to smernico prilagodijo potrebam okolja, v katerem projekt izvajajo.
Glede na zgornjo opredelitev knjižnega kataloga se nam zdi smiselno, da pogledamo razmišljanje
Nastran Ule (1997, str. 156) o tem »zakaj pogosteje ocenjujemo ljudi na osnovi njihove skupinske
pripadnosti kot na osnovi njihovih osebnih kvalitet ali individualnih značilnosti? Ali to delamo zato, da
bi zanikali individualnost, da bi omogočili in opravičili produkcijo predsodkov ali da bi bila kognitivna
predelava podatkov o ljudeh sploh možna oziroma manj zahtevna?«
Za vsakega od izbranih naslovov je potrebno najti najpogostejše stereotipe in predsodke, s katerimi se
ta profil knjige povezuje. Ta seznam predsodkov mora biti izbran soglasno v organizacijski ekipi, končno
obliko in vsebino pa oblikujejo knjige. Pomembno je, da se knjige z vsebino strinjajo in velikokrat se
celo izkaže, da knjige dodajo kakšne pomembne spremembe k temu seznamu stereotipov (Abergel,
2005). Da bomo vedeli, kaj so stereotipi, si bomo pomagali z opredelitvijo pojma stereotip, ki ga je
uvedel W. Lippman (1961, v Nastran Ule, 1997, str. 156) v svoji knjigi Public Opinion, kjer je opredelil
stereotipe kot » selektivne, samoizpolnjujoče in etnocentrične sodbe, ki konstruirajo zelo parcialno in
neustrezno reprezentacijo sveta.« Pri tem razumemo besedo parcialno kot nepopolno in pristransko.
Stereotip je torej rezultat neke nujnosti, da se poenostavijo kompleksnosti pojavov. Njihova naloga ni,
da bi predstavljali dobesedno odslikavo realnosti, temveč da poudarijo pomembne in tipične poteze
objekta. Gre torej za »proces pripisovanja lastnosti posameznikom na osnovi njihove skupinske
pripadnosti« (Nastran Ule, 1997, str. 157).

30

Stereotipe lahko razumemo kot orodje pri posploševanju realnosti ali pa kot orodje za oblikovanje
predsodkov in različnih patologij (Nastran Ule, 1997).
Metoda žive knjižnice uporabi etiketiranje za poimenovanje profilov knjig in jih na tak način tudi
predstavi. Pri tem se nam odpira vprašanje, ali lahko etiketiranje povzroči škodo, pa čeprav
nenamerno. Čeprav sleherna diskriminacija v osnovi temelji na predsodkih in stereotipih, Kuhar (2009)
pravi, da je diskriminacija na osnovi pripisovanja najbolj eksplicitna oblika diskriminacije. Diskriminacija
na osnovi pripisovanja pomeni, da je posameznik neenakopravno obravnavan zaradi tega, ker so
njegovi identiteti pripisane določene lastnosti in zmožnosti. Te pa seveda niso nujno resnične, saj
pripisovanje praviloma ne temelji na izkustvu.
Preden raziskujemo naprej, se nam zdi pomembno, da si knjižni katalog čim boljše predstavljamo, zato
si najprej poglejmo, kako naj knjižni katalog izgleda v praksi. Pri oblikovanju končne verzije knjižnega
kataloga je pomembno, da se upoštevajo naslednje stvari:
-

-

bralci ponavadi knjižni katalog prelistajo zelo na hitro, zato je pomembno, da je jezik preprost
in ne vsebuje preveč strokovnih izrazov,
preprosti in kratki pridevniki so najboljši za formuliranje grobih predsodkov, kot so na primer
len, nevaren, umazan; v kakšnih primerih pa je boljše uporabiti krajše polstavke, kot je na
primer ni dovolj dober za pravo službo, kar je morda komu lažje razumeti kot brezposeln,
v kakšnih primerih je žargon dobra pomoč pri razumevanju, drugače pa naj se organizatorji
izogibajo grdim besedam in kletvicam,
vsaka knjiga naj bo opisana z ne manj kot štirimi in ne več kot sedmimi pridevniki, ki temeljijo
na stereotipih,
bolje je, če so stereotipi zapisani kot vprašanja, kot pa izjave; takšen pristop ne daje vtisa, da
stereotip drži, obenem pa odpira možnost za debato s knjigo, če se jo bralec odloči izposoditi
(Abergel, 2005).

Pri oblikovanju knjižnega lista vsake knjige, se nam zdi pomembno še enkrat izpostaviti, da se mora
knjiga poistovetiti tako z naslovom kot stereotipi. Pri tem bi lahko rekli, da steče proces
samodefiniranja, ki bi ga lahko opredelili kot določanje o tem, kdo sem jaz. Proces razvrščanja ljudi v
skupine ne poteka samo na primeru drugih, temveč želimo v kategorije razvrstiti tudi sebe, da si
najdemo mesto v socialnem svetu (Nastran Ule, 1997). S tem, ko si knjiga nadene nek naslov, se
opredeli in uvrsti v določeno družbeno kategorijo.
Knjige imajo možnost oblikovati fraze in besede, saj ima izbor besed velik pomen: »Besede niso brez
učinka, temveč imajo realno moč. Jezik, besede klasifikacije in diagnoze opredeljujejo, omejujejo in
pravzaprav določajo, kaj smo pravzaprav zmožni videti. Pomembno vplivajo na samoreprezentacijo
uporabnikov« (Urek, 2005, 294). S tem, ko nekaj opredelimo, ubesedimo, damo temu moč in
resničnost, zato je pomembno, kako se bodo opredelile knjige, ki se bodo predstavljale na živi knjižnici.
5.4.1

Primeri knjižnih listov iz različnih knjižnih katalogov

Najprej poglejmo nekaj praktičnih nasvetov, kako se lotiti izdelave fizične verzije knjižnega kataloga, ki
je glavno orodje, ki ga bodoči bralci uporabljajo na dogodku pri spoznavanju z metodologijo žive
knjižnice in pri izbiri knjig. Knjižni katalog je pomemben dejavnik pri odločitvi, če bo obiskovalec postal
bralec ali ne, zato je dobro, da je vizualno privlačen, enostaven, napisan jasno in jedrnato ter dovolj
kompakten, da bo preživel uporabo ves čas odprtja žive knjižnice. Abergel idr. (2005) predlagajo, da se
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za dogodke, kjer so prisotni obiskovalci iz različnih držav in kultur, oblikuje knjižni katalog v več jezikih,
prav tako pa je smiselno tudi pri knjigah, ki govorijo več jezikov, dopisati na njihov knjižni list, katere
jezike obvladajo. Če ima živa knjižnica na voljo tudi slovarje, jih je smiselno skupaj z jeziki, v katere
prevajajo, dodati v knjižni katalog (prav tam).
In še pogled na knjižni katalog na podlagi obsega žive knjižnice in njenih kapacitet. Abergel idr. (2005)
pravijo, da mora biti knjižni katalog dovolj obsežen, da ponudi bralcem dovolj izbire, obenem pa naj ne
bi presegal zmožnosti organizatorjev, kar se tiče prostora, pridobivanja knjig in skrbi za knjige na
samem dogodku. Avtorji predlagajo, da ima živa knjižnica na voljo vsaj 20 različnih knjig, da zagotovi
raznolikost ponudbe, a ne več kot 50, da je vse skupaj obvladljivo.
To so smernice, ki jih predlagajo avtorji. Za lažjo predstavo v nadaljevanju prilagamo nekaj primerov
knjižnih listov, ki smo jih zbrali iz različnih živih knjižnic v Sloveniji in po svetu.
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Slika 1: Primer knjižnega lista iz žive knjižnice v Mariboru17

17

Pridobljeno 1. 3. 2015 iz arhiva MKC Maribor iz knjižnega kataloga žive knjižnice, izvedene septembra 2014.
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Slika 2: Prvi primer knjižnega lista iz žive knjižnice v Romuniji18

Slika 3: Drugi primer knjižnega lista iz žive knjižnice v Romuniji19

18

Pridobljeno 1. 3. 2015 iz priročnika avtorjev Butyka Neagu idr., izdanem leta 2011 (v celoti naveden na koncu
dela med literaturo) na strani 30.
19
Pridobljeno 1. 3. 2015 iz priročnika avtorjev Butyka Neagu idr., izdanem leta 2011 (v celoti naveden na koncu
dela med literaturo) na strani 31.
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Slika 4: Primer knjižnega lista iz žive knjižnice v Latviji20

20

Pridobljeno 11. 9. 2015 iz javno dostopnega albuma slik na Facebooku pod imenom 7º DÍA Intercambio
Juvenil Peanut en Alûksne, Letonia, z žive knjižnice, ki je bila izvedena avgusta 2015; iz slednjega spletnega
naslova:
https://www.facebook.com/carlos.blancourbina/media_set?set=a.10206350988844963.1073741978.1574557
495&type=3&__mref=message.

35

Slika 5: Primer knjižnega lista iz žive knjižnice v Radovljici21
Iz predstavljenih knjižnih listov iz različnih živih knjižnic lahko vidimo, da se knjižni listi razlikujejo tako
po obliki kot vsebini. Razlike lahko najdemo v tem, ali je navedeno ime osebe, starost, država, iz katere
knjiga prihaja, v enem od primerov pa lahko vidimo celo fotografijo osebe. V štirih primerih ima knjiga
določeno ime profila, ki ga predstavlja, medtem ko v enem primeru ni izbranega specifičnega naslova
knjige, navedene so le iztočnice za pogovor, ime, starost in država. Med podobnostmi lahko opazimo
predvsem to, da so v vseh primerih navedene iztočnice za pogovor, le da so zapisane v različnih oblikah.
Nekatere v obliki stereotipov, druge pa kot kombinacija opisa osebe in stereotipov, po katerih lahko
bralci povprašajo. V dveh primerih opazimo tudi, da je knjižni list zapisan v domačem in tujem jeziku,
kar je zelo dobrodošlo, saj na tak način vključimo tudi osebe, ki ne govorijo lokalnega jezika, je pa v
takšnem primeru priporočljivo, da organizator razmišlja tudi o uporabi slovarjev.

21

Pridobljeno 2. 12. 2015 preko osebne komunikacije z organizatorjem žive knjižnice v Radovljici, izvedene 14.
11. 2015; ime je spremenjeno zaradi izražene želje po varovanju osebnih podatkov s strani organizatorjev.
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5.5

Pripravljalno srečanje s knjigami

Preden se poglobimo v namen in vsebino pripravljalnega srečanja za knjige, lahko pogledamo še nekaj
praktičnih nasvetov, kako se lotiti iskanja knjig:
-

prijatelji in znanci, ki lahko posredujejo informacije o projektu in tem, da se iščejo sodelujoči v
vlogi knjig,
organizacije ali institucije, ki delajo s posamezniki iz družbenih skupin, ki so izpostavljene
stereotipom in predsodkom,
pošiljanje vabil potencialnim knjigam neposredno posameznikom ali priprava objav na
forumih, pogovornih spletnih straneh,
organizacija srečanja na katerem se predstavijo cilji iskanja knjig (Butyka Neagu, 2011)

Ko so knjige izbrane, pa Abergel idr. (2005) priporočajo, da se nekaj dni pred izvedbo žive knjižnice
organizira pripravljalno srečanje oziroma usposabljanje za knjige. Butyka Neagu idr. (2011) pravijo, da
je srečanje namenjeno temu, da knjige vprašajo vse, kar jih zanima, da naslovijo svoje nesigurnosti in
predvsem, da dobijo pred začetkom žive knjižnice vse potrebne informacije, da bodo pripravljene na
dogodek. Na usposabljanju naj bo tudi nekaj časa namenjeno druženju, da se knjige med seboj
spoznajo, da jim bo lažje prebiti led na dogodku. Pomembno je, da imajo vse knjige po usposabljanju
jasno sliko o svoji vlogi, poteku, ciljih, poslanstvu in zgodovini žive knjižnice. Dovolj časa se mora
nameniti tudi njihovim vprašanjem. Usposabljanje je namenjeno tudi temu, da se med seboj spoznajo
tudi knjižničarji in knjige, kar je iz naših izkušenj osnovni pogoj za dobro opravljanje dela knjižničarjev
na živi knjižnici.
Naj dodamo, da se je v praksi dobro izkazalo, da imajo knjige na usposabljanju tudi možnost, da se
preizkusijo v branju, ki poteka enako kot na živi knjižnici. Na tak način se lahko preizkusijo, ali se
prepoznajo v tej vlogi ali ne. Ugotovijo lahko, če so pripravljeni govoriti o stereotipih, ki jih bodo
predstavljali na živi knjižnici.
V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj smernic, ki so lahko knjigam v oporo, ko se seznanjajo s svojo
vlogo. Pomembno je, da jih poznamo, saj nam bodo pomagale pri razumevanju diskusije v empiričnem
delu te naloge. Priporočljivo je, da se na usposabljanju govori o vseh področjih in usmeritvah žive
knjižnice. Izkušene knjige lahko z novimi delijo tudi izkušnje iz prejšnjih živih knjižnic. Smernice se lahko
knjigam izročijo tudi v pisni obliki. V nadaljevanju predstavljamo kratek povzetek smernic, ki so jih
zasnovali Abergel idr. (2005):
-

-

-

knjiga naj bo pripravljena za svojo vlogo, ki jo naj jemlje resno; če je možno, lahko o temi
svojega profila knjiga pripravi tudi kakšne statistične podatke ali druge informacije, ki bi ji lahko
prišle prav pri branju,
ko si bralec izposodi knjigo, se skupaj odločita, kje bo branje potekalo,
knjiga mora biti pozorna na čas; če si bralec in knjiga želita več časa za pogovor, morata o tem
obvestiti knjižničarja,
knjiga naj bo to, kar je, naj bo iskrena, odrta za pogovor in naj bralca zavzeto posluša, pri čemer
naj ne igra in se pretvarja, da ima lastnosti, ki jih nima, saj bodo bralci to začutili in knjiga bo
izgubila svojo kredibilnost,
knjiga naj bo pripravljena, da bo delila svoje osebne izkušnje; če postanejo vprašanja preveč
intimna, ima knjiga pravico bralcu povedati, da na določeno vprašanje ne želi odgovoriti,

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.6

knjiga se mora zavedati, da si jo je bralec izposodil zaradi teme, ki jo predstavlja; morda bo
knjiga dobila občutek, da je zaradi tega pri pogovoru omejena, a to je normalen pojav znotraj
konteksta žive knjižnice,
knjiga mora biti pripravljena, da se bo ponavljala, saj bodo bralci najverjetneje imeli podobna
vprašanja, pri čemer naj poskuša vsakega bralca obravnavati, kot da je prva oseba, s katero
govori o tej temi,
vsak bralec, ki si izposodi knjigo, je drugačen in s tem se razlikujejo tudi razlogi, zakaj si nekdo
izbere določeno knjigo, zato je dobro vprašanje za začetek pogovora »Zakaj ste si me izbrali
kot knjigo?«, kar da knjigi prvi vtis o tem, kaj so bralčeva zanimanja o temi,
v kakšnem primeru vprašanja, ki jih postavlja bralec, morda za knjigo ne bodo povsem
razumljiva, zato je pomembno, da knjiga pri bralcu sprotno preverja njegove interese znotraj
branja,
knjižničarji sicer vedno usmerijo bralca, da si izposodijo knjigo, do katere imajo predsodke ali
stereotipe, vendar prihajajo bralci včasih na živo knjižnico tudi z drugimi nameni; včasih so zgolj
radovedni ali pa pridejo po nasvet, povezan s tematiko knjige, pri čemer mora biti knjiga zelo
previdna in si zapomniti, da lahko z bralci deli le svojo izkušnjo, bralci pa bodo morali svoje
življenjske odločitve sprejeti sami,
vsebina pogovora z bralci naj bo zaupna; če knjiga deli del pogovora, naj pri tem ne omenja
bralčevega imena,
zna se zgoditi, da si knjigo izposodi več ljudi hkrati, pri čemer bo dinamika pogovora drugačna,
če je pri branju prisoten tudi slovar, naj bo knjiga pozorna, da ne pove več kot dva ali tri stavke
naenkrat, da bo lahko slovar prevedel, kar je knjiga povedala; v primeru da knjiga ni prepričana,
če dobro razume vprašanje, naj raje še enkrat preveri svoje razumevanje pri bralcu,
če knjiga po napornem branju potrebuje odmor, naj zanj prosi, da bo lahko dobro pripravljena
na naslednjega bralca, pri čemer pa lahko knjiga odmore izkoristi za izmenjavo izkušenj z
drugimi knjigami na živi knjižnici,
če se zgodi, da bralec postane nesramen ali verbalno agresiven, če začne knjigo obremenjevati
z različnimi družbenimi problemi, naj knjiga ostane mirna in poskuša pokazati razumevanje,
vendar mora jasno izraziti tudi nestrinjanje, ko je to na mestu, v takšnem primeru lahko knjiga
pogovor tudi preusmeri na področje, kjer se počuti varno,
v primeru, če se knjiga počuti ob bralcu neprijetno, ponižano ali zmerjano, ima vso pravico
prekiniti pogovor;
če knjiga ni veliko izposojena, lahko čas izkoristi za branje drugih knjig,
knjiga naj uživa v svoji vlogi; če izhaja iz prave motivacije, je lahko živa knjižnica za bralca in
knjigo zelo zanimiva izkušnja, ki oba obogati.
Priprava knjižničarjev in informatorjev

Čeprav smo o vlogi knjižničarjev, slovarjev in informatorjev že govorili pri predstavitvi posameznih vlog
na živi knjižnici, si bomo pogledali še nekaj pomembnih smernic, ki lahko koristijo knjižničarjem in
informatorjem.
Abergel idr. (2005) so zbrali nekaj nasvetov izkušenih knjižničarjev za tiste, ki se v tej vlogi preizkušajo
prvič:
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-

knjižničarji se naj spoznajo z vsebino in podrobnostmi knjižnega lista že pred začetkom žive
knjižnice,
knjižničar mora biti dosleden pri upoštevanju pravil tako pri knjigah kot pri bralcih,
knjižničar naj natančno zabeleži vsa branja,
knjižničar naj z ostalimi knjižničarji načrtuje plan dela,
knjižničar naj tesno sodeluje z drugimi knjižničarji,
knjižničar si naj dobro ogleda okolje žive knjižnice, da lahko svetuje primeren prostor za branje,
v prostem času naj od bralcev in knjig zbira povratne informacije,
knjižničar naj bo pozoren na potencialno konfliktne bralce in naj pri tem ustrezno ukrepa.

Informatorji na terenu morajo imeti vse informacije o projektu, da lahko obiskovalcem razložijo
koncept žive knjižnice in obenem podajo informacije, ki so vezane na lokacijo dogodka. Na terenu
običajno delajo v skupini, ki obsega od 4 do 5 oseb (Abergel idr. 2005). Natančnejših smernic za delo
informatorjev v priročnikih ni, zato se nam zdi smiselno, da pogledamo, kako smo to vlogo razdelali v
okviru Žive knjižnice v Mariboru. Raziskava tega diplomskega dela se namreč dotika tudi dela
informatorjev. Predstavljamo nekaj smernic22 za delo informatorjev, ki smo jih zbrali s pomočjo
izkušenih informatorjev, pri čemer poudarjamo, da se naše smernice ne skladajo nujno s pogledi
avtorjev priročnikov:
-

-

-

5.7

informator vljudno nagovarja mimoidoče,
informator mimoidočih ne sili na dogodek,
če mimoidoči nima časa, se mu informator kljub temu zahvali in mu zaželi lep dan,
informator vzpodbuja mimoidoče z besedami, da imajo na Živi knjižnici priložnost spoznati ljudi
in njihove zgodbe, vabi jih, naj si sposodijo koga, ki se jim zdi zanimiv, ali koga, ki ga še niso
imeli priložnosti spoznati kdaj prej,
informator obiskovalce običajno nagovarja s frazo: »Trenutno poteka Živa knjižnica ...«, da
obiskovalci vedo, da je izposoja knjig časovno omejena. Zaželeno je, da informator
mimoidočim pove tudi do kdaj traja Živa knjižnica (tisti dan in od kdaj do kdaj je odprta
naslednji dan), saj se včasih obiskovalci vračajo in pripeljejo še koga s seboj,
če informatorji ocenijo, da je smiselno in primerno, lahko obiskovalce pospremijo do
knjižničnega pulta in jih med tem informirajo o živi knjižnici, nato pa jih predajo knjižničarjem,
pri informiranju si informatorji lahko pomagajo s knjižnim katalogom, seznamom knjig, letaki
in drugim promocijskim materialom.
Promocija dogodka

Oglaševanje dogodka je pomemben del projekta in obstaja veliko načinov, kako se tega lotiti. Abergel
idr. (2005) pravijo, da je pomembno, da se razdela dobra strategija oglaševanja dogodka, med katere
naštejejo naslednje možnosti:
-

22

v času pred dogodkom se lahko organizira deljenje letakov po ulicah ali druga privlačna gradiva,
celotnemu projektu je priporočljivo izdelati vizualno podobo, kar vključuje logotip in slogan, ki
se potem uporablja na vseh promocijskih materialih, od letakov do majic,
sodelovanje z mediji, ki pokrivajo festival, če je živa knjižnica organizirana znotraj večjega
dogodka,

Pridobljeno 25. 6. 2014 iz internega gradiva MKC Maribor: Smernice za informatorje in knjižničarje.
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-

-

sodelovanje z mediji, kamor šteje na primer tudi izdaja izjave za javnost, kjer je pomembno, da
se zajame najpomembnejše informacije o projektu,
razvoj in distribucija različnih promocijskih materialov, kot so na primer promocijski letaki,
majice z napisom vloge sodelujočih na dogodku, večji plakati; odvisno, seveda, od finančnih
zmožnosti,
promocija na terenu, kjer prostovoljci delijo promocijski material in posredujejo informacije o
projektu.

Butyka Neagu (idr., 2011) pa temu seznamu dodajajo še možnost predstavljanje žive knjižnice v
televizijskem ali radijskem programu
5.8

Izvedba projekta

Pred izvedbo projekta je pomembno, da se pripravi vse potrebno, da se živa knjižnica lahko nemoteno
izvede. Butyka Neagu idr. (2011) so pripravili seznam, na kaj vse je potrebno biti pozoren in kako se
lotiti izvedbe:
-

-

najprej je zaželeno imeti z vsemi, ki bodo sodelovali pri pripravi projekta, krajši sestanek, kjer
se še enkrat ponovijo naloge vseh vključenih,
prepričati se je potrebno, če so pripravljeni, pravilno razvrščeni in v zadostnih izvodih vsi
dokumenti (osebne izkaznice, knjižni katalog, zapisana pravila žive knjižnice in drug pisarniški
material (kuliji, papir, selotejp itd.),
pripraviti je potrebno mize, stole in drugo tehnično opremo,
preveriti je potrebno, ali je na lokaciji na voljo dovolj pijače in prigrizkov,
preveriti je potrebno, ali so na mestu vsi promocijski materiali, majice, broške itd.,
potrebno je urediti tudi način transporta tako za materiale kot za sodelujoče, če je to potrebno.

Pred samim dogodkom je pomembno, da si ekipa ogleda prostor in naredi načrt postavitve posameznih
delov žive knjižnice. Od vsake postavitve žive knjižnice je odvisno, kako bo ta prostor razporejen,
pomembno pa je predvsem, da vključuje in opredeljuje določene dele prostora, kot so:
-

-

5.9

čitalnica; to je prostor, ki je namenjen izključno branjem, v njem pa so nameščeni stoli ali na
drug način oblikovana sedišča za knjige in bralce,
knjižne police; to je prostor ali del prostora, kjer so knjige nameščene, ko niso izposojene, ki je
namenjen druženju in počitku; tam je ponavadi na voljo tudi pijača in prigrizki, lahko pa tudi
kakšne revije ali igre,
avtorji priročnika posebej načrtujejo prostor za knjižni katalog; to je prostor za izposojo in
prostor za vračilo knjig, ki se razlikuje od vsake žive knjižnice posebej – vse troje je lahko tudi
združeno okrog mize ali stojnice, kjer se nahajajo knjižničarji, zato bi lahko to območje
poimenovali tudi knjižnični pult (Butyka Neagu idr., 2011).
Evalvacija

Evalvacija služi predvsem dvema glavnima namenoma žive knjižnice (Abergel idr., 2005):
-

evalvacija izvedenega dogodka z vidika doseganja merljivih ciljev, ki si jih je organizacijska ekipa
določila v fazi priprav,
evalvacija izkušenj, ki so jih pridobili organizatorji, knjige in drugi sodelujoči, z namenom da bi
lahko ob (potencialni) naslednji organizaciji žive knjižnice kakšne stvari še izboljšali.
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Zbiranje podatkov za prvo kategorijo poteka že tekom izvedbe žive knjižnice, ko knjižničarja zbirata
evalvacijske vprašalnike bralcev, ki jih mora nekdo iz ekipe organizatorjev analizirati, da dobimo
konkretne podatke. Abergel idr. (2005) pravijo, da kategorije in vsebino evalvacijskih vprašalnikov
določi vsaka ekipa glede na to, kaj jih zanima. Tudi metodologija evalvacije je prepuščena izvajalcu,
razlikuje pa se glede na cilje in namene.
Pri definiranju odgovornosti organizatorjev smo veliko pozornosti namenili pridobivanju novih izkušenj
in ozaveščanju le-teh. Evalvacija pa omogoča, da se to v praksi tudi izvede. Oblak in Kronegger (2014)
pravita, da evalvacija ali vrednotenje ob koncu projekta najbolj koristi tistim, ki so projekt izvedli, saj
se lahko iz napak naučijo, kako izboljšati živo knjižnico. Evalvacije se je dobro lotiti z več vidikov, da
zaobjamemo celotno sliko projekta:
-

ovrednotenje dela v skupini,
ozaveščanje naučenih znanj in umeščanje učnih rezultatov v vsakdanje življenje in prihodnost,
prepoznavanje, kaj je bilo v celotnem procesu dobro izvedeno in kaj bi potrebovalo v
prihodnosti izboljšavo,
oblikovanje izhodišč za načrtovanje nadaljnjih aktivnosti ali projektov.

Kot smo že omenili, evalvacija ni namenjena zgolj vrednotenju projekta, temveč tudi vrednotenju
osebnih izkušenj, ki so jih pridobili udeleženci. To je pri projektu, kakršen je živa knjižnica, kjer lahko
veliko udeleženih izkušnjo doživi zelo močno, zelo pomembna faza v celotnem procesu.
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III EMPIRIČNI DEL
1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Prva živa knjižnica je bila organizirana na Danskem leta 2000 na festivalu Roskilde. Prvotno idejo
projekta so razvili v danski nevladni organizaciji Stop the violence kot del aktivnosti festivala. Na krilih
pozitivnega odziva obiskovalcev, se je živa knjižnica že naslednje leto izvedla tudi na Szigetu, enem
največjih glasbenih festivalov na svetu, kjer se vsakoletno izvaja še danes. Od izvoda prvega priročnika
za pripravo žive knjižnice, ki je izšel leta 2005 pa do sedaj, se živa knjižnica izvaja v več kot 70 državah
po svetu (Little idr., 2011). V Slovenijo, v Ljubljano, so jo leta 2007 pripeljale organizacije Društvo
informacijski center Legebitra, Slovenska filantropija in Center za nevladno izobraževanje.
V Mariboru je MKC Maribor prvo živo knjižnico organiziral leta 2012 in do sedaj smo jih v ekipi
prostovoljcev žive knjižnice v Mariboru organizirali že več kot deset. Že od samega začetka je živa
knjižnica zastavljena kot mladinski projekt, kar pomeni, da v organizacijski ekipi sodelujemo mladi, ki
si želimo nabirati izkušnje projektnega dela v povezavi s temami človekovih pravic, družbene
(ne)enakosti, vključevanja različnosti itd.
Avtorji drugega priročnika o živi knjižnici Little idr. (2001) definirajo namen žive knjižnice kot promocijo
spoštovanja človekovih pravic in človeškega dostojanstva. Njen cilj je ozaveščanje in omogočanje
konstruktivnega dialoga o predsodkih, ki pogosto vodijo do diskriminacije posameznikov ali skupin.
Glede na zgoraj opisan namen žive knjižnice, s tem povezujem teorijo Nastran Ule (1997), da obstaja
več različnih strategij spreminjanja oziroma razgrajevanja predsodkov, kot so spreminjanje zakonskih
aktov proti diskriminaciji določenih skupin, sistematično informiranje o neupravičenosti določenih
predsodkov pa tudi neposredni kontakti s posamezniki in skupinami, ki so tarča predsodkov in
diskriminacije. In živa knjižnica kot svoj način spopadanja s predsodki izbere prav slednjo strategijo.
Nastran Ule (1997) podrobneje razloži tudi fenomen »hipoteze stika« kot enega od možnih načinov
spreminjanja stereotipov, ki se zgodi zaradi pozitivnih medosebnih stikov med člani različnih skupin.
Opozori sicer, da so nekatere raziskave pokazale, da na tak način prihaja zgolj do omejenega
zmanjševanja stereotipov, saj so se zmanjšali samo stereotipi do konkretnih ljudi, s katerimi so bili v
stiku, ne pa o celotni družbeni skupini. Ugotavljajo, da pride do večjih sprememb stereotipov komaj v
primeru, ko so ti člani reprezentativni ali pa so informacije o stiku dramatično različne od stereotipov.
Vse to so dileme, s katerimi se po mojih izkušnjah srečuje v praksi večina organizacijskih ekip, ki se
zares poglobi v svoje delo. Avtorji priročnika Little idr. (2011) zato poudarjajo, da je pred začetkom
organizacije žive knjižnice pomembno, da se organizatorji zavedajo, da je glavni namen žive knjižnice
vnaprej določen, bolj specifični cilji pa naj odražajo želene realne in dosegljive vplive na lokalno okolje,
v katerem se dogodek izvaja.

2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Namen raziskovanja je kritično pogledati na metodo žive knjižnice, izpostaviti njene pozitivne in
negativne aspekte ter v skladu s tem pripraviti predlog za izboljšavo stvari, ki bi lahko bile zastavljene
na drugačen in bolj primeren način.
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Moj cilj je, da se z ekipo, ki pripravlja Živo knjižnico v Mariboru, najprej kritično opredelimo do našega
dosedanjega dela ter ocenimo ali pri našem delu res sledimo temu, kar prepoznavamo kot namen in
smisel metode. Želim si, da bi izpostavili nekaj stvari za katere menimo, da bi jih lahko izvedli na boljši
način in v nadaljevanju s to ekipo pripravimo in osmislimo eno spremembo, ki jo bomo na živi knjižnici
v praksi pilotsko izvedli. Zastavili bomo naša izhodišča in cilje spremembe, po izvedbi preverili učinke
vnesene spremembe in se na koncu tudi opredelili do uspešnosti vnesene spremembe.

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Zaradi narave raziskovanja sem se odločila, da bom raziskovalna vprašanja postavljala sproti, tekom
raziskave, ker je potek in smer raziskave odvisna od vsakega koraka posebej. Za začetek sem si postavila
tri raziskovalna vprašanja, ki sem jih raziskovala na prvi fokusni skupini, na osnovi katerih smo skupaj z
udeleženci oblikovali nadaljevanje raziskovanja.
Prvi sklop raziskovalnih vprašanj:
1. Kaj udeleženci fokusne skupine razumejo kot glavni namen žive knjižnice?
2. S katerimi izzivi se je ekipa srečala pri izvajanju živih knjižnic do sedaj in kako se je z njimi
soočala?
3. Na osnovi katerih predpostavk bo zasnovana sprememba – vpeljava novega koncepta knjižnih
listov in kakšen je načrt izvedbe akcije?
Na osnovi nove izvedbe žive knjižnice s spremenjenim postopkom, sem zastavila drugi del raziskovalnih
vprašanj, ki se nanašajo na to, kako je vnesena sprememba vplivala na vse ljudi, ki so bili kakorkoli
udeleženi tako na dogodku in tudi v fazi priprav na živo knjižnico. Odgovore na ta del raziskovalnih
vprašanj sem pridobila z metodo kratkih precej strukturiranih intervjujev.
Drugi sklop raziskovalnih vprašanj:
4. Kako je izvedena akcija s spremenjenim postopkom vplivala na knjige – glavne akterje žive
knjižnice, osebe, ki na dogodku pripovedujejo svojo zgodbo?
5. Kako je izvedena akcija vplivala na bralce – osebe, ki na dogodku preko pogovora s knjigami
spoznavajo nove zgodbe?
6. Kako je izvedena sprememba vplivala na izvajalce drugih vlog na živi knjižnici – informatorji,
knjižničarki, skrbnica knjig in organizatorje dogodka?
Po drugem sklopu pridobljenih povratnih informacij, sem želela skleniti krog raziskave z udeleženci
prve fokusne skupine, s katerimi smo akcijo načrtovali, z namenom, da ovrednotimo spremembo, ki
smo jo vpeljali, zato smo se v takšni zasebni srečali na drugi fokusni skupini.
Tretji sklop raziskovalnih vprašanj:
7. Kako je sprememba vplivala na udeležence fokusne skupine in njihove odnose ter pristop pri
pripravi žive knjižnice?
8. Kako udeleženci fokusne skupine ocenjujejo izvedeno spremembo in njene učinke?
9. Kaj meni ekipa žive knjižnice o uporabi vnesene spremembe na prihodnih živih knjižnicah,
predlaga kakšne prilagoditve, spremembe, nadgradnje?

43

4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
4.1

Raziskovalna metoda

Kot raziskovalno metodo sem se odločila uporabiti akcijsko raziskovanje, ki ga Vogrinc (2007a)
povzema z naslednjimi karakteristikami:
-

-

-

izvajajo ga tisti, ki jih določena situacija neposredno zadeva in so neposredno zainteresirani,
da bi to situacijo proučili in izboljšali,
poteka v skladu s cilji in okoliščinami institucije, v kateri se izvaja,
ker je cilj akcijske raziskave običajno proučiti oziroma izboljšati konkretno situacijo, se akcijska
raziskava običajno odvija na manjših vzorcih,
pri akcijski raziskavi ne gre za statistično prenosljivost ugotovitev, ampak za prenosljivost po
analogiji; novi uporabniki dobijo model, s katerim lahko v svojo prakso prenesejo, kar je za njih
uporabno,
akcijsko raziskovanje je način medsebojnega povezovanja ljudi, in spodbujanje timskega dela;
smiselno je, da v raziskavo vključimo kar največ čim več ljudi iz določene institucije, nujno pa
je, da vsi vodstveni delavni raziskavo podpirajo,
merilo uspešnosti je prispevek k izboljšanju dela v konkretnih situacijah, v katerih osebe, ki so
izvedle raziskavo, delajo,
pri akcijski raziskavi ni pomemben le končni rezultat, ampak tudi sam postopek raziskovanja,
katerega cilje je napredek znanja.

Menim, da ta metoda najbolj odgovarja na zastavljene cilje raziskave. Raziskavo smo izvajali
posamezniki iz ekipe Žive knjižnice v Mariboru s ciljem, da proučimo stanje projekta živa knjižnica, do
koder smo ga pripeljali do sedaj, kasneje pa oblikujemo akcijski načrt, z namenom, da izboljšamo naše
delovanje, kar vključuje tudi praktično izvedbo žive knjižnice s spremenjenim postopkov – vpeljava
koncepta novih knjižnih listov. Na vseh stopnjah našega delovanja, je bila prisotna tudi predstavnica
MKC Maribor, saj je akcijski načrt moral biti v skladu s poslanstvom organizacije, pod katero smo akcijo
izvajali. Naš cilj je storiti korak naprej k dvigu kvalitete projekta, na koncu pa kritično oceniti naše delo.
V kolikor bomo ocenili, da smo bili pri tem uspešni, bomo o spremembi v metodi obvestili tudi druge
izvajalce živih knjižnic po Sloveniji, jim predstavili naše rezultate in nov model dela, v kolikor bi ga
prepoznali za uporabnega tudi oni.
Lewin opiše akcijsko raziskovanje kot »niz korakov v spirali, katerih vsak sestoji iz načrtovanja, akcije in
ocene doseženega rezultata« (Vogrinc, 2007a, po Lewin, 1948, str. 95), na podlagi česar ugotavljam,
da sem za potrebe dotične raziskave izpeljala en niz korakov, se pa cikli ponavljajo že od začetka
izvajanja Žive knjižnice v Mariboru, prav tako se bodo nadaljevali po koncu moje raziskave, že na
naslednji živi knjižnici.
Na podlagi zgornjega predloga, sem za svoje raziskovanje izpeljala naslednje korake raziskovanja:
1. proučevanje literature o metodi žive knjižnice in socioloških teorij, ki zadevajo teme, ki so s
tem povezane (stigmatizacija, predsodki, stereotipi, socialno vključevanje, družbena
(ne)enakost …),
2. identifikacija problema in načrtovanje akcije, kar sem izvedla na prvi fokusni skupini,
3. priprave na živo knjižnico,
4. izvedba žive knjižnice z vneseno spremembo.
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5. zbiranje povratnih informacij glede uvedene spremembe s pomočjo kratkih precej
strukturiranih intervjujev,
6. vrednotenje, kar sem izvedla na drugi fokusni skupini.
Na tem mestu se mi zdi pomembno opredeliti tudi mojo vlogo v raziskavi. Vlogo raziskovalke vidim
predvsem v tem, da sem čez celoten proces v vseh fazah spremljala potek in procese, ki so se odvijali
med raziskovanjem. Preko preučevanja literature in poznavanja projekta iz prakse, sem si želela k
proučevanju metodologije žive knjižnice, tako v teoriji kot praksi, pristopiti čim bolj kritično.
Pomemben korak pri snovanju namenov in poteka raziskave je bila odločitev, da v raziskovanje aktivno
vključim člane ekipe Žive knjižnice v Mariboru in predstavnico MKC Maribor. Pri tem sem izhajala iz
predpostavke, da če želim dobiti celostni pogled na naše delovanje in karkoli preizkušati v praksi, kar
je bila moja želja, potrebujem njihovo podporo, saj projekt Živa knjižnica v Mariboru presega meje te
raziskave. V raziskovanje sem stopila z zaupanjem v ekipo, a brez natančno začrtanih smernic ciljev
raziskave, ker nisem vedela, kam nas bo popeljala prva fokusna skupina. Ko se je izkristaliziral načrt
spremembe, ki jo bomo izvedli v praksi, sem prevzela vlogo koordinatorice ekipe za izvedbe žive
knjižnice v praksi. Zaradi svoje obsežne naloge v času priprav in na samem dogodku, sem se odločila,
da bom naredila preverjanje učinkov dogodka komaj po zaključku projekta. Enako velja tudi za ostale
člane ekipe, saj sem želela, da svojo vlogo v času priprav in izvedbe izvedejo neobremenjeno s to
raziskavo, kar lahko rečem tudi zase. Moj cilj je bil izvesti živo knjižnico kot vsako drugo do sedaj in na
koncu videti kako je vse skupaj delovalo. Po izvedbi sem zbrala vse povratne informacije kot sem si
zadala in z ekipo izvedla evalvacijsko srečanje, ki je služilo kritičnemu pogledu in ovrednotenju te
raziskave, kot tudi temu, da smo naredili plan kako naprej, saj se je projekt po izvedbi te akcijske
raziskave izvedel že trikrat in je bilo zame velikega pomena, da zaključim z raziskavo tako, da zapustim
projekt na trdnih nogah in pripravljan za nadaljnjo izvajanje.
4.2

Vzorec

V fokusni skupini sem vključila posameznike, ki so z živo knjižnico povezani na različne načine in imajo
posledično tudi različne izkušnje, obenem pa so aktivno sodelovali tudi na živi knjižnici na kateri smo
izvedli akcijsko raziskavo. To pomeni, da je bil vzorec neslučajnostni in namenski. S tem sem želela
doseči čim večjo širino pri diskusiji. V fokusni skupini je bilo tako vključenih 12 ljudi, ki so imeli do tedaj
izkušnje z naslednjimi vlogami:
-

1 predstavnica MKC Maribor, skrbnica knjig,
3 organizator, informator,
1 knjiga (oseba, ki na dogodku deli svojo zgodbo z obiskovalci žive knjižnice),
1 organizator, knjiga,
1 organizatorka, knjižničarka, knjiga,
1 organizator, slovar,
3 informatorji,
1 bralka.

Tudi v procesu triangulacije virov podatkov z uporabo kratkih, precej strukturiranih intervjujev je bil
vzorec neslučajnostni in namenski. Izbrala sem osebe, ki imajo izkušnjo sodelovanja na živi knjižnici
pred spremembo (prejšnji način knjižnih listov) in so obenem bili na živi knjižnici v isti vlogi tudi tokrat.
Kriterij je bil, da so se v svoji vlogi preizkusili s starim in novim načinom knjižnih listov. Zajela sem:
-

7 knjig (osebe, ki na dogodku delijo svojo zgodbo z obiskovalci žive knjižnice),
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-

5 bralcev,
5 informatorjev,
2 knjižničarki,
1 skrbnica knjig,
3 organizatorji.

Slovarjev, ki so sicer pomemben del izvajalcev žive knjižnice, žal nisem mogla vključiti, ker nihče, ki je
opravljal na živi knjižnici to vlogo, ni ustrezal kriterijem in z vidika raziskave ne bi bilo verodostojno, da
jih kljub temu vključim.
V ta del raziskave so bili posredno vključeni tudi ostali sodelujoči na živi knjižnici in naključni mimoidoči,
saj so izkušnje in mnenja neposredno zajetih v zbiranje podatkov temeljila tudi na njihovih reakcijah in
vtisih.
4.3

Postopek zbiranja podatkov

4.3.1

Fokusni skupini

Zbiranje podatkov se je v procesu raziskave odvijalo na več nivojih. Klemenčič in Hlebec (2007, v
Morgan 1998) pravita, da lahko fokusne skupine uporabimo na štirih različnih stopnjah, ne glede na
namen; to so:
1.
2.
3.
4.

identifikacija problema
načrtovanje
izpeljava
vrednotenje

To metodo sem uporabila za identifikacijo problema, načrtovanje in zaključno vrednotenje. Prva dva
koraka sem izvedla na prvi fokusni skupini, zaključno vrednotenje pa na drugi fokusni skupini. Za
izvedbo obeh fokusnih skupin sem si pripravila načrt poteka in nekaj izhodiščnih vprašanj, obenem pa
sem pustila odprt prostor tudi za izražanje idej in tem udeležencev, ki so se jim zdele pomembne. Prva
fokusna skupina je trajala dve uri in pol, druga pa uro in pol. Načrt prve fokusne skupine dodajam v
priloge.
Cilj prve fokusne skupine je bil preko pogovora s pomočjo vnaprej zastavljenih vprašanj, ki so izzvala
kritičen pogled na naše izvajanje žive knjižnice in metodo nasploh, z udeleženci izoblikovati eno idejo
za vnos spremembe na prihajajoči živi knjižnici (20. november 2015). Za celotno idejo pa seveda tudi
naše namene in cilje, da je raziskava osmišljena ter kako bomo to spremembo vpeljali v koncept žive
knjižnice in to praktično tudi izvedli.
Na drugi fokusni skupini sem od udeležencev želela izvedeti kako ocenjujejo spremembo, ki smo jo
vnesli, kako je celotna raziskava in vnesena sprememba vplivala na naše odnose in delovni proces ter
kakšni so naši plani glede uporabe spremenjene oblike knjižnih listov tudi v prihodnje.
4.3.2

Kratki precej strukturirani intervjuji

Preverjanje učinkov vnesene spremembe na udeležence žive knjižnice, sem pridobila preko
triangulacije virov z metodo kratkih precej strukturiranih intervjujev. Vogrinc (2007b) pravi, da o
triangulaciji virov podatkov govorimo takrat, ko raziskovalci pri preučevanju določenega
raziskovalnega problema uporabijo kar največ različnih virov podatkov. Kombinacija odgovorov vseh
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intervjuvanih besed pa bo raziskovalcu omogočila bolj zaokrožen pogled na preučevani problem, kot
bi ga omogočil le en intervju.
Zanimal me je vpliv vnesene spremembe na udeležence žive knjižnice, zato sem s pomočjo intervjujev
po izpeljani živi knjižnici pridobivala informacije in vtise od udeležencev, ki so imeli na živi knjižnici
različne vloge, saj sem na ta način pridobila bolj kompleksno in celostno podobo; podrobnejši opis
intervjuvanih je opisan v vzorcu raziskave.
Intervjuji so trajali v povprečju med 8 in 15 minut, večina v slovenskem jeziku, nekaj pa v angleščini.
4.4

Postopek obdelave podatkov

Obe fokusni skupini sem posnela in ju v celoti pretipkala. Izjave udeležencev sem. Dele, ki so se mi zdeli
pomembni za nadaljnjo analizo sem v naslednjem koraku podčrtala. Iz podčrtanih delov sem v fazi
analize rezultatov izluščila stvari, ki so se mi zdeli pomembni za raziskovanje in analizo, pri čemer sem
nekatere dele citirala dobesedno, druge pa sem povzela. Udeležence fokusne skupine sem v analizi in
interpretaciji rezultatov označila z oznakami U1, U2, U3 … V priloge prilagam podčrtan izsek iz prve
fokusne skupine.
Intervjuje sem posnela, pretipkala in tudi v tem primeru zapisala v pravopisnih povedih, razen v
primerih, ko je bilo z vidika vsebine smiselno obdržati tudi sleng in druge stilno zaznamovane besede.
V nekaj primerih je šlo za angleško govoreče sogovornike, tako da sem te prevedla v slovenščino. V
nadaljevanju sem podčrtala dele, ki so bili za raziskavo relevantni. Prav tako prilagam v priloge tudi
podčrtan izsek iz enega od teh intervjujev.
Zbrane intervjuje sem nato razvrstila na 3 področja, glede na zastavljana raziskovalna vprašanja:
-

knjige,
bralci,
informatorji, knjižničarki, skrbnica knjig in organizatorje dogodka.

Vsako od področij sem nato, glede na odgovore, razvrstila v 5 do 7 kategorij, kjer sem iskala podobnosti
in razlikovanja z metodo povzemanja odgovorov intervjuvancev. Pri tem sem zaradi varovanja osebnih
podatkov knjige označila s KNG1, KNG2, KNG3 … bralce z B1, B2, B3 … informatorje z I1, I2, I3 …
knjižničarki s KNŽ1 in KNŽ2, skrbnico knjig s SK in organizatorje z O1, O2 in O3.
Tako v izjavah s fokusnih skupin kot v izjavah iz vseh intervjujev, sem obdržala obliko odgovorov, kot
so jo uporabljali zajeti v raziskavo, kar vključuje tudi spol ljudi, kot so ga zase uporabljali udeleženci.
Podobno taktiko sem ubrala tudi pri poimenovanju vlog, ki sem jih poimenovala kot so se poimenovali
ljudje, ki so te vloge opravljali na primer knjižničarka, informator. Izhajam iz predpostavke, da uporaba
izvornega slovničnega spola in poimenovanje vlog nima bistvenega vpliva na vsebino, pripomore pa k
pristnosti izjav in spoštovanju opredelitve njihovega družbenega spola, kot so ga zase izbrali sodelujoči.

5 KVALITATIVNA ANALIZA REZULTATOV IN INTERPRETACIJA
Analize pridobljenih rezultatov sem se lotila po vrsti, glede na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Najprej sem analizirala rezultate pridobljene na prvi fokusni skupini, ki so se dotikali prvega sklopa
raziskovalnih vprašanj. Te rezultate sem razdelila v 3 kategorije:
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1. NAMEN ŽIVE KNJIŽNICE ZA EKIPO ŽIVE KNIŽNICE V MARIBORU (Kaj udeleženci fokusne skupine
razumejo kot glavni namen žive knjižnice?),
2. IZZIVI (S katerimi izzivi se je ekipa Žive knjižnice v Mariboru srečevala do sedaj in kako se je z
njimi soočala?
3. NAČRT SPREMEMBE (Na osnovi katerih predpostavk bo zasnovana sprememba in kakšen je
načrt izvedbe akcije?)
S pomočjo kratkih intervjujev sem pridobila rezultate, ki so temeljili na drugem sklopu raziskovalnih
vprašanj, ki sem jih prav tako razdelila v 3 kategorije:
4. VPLIV SPREMEMBE NA KNJIGE (Kako je izvedena akcija vplivala na knjige – glavne akterje žive
knjižnice, osebe, ki na dogodku pripovedujejo svojo zgodbo?),
5. VPLIV SPREMEMBE NA BRALCE (Kako je izvedena akcija vplivala na bralce – osebe, ki na
dogodku preko pogovora s knjigami spoznavajo nove zgodbe?),
6. VPLIV SPREMEMBE NA IZVAJALCE DRUGIH VLOG (Kako je izvedena sprememba vplivala na
izvajalce in izvajalke drugih vlog na živi knjižnici – »informatorje«, »knjižničarki«, »skrbnico
knjig« in »organizatorje« dogodka?)
Pridobljeni odgovori in težnja po ovrednotenju vnesene spremembe so bili temelj za drugo fokusno
skupino, ki je temeljila na tretjem sklopu raziskovalnih vprašanj, ki sem jih razdelila v naslednje
kategorije:
7. OCENA IZVEDENE SPREMEMBE (Kako udeleženci fokusne skupine ocenjujejo izvedeno akcijo
in njene učinke?),
8. VPLIV SPREMEMBE NA EKIPO ŽIVE KNJIŽNICE V MARIBORU (Kako je sprememba vplivala na
udeležence fokusne skupine in njihove odnose, pristop pri pripravi žive knjižnice?),
9. KAKO NAPREJ (Kaj meni ekipa žive knjižnice o uporabi vnesene spremembo na prihodnih živih
knjižnicah, predlaga kakšne prilagoditve, spremembe?).
5.1

Namen žive knjižnice za ekipo Žive knjižnice v Mariboru

Fokusno skupino smo začeli s prespraševanjem o tem, kaj v ekipi Žive knjižnice v Mariboru razumemo
kot glavni namen metode žive knjižnice. Ugotovili smo, da kot glavni namen vidimo »podiranje
predsodkov« (U1), »spoznavanje ljudi iz določenih marginalnih manjšin, do katerih drugače nimamo
toliko dostopa« (U2), »povezovanje ljudi, ker se skozi branje knjig in organizacijo žive knjižnice tudi
povežeš« (U3), »govoriti s tujcem o zelo osebnih zadevah« (U4), »pripovedovanje osebnih zgodb in
preko tega mogoče ne vedno razbijanje stereotipov, ampak vsekakor to, da ugotoviš, da predalčkamo
ljudi, zato da si mi olajšujemo okoliščine« (U5).
Te iztočnice bomo primerjali z namenom žive knjižnice kot ga v najširšem pomenu definirajo Abergel
idr. (2005), ki pravijo, da je živa knjižnica metoda promocije spoštovanja človekovih pravic in
človeškega dostojanstva. Njen cilj je ozaveščanje in omogočanje konstruktivnega dialoga o predsodkih,
ki pogosto vodijo do diskriminacije posameznikov ali skupin. Če to definicijo primerjamo z nameni, ki
smo jih izluščili iz fokusne skupine, lahko vidimo da so udeleženci fokusne skupine kot pomembno
izpostavili še medsebojno povezovanje in vidik intimnosti pri pogovorih. Aspekt človekovih pravic, ki je
nekako središče žive knjižnice po konceptu living library, ki ga bomo vzeli za merilo v tej raziskavi, pa je
omenjen posredno, mogoče ga je prepoznati iz podiranja predsodkov in spoznavanja ljudi iz
marginalnih skupin.
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U6 je k zgornjim definicijam dodala še, da »lahko ponudimo priložnost, ampak ne, da se ljudje soočijo
s svojimi stereotipi, ker tega ne delamo radi. Lahko damo priložnost za pogovor, potem pa je ta cilj
mogoče izpolnjen ali tudi pa ne.« Kot primer je orisala dogajanje na Medkulturni živi knjižnici, kjer smo
»soočili zelo različne svetove. Ljudje iz nekaterih držav si določenih stvari nikoli niso znali predstavljati,
ker je v državah, iz katerih so prihajali, na primer nelegalno biti homoseksualec. Pa smo vseeno
sodelovali skupaj in šli preko tega.« K opisanemu razmišljanju lahko dodamo pogled Mirjane Ule (2005)
pravi, da se predsodki naselijo v našem jeziku, željah, predstavah in fantazijah. Na njih so utemeljene
samopodobe posameznikov in so tako podlaga za osebno in socialno identiteto posameznikov – ne
samo tistih, ki predsodke imajo, temveč tudi tistih, ki so tarča diskriminacije in predsodkov. Ta primer
lepo opiše od kod izvira zadržanost ali odpor posameznika do ljudi, do katerim ima zadržke.
Povzamemo lahko, da živa knjižnica ponuja odlično priložnost, je pa odvisno od vsakega posameznika,
ali lahko to sprejme ali ne.
Preko zgornjega primera, ki opisuje interakcijo med različnimi knjigami na živi knjižnici smo prišli do
naslednjega pomembnega vidika žive knjižnice, ki ga je povzel U5, ki ima veliko izkušenj predvsem kot
knjiga pa tudi organizator, da »živa knjižnica deluje na dveh nivojih. Na notranjem - nekaj, kar se dogaja
med nami, knjigami in celotno ekipo in na živi knjižnici - nekaj, kar se dogaja v interakciji z obiskovalci.«
U4 je dodala, da slednji prav tako deluje na dveh ravneh. Hkrati je s svojimi predsodki soočen bralec,
ko bere knjigo na neko temo, obenem pa je tudi za knjigo to enak proces, s tem ko je v interakciji s
svojim bralcem in morebitnimi posebnostmi bralca, do katerih ima lahko knjiga zadržek. V opisanih
izhodiščih in v zgornjem primeru vidimo kako živa knjižnica deluje tudi navznoter in kje vse so potenciali
za učno izkušnjo vseh vključenih ter da se namen žive knjižnice izvaja še marsikje drugje kot pa zgolj v
interakciji bralec-knjiga med branjem.
Iz tega lahko sklepamo, da živa knjižnica kot metoda ponuja možnost razbijanja predsodkov in soočanja
s posameznikovimi predsodki ves čas projekta. V fazi priprav lahko to možnost izkoristijo člani ekipe ob
predpostavki, da je ekipa zastavljena dovolj raznoliko in da ekipa nameni dovolj časa pogovorom na
osnovi katerih, lahko rastejo kot posamezniki in skupina – na primer diskusije glede izbora knjig,
priprave usposabljanj za knjige in druge udeležence, aktivnega vključevanja posameznikov v
organizacijo dogodka. Več o podpori učnega procesa v projektnem delu pove Novak (1990) izpostavi
upoštevanje interesov, potreb in sposobnosti vključenih kot eno glavnih izhodišč za dobro delo, kar
obenem definira tudi kot predpogoj za dobro motivacijo in vključevanje v aktivnosti ali projekt. Pravi,
da s tem omogočamo vključenim, da začnejo razmišljati o svojih željah in potrebah. Tukaj ne govorimo
zgolj o veščinah projektnega dela, temveč tudi o osebnostni rasti posameznikov. Ponujena možnost
razbijanja predsodkov in stereotipov pa je bolj izrazito izražena na dogodku, med branji, kar nekako
velja kot vrhunec žive knjižnice. Ugotovili smo, da se ta proces dogaja dvosmerno, med bralcem in
knjigo, prav tako pa tudi med informatorji in knjižničarji, ki so v interakciji z obiskovalci, saj nikoli ne
vemo katera tema je za nekoga nova, nenavadna in morda izven njihove cone udobja.
Udeleženka U7, ki je pri projektu aktivna od samega začetka pa je izpostavila še eno zanimivost, ki se
je začela opažati pri zadnjih izvedbah žive knjižnice v primerjavi s prvimi, ki se bile izvedene v Mariboru.
Izbor knjig se je v zadnjem času precej razširil v smislu kdo vse je lahko knjiga na živi knjižnici. Ne gre
več samo za posameznike, ki prihajajo iz marginalnih družbenih skupin, temveč smo šli pri pridobivanju
novih knjig v smer, »da prikažemo obiskovalcem zanimive zgodbe ljudi, s katerimi mogoče ne moreš
govoriti vsak dan, ni pa nujno, da imaš ti kak predsodek do tega. Na primer študent psihologije je
zanimiv profil, ker če te zanima psihologija, boš mogoče z veseljem govoril z njim.« Tako smo našli še
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en pomemben namen žive knjižnice, ki je informiranje obiskovalcev o različnih tematikah, se pa pri tem
rahlo oddaljujejo od namena, kot ga opredelijo (Little idr., 2011, str. 14): »promocija spoštovanja
človekovih pravic in človeškega dostojanstva preko soočanja naših predsodkov na podlagi
konstruktivnega dialoga o stereotipih, ki pogosto vodijo do diskriminacije določenih posameznikov ali
skupin«. Tukaj se pojavlja torej vprašanje ali se lahko preko informiranja in predstavljanja različnih tem
in zgodb prav tako vrši proces podiranja predsodkov. Na to vprašanje ponuja enega izmed možnih
odgovorov Nastran Ule (1997), ki pravi, da se posameznik čuti z nekom, do katerega ima sicer
predsodek, bližje, če najdeta neke skupne teme ali pa imata o določenem vprašanju podobna
prepričanja. Kar informiranje o določeni temi lahko ponudi, sploh, če predpostavljamo, da si
posameznik knjigo izposodi, ker ga to področje zanima. Ostaja pa vprašanje ali ima posameznik do te
knjige tudi predsodke ali pa ga ta tematika zgolj zanima, o čemer Little idr. (2011) pravijo, da bi naj bil
organizator pozoren na tveganja, če povabi na živi knjižnico knjigo, ki je zgolj zanimiva, ne sooča pa se
s stereotipi ali je podvržena tveganju predsodkov in diskriminacije. Kakšna tveganja so imeli v mislih
sicer ne izvemo, ugibamo pa lahko, da bi takšna tveganja izhajala predvsem iz zanikanja osnovne
metode, ki jo strogo povezujejo s človekovimi pravicami.
V tem prvem delu smo poskušali najti odgovore na vprašanja kako v tej ekipi definiramo namene žive
knjižnice in kako se ti morebiti razlikujejo od namenov, kot so predstavljeni po priročniku iz leta 205 in
2011, ki postavita osnove koncepta living library. Ugotovili smo predvsem, da nam je poleg osnovnih
namenov kot so razbijanje predsodkov in stereotipov, pomembni še druženje in povezovanje, ki ga
ponuja živa knjižnica ter da nam je pomembno predvsem predstavljanje zgodb. Izpostavili smo
pomembnost tega, da je bralec pripravljen na soočenje s svojimi zadržki in obenem tudi to, da je včasih
izziv svoje predsodke sploh ozavestiti in da je to to proces vsakega posameznika, ki se odloči s tem
soočati. V nadaljevanju bomo posvetili več pozornosti identificiranju izzivov s katerimi se ta ekipa sooča
pri pripravi živih knjižnic, kar bomo naredili skozi spekter definiranja namena žive knjižnice, tako da se
bo ta diskusija nadaljevala tudi še v naslednjem delu.
5.2
5.2.1

Izzivi
Kako približati metodo širšemu spektru ljudi

Kot prvega od izzivov smo izpostavili to, da lahko pogovor s knjigo ruši predsodke »samo pri tistem
spektru ljudi, ki so pripravljeni na to. Torej da so vsaj približno »open-minded«, da so pripravljeni priti
na živo knjižnico in poslušati zgodbe. Tisti, ki pa so absolutno proti nečemu ali pa imajo res
zakoreninjene stvari, ne bodo prišli in jih ne moreš prepričati, da pridejo poslušati o neki temi ali se
pogovoriti s knjigo in se temu pač izognejo (U8).« Del razlage za zgoraj opisano situacijo lahko najdemo
v obrazložitvi, ki govori o tem, da so predsodki močno zasidrani v nezavedni del posameznikovih čustev
in afektov in da je zato zelo težko ozaveščati lastne predsodke in kritično samorefleksijo do njih (Supek,
1973). To bi lahko pomenilo prav to, da kakšen bralec zavestno sploh ne ve, kaj ga odvrača od tega, da
bi si izposodil knjigo, ki v njem zbuja nelagodje in bi lahko rekel, da ima do nje predsodke, ker njegovi
obrambni mehanizmi poskrbijo, da teh predsodkov sploh ne ozavesti. In v praksi si, kot smo videli na
zgornjem primeru ljudje, zaradi tega raje izposodijo profil knjige, ki mi je bližje in bolj v coni ugodja.
Jost in Banaji (1994, v Ule, 2005) pa nadaljujeta, da se nekje globoko v vsakem predsodku skriva
človekov strah pred tem, da bi lahko sam postal tarča predsodka, v primeru, da se ne bi držal
predpisanih norm in vedenjskih pravil. Kar bi lahko morda pojasnilo to, ko si nek bralec ne želi izposoditi
profila knjige, za katerega smatra, da se ga v družbi drži stigma, da ga ne bi drugi začeli povezovati s
tem profilom. Iz lastne izkušnje dodajam primer pogovora z mladostnikom, ko sem bila v vlogi
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informatorke na dogodku in si ni želel izposodit profila gej, čeprav je kazal za to knjigo veliko interesa
v obliki mnogih vprašanj o knjigi. Od tega ga je odvračal predvsem pomislek, kaj si bodo o tem mislili
prijatelji s katerimi je prišel na živo knjižnico in strah, da bi prijatelji mislili, da je tudi on gej. Tukaj jasno
vidimo kako velika stigma se še vedno drži spolnih usmerjenosti, ki so drugačne od heteroseksualnosti
in posledično strah posameznikov, da bi bili na kak način povezani s tem, kar opišeta avtorja v zgornjem
primeru.
Glede te predpostavke smo povprašali knjige tudi o izkušnjah v praksi. U5 je potrdil, da si tudi njega
»ponavadi izposodijo ljudje, ki so dovolj »open-minded«, kar potrjuje zgornjo tezo, da si bralci, ki na
pogovor o neki temi niso pripravljeni zaradi svojih prepričanj ali zadržkov, knjig niti ne izposodijo. U5
nadaljuje, da pa je »tudi prva stvar, ko se usedem z bralci v čitalnico to, da mi povejo, da so oni itak
strpni in da nimajo nobenega problema s tem. In to čisto zaradi tega, da se oni dobro počutijo.« Kot
odgovor za takšno vedenje bralcev U5 ponudi razlago izpostavi pomeni potrebe po varnosti s strani
bralcev med branjem. Garbutt (2008) pravi, da tako kot so pogumne knjige, ki so na voljo za pogovore
z neznanci, tako lahko na pogumen način k branju pristopijo tudi bralci. To naredijo predvsem s svojim
pristopom k pogovoru, od katerega lahko odnesejo največ, če so osebno vpleteni in pripravljeni na
spreminjanje svojih pogledov. Ta izjava in zgornji primer potrjujejo tezo, da so bralci zelo osebno
izpostavljeni med branjem in da nekateri potrebujejo veliko varnosti, podpore in prebijanja ledu s
strani knjige, da lahko branje dobro steče.
Svoj pogled na to so podali tudi informatorji, ki so tisti, s katerimi imajo obiskovalci ponavadi prvi stik
že na ulici, ko jih nagovorijo in povabijo na živo knjižnico. U11 o tem pove, da imajo informatorji
vpogled »zgolj v to, kaj naključnega obiskovalca najbolj stimulira oziroma kar vzbudi pri njih pozornost
na prvo žogo, ne pa toliko, kaj je za tem njihovim interesom, če je to nek predsodek ali iskreno
zanimanje.« U10 pa dodaja, da »ko si informator probaš človeka pritegniti s tistim, kar mu je všeč; da
si naj izposodi nekaj, kar mu je všeč.« Podobno opažanje je zaznala tudi U9, ki ima veliko izkušenj kot
knjižničarka, ki pravi, da je v večini primerov dobila občutek, da so obiskovalci »izbirali po tem, kaj bi
jim bilo »fajn«, pri katerem branju bi se imeli fino in ne nujno, da bi nekaj bolj resnega izvedeli ali da bi
se bolj poglabljali.« Ta pričanja govorijo o tem, da v veliko primerih ne moremo zagotovo govoriti o
tem, kakšen interes je v ozadju tega, kakšno knjigo si bralec izposodi, izkušnje pa kažejo na to, da je
ljudem bolj privlačno, če se jih povabi z nečim prijetnim, nekaj kar je bolj blizu njihove cone ugodja, kar
potrjuje tudi izjava U9, da »se pa zgodi, da kdo komentira: »Joj, tega pa rajše ne,« v primerih, ko so
dvomili kdo ta knjiga je oziroma s čim se ta knjiga ukvarja. Tudi te izjave kažejo podobno sliko kot
primeri, ki smo si jih pogledali zgoraj. Gre za to, de je ljudem včasih težko iti preko sebe in z neznancem
govoriti o temah, ki so zanj težke, moramo pa vseeno poudariti, da tega nikakor ne moremo posplošiti
na vse bralce žive knjižnice in da v veliko primerih kot pove U11 ne moremo z gotovostjo trditi, kaj je
za motivi bralca, da si izposodi določeno knjigo ali pa ne. Pri tem, da je pomemben vidik tudi to, kar
izpostavi U10, da če informatorji nagovarjajo bralce, da si naj pridejo izposoditi nekaj zanimivega in ne
nekaj, do česar imajo zadržek, da to najverjetneje prav tako vpliva na dojemanje metode žive knjižnice
in njihov končni izbor knjig.
Eno od možnih rešitev za olajševanje okoliščin ponudi U10 iz lastnih izkušenj, ko je bila v vlogi bralke.
Pravi, da »najprej bereš nekaj, kar ti je blizu in ti ni težko, po tem pa se postaviš v drugo vlogo in si rečeš,
da bi prebral nekaj, o čemer moraš malo razmisliti, ker ti je težko, ampak imaš sedaj priložnost in boš
probal.« To bi lahko bil primer, kako preiti začetno temo, nelagodje in postati pri branjih bolj
samozavesten. Druga udeleženka, U8, ki je v preteklosti prav tako bila v vlogi bralke, pa o svoji izkušnji
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pove, da si je za prvo branje na živi knjižnici nasploh izbrala za njo zelo težko knjigo. »Nisem si izbrala
nekaj, kar je prijetno in se lahko pogovarjaš o rožicah in travi. Izbrala sem si bivšega odvisnika od drog
in ko sem šla v to, sem vedela, da to ne bo preprost pogovor, takšen za pet minut, ampak da bo verjetno
naporno. Bilo je izčrpajoče, ker so bile težke teme, ampak sem dobila toliko energije, super je bilo.« Ta
in zgornji primera potrdita tezo, da morajo biti bralci pripravljeni na to, da se podajo v branje in da ima
vsak človek drugačno cono ugodja. Je pa ta proces drugačen od posameznika do posameznika in ne
moremo posploševati in predstaviti enega modela, ki bi deloval za vse.
Zgoraj zapisano potrjuje to, kar smo ugotovili že pri definiranju namena žive knjižnice, kot ga vidi ta
ekipa. V vseh fazah projekta – pri informiranju na dogodku, pri promociji pred dogodkom in tudi pri
širjenju izbora knjig smo usmerjeni v to, da promoviramo življenjske zgodbe ljudi in v to, da lahko
pridejo bralci spoznati človeka in njegovo zgodbo. Manj poudarka je na tem, da se naj pridejo na živo
knjižnico soočati s svojimi predsodki in razbijati svoje stereotipe o posameznikih in skupinah, ki so
podvrženi diskriminaciji v družbi. Iskali smo tudi razlago, zakaj se je izbor knjig začel tako širiti. U7
meni, da se je to začelo dogajati »vzporedno s tem, ko se je delalo na tem, kako privabiti obiskovalce …
če se želiš po koncu projekta počutiti v redu in biti uspešen, torej da si ljudje pridejo dejansko izposoditi
knjige, začneš razmišljati, koga vse bi še povabil kot knjige, da bi pritegnil ljudi, da pridejo na živo
knjižnico. To delaš v upanju, da če si bodo najprej izposodili vegetarijanko, si bodo pa mogoče v drugem
ali tretjem branju morda izposodili nekoga, do katerega pa imajo zadržke.« Pri tem gre torej za to, da
smo med knjige povabili tudi ljudi, katerih se v družbi ne drži tako velika stigma, so pa oni in njihove
zgodbe kljub temu zanimive, nenavadne.
U4 je kot razlago na zgornjo debato izpostavila naslednje razmišljanje o delovanju predsodkov in
soočanju posameznika z njimi. »Ko imam jaz predsodek, ga najbrž ne bom šla na ta način zavestno
razbijati, ampak se bo to zgodilo postopoma. Večina ljudi, ki gre brati knjige, si predstavljam, da iz neke
vedoželjnosti, firbca, želje po večjem poznavanju nečesa, o čemer že nekaj vejo, kar je super, mislim pa,
da sama živa knjižnica ne toliko razbija predsodke, kot ozavešča, osvešča, širi pojmovanje.« U6 pa je
nadaljevala: »Ja, živa knjižnica definitivno ozavešča, ampak predsodki imajo neko neprijetno lastnost,
da so lahko zelo skriti in nezavedni in včasih ne vemo, da jih imamo. In tudi če izbereš neko knjigo čisto
iz firbca, lahko mogoče mimogrede še kakšno stvar izveš, o kateri sploh nisi vedel, da imaš neko mnenje
že vnaprej.«
V luči zgornjega razmišljanja lahko izpeljemo, da se je ljudem težko soočiti z lastnimi predsodki ali jih
sploh prepoznati in ozavestiti. Postavili smo tezo, da se lahko predsodki in stereotipi zmanjšujejo tudi
preko preko ozaveščanja in informiranja ter da se lahko kak stereotip razbije tudi nenačrtovano preko
spoznavanja novih stvari in na tak način vpliva na bralčeva poglede. V nadaljevanju pa smo našli še eno
specifiko, ki se ukvarja z izzivom kako približati metodo širšemu spektru ljudi, ki so je izpostavil U2:
»Meni se pri tem konceptu, zakaj hodijo ljudje na živo knjižnico, zdi bolj pomembno, kakšni ljudje hodijo
na živo knjižnico. Katera osebnostna lastnost združuje te ljudi, ki pridejo in preberejo knjigo. Zdi se mi,
da bi se morali pogovarjati bolj o tem, ali gre za odprtost do izkušnje, radovednost, ki jo imajo ljudje v
sebi.« Razmišlja, da gre za to, »v kolikšni meri si se pripravljen podati v neke nove stvari, koliko si
pripravljen pristopiti do stvari, ki so izven cone tvojega udobja in podobno. Po mojem je to, to, kar pri
človeku odloča, če bo prišel nekaj prebrati na živo knjižnico ali ne. In ali je sploh mogoče ljudi, ki te
osebnostne lastnosti nimajo, privabiti na živo knjižnico?«
Skupaj smo ugotavljali, da je določen spekter zgoraj opisanih ljudi zelo težko privabiti na takšen javni
dogodek, kjer se od njih pričakuje aktivno sodelovanja in da s tem ni nič narobe. Ljudje, ki se niso
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pripravljeni toliko izpostaviti, lahko na primer najdejo podobne vsebine na televiziji, morda preko
neformalnih pogovorov v službi ali prostem času, lahko se odpravijo tudi v kino, gledališče ali pa preko
branja klasičnih knjig. Določenih ljudi pa takšni dogodki s takšnimi tematikami preprosto ne zanimajo.
Specifika žive knjižnice je to, da kot glavno metodo uporablja dialog, za kar je potreben vložek in
odprtost bralca, da pogovor lahko steče. U5, izkušen kot knjiga in bralec, izpostavi, da »se moramo tudi
mi zavedati, da je morda nekdo že šel daleč iz svoje cone ugodja, da si je mene sploh izposodil in potem
me mora še sam spraševati. Spomnim se branja z eno super punco, ko sem bil jaz bralec. Ko sem prišel
na branje, nisem točno vedel, kaj jo naj vprašam in mi je bilo veliko lažje, ko se je ona znašla in začela
govoriti o stvareh zelo široko.« To aktivno vlogo bralca med branjem opiše Yankelovich (2001, Žalec,
2010, str. 33.), ki pravi, da je eden od ključnih vidikov dobrega dialoga odkritost in odsotnost tabujev.
Bolj kot je človek odprt in iskren, lažje steče dialog in tudi kvaliteta le-tega je večja. Pravi, da takšna
razkritost ne zadeva samo sogovornika, v našem primeru knjige, temveč tudi in predvsem samega sebe,
kar v našem primeru pomeni bralca. Zaključi, da je odkritost do drugih in sebe bistvenega pomena za
dialog, pri čemer se moramo zavedati, da je razkrivanje samega sebe tudi edina pot, da se ljudje znebijo
predsodkov.
Te začetne zadrege so tematika, s katero se v ekipi Živi knjižnice ukvarjamo že kar nekaj časa in kot
enega izmed pristopov k temu izzivu smo sklenili, da želimo knjige bolj učinkovito opremiti z veščinami,
da bo začetek branja lažji, saj imamo v paru knjiga-bralec lahko predhodni vpliv le na knjigo. S tem
namenom smo na usposabljanju za knjige več časa posvetili diskusiji o tem kako reagirati, če je bralec
v krču, če nima vprašanj, kako začeti branje in bralca povabiti v pogovor. V večini primerov so na
usposabljanju prisotne tudi izkušene knjige, ki z novimi knjigami podelijo svoje izkušnje in na tak način
skupaj raziskujemo možne pristope k začetku branja. Glede na zgoraj opisane primere, pa je to še
vedno nekaj, s čemer se moramo ukvarjali tudi v prihodnosti.
5.2.2

Etiketiranje in izpostavljanje predsodkov

Naslednji pomemben izziv s katerim se v ekipi srečujemo in ukvarjamo že nekaj časa, je ta, da si mora
vsaka knjiga izbrati zase naziv, ime profila, pod katerim je predstavljena na živi knjižnici »oziroma če si
ga ne želijo dati sami, ga poiščemo skupaj z njimi, da se z njim strinjajo oni in mi« (U6), kar je obenem
tudi pogoj sodelovanja pri projektu. S časom smo se začeli spraševati, ali se nam zdi to dobro za projekt
in sliko, ki jo pošiljamo v svet. Določeni ljudje tako na primer ne želijo biti knjige, ker si niso pripravljeni
dati te nalepke, kot na primer pove U4, ki smo jo že večkrat povabili k sodelovanju in je vedno odklonila
z argumentom: »Mene živcira to, da se reče knjigi to in to, ker jaz nikakor ne bi mogla biti knjiga samo
z enim profilom, ker nisem samo to.« V praksi se je prav tako začelo dogajati, da ima večina knjig več
kot en profil, kar lahko razumemo kot potrditev tega, da se identificirajo ljudje z več kot eno stvarjo, ki
jih opisuje.
Opredeljevanje samega sebe zgolj z enim profilom pa lahko povzroča tudi posploševanje in na prvi
pogled producira celo zelo stereotipno predstavo o nekem človeku. U3, ki ima na živi knjižnici dva
profila izpostavi: »Če gledam za moj profil Oseba s cerebralno paralizo, si ljudje predstavljajo, da sem
boga in bolna in bi verjetno ljudje že od začetka imeli boljšo sliko, če bi imeli tudi informacije o drugem
profilu Uporabnica spletnih klepetalnic, da nisem boga.« Udeleženci so izpostavili, da vidijo težavo
predvsem v tem, da vsi obiskovalci, ki pogledajo na seznam knjig nimajo priložnosti ali se ne odločijo
za pogovor z vsako od knjig, ki je z nekim nazivom predstavljena na knjižnem seznamu, kar posledično
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pomeni, da se lahko o nekem profilu utrdi stereotip, saj s knjigo niso govorili in imeli priložnosti ta
stereotip spoznati in v idealnem primeru tudi ovreči.
K izbiri naziva profila spada tudi to, da si knjige za svoj profil zapišejo pet stereotipov, s katerimi se v
realnem življenju srečujejo, v povezavi z izbranim profilom. Na Medkulturni živi knjižnici aprila 2015,
smo pri tem naleteli na velik odpor novih knjig: »Ljudje na svojem knjižnem listu niso želeli zapisati 5
stereotipov, ampak so želeli zapisati pozitivne stvari o sebi in smo jih mi na silo usmerjali v to, da naj
zapišejo stereotipe. Nekaj časa smo vztrajali, potem pa smo ugotovili, da to nima smisla in na živi
knjižnici junija nismo več pisali stereotipov, ampak odprta vprašanja in smo prišli do tega, da stereotipe
zamenjamo z vprašanji,« se spominja U6, ki je bila del ekipe organizatorjev. U4 smiselno ugotavlja, da
se »temu želimo izogniti v samem principu žive knjižnice, hkrati pa delamo točno to. S tem, ko stereotipe
zapišemo, jih potrjujemo.« Za odgovor na dilemo glede izpostavljanja stereotipov, se lahko obrnemo
kar na definicijo koncepta stereotipa, ki jo je uvedel W. Lippman in opredelil stereotipe kot »selektivne,
samoizpolnjujoče in etnocentrične sodbe, ki konstruirajo zelo parcialno in neustrezno reprezentacijo
sveta.« (Lippman, 1961, v Nastran Ule, 1997, str. 156). Pri tem razumemo besedo parcialno kot
nepopolno in pristransko. Stereotip je torej rezultat neke nujnosti, da se poenostavijo kompleksnost
pojavov, njihova naloga ni, da bi predstavljali dobesedno odslikavo realnosti, temveč da poudarijo za
nas pomembne in tipične poteze objekta. Gre torej za »proces pripisovanja lastnosti posameznikom
na osnovi njihove skupinske pripadnosti« (Nastran Ule, 1997, str. 157). Če izhajamo iz teh dveh
pogledov na stereotip, lahko vidimo, kje se nahaja potencial, da nastaja škoda pri uporabi le-teh v
knjižnem katalogu. Gre za to, da to, da stereotipi ne predstavljajo realnost verodostojno in lahko na
kak način sporočajo zelo popačeno sliko realnosti neke knjige. Čeprav so knjige v veliko primerih
pripadniki družbenih skupin, pa se mi zdi zelo sporno, da bi rekli, da so tudi predstavniki teh skupin,
kot je to definirano v izvorni metodi. Menim, da en sam posameznik ne more predstavljati vseh ljudi,
ki se poistovetijo s podobnimi stvarmi.
Ne smemo pa pozabiti tudi, da »besede niso brez učinka, temveč imajo realno moč. Jezik, besede
klasifikacije in diagnoze opredeljujejo, omejujejo in pravzaprav določajo kaj smo pravzaprav zmožni
videti. Pomembno vplivajo na samoreprezentacijo uporabnikov« (Urek, 2005). Zgornja predpostavka
odlično povzema naslednjo dilemo, ki smo jo izpostavili, kakšno podobo daje živa knjižnica v javnosti.
Živo knjižnico promoviramo kot dogodek, kjer si lahko izposodiš knjige, ki jih nimaš priložnosti srečati
vsak dan, pripadnike marginaliziranih družbenih skupin, ki so v družbi stigmatizirani in se jih držijo
določeni stereotipi. Zanimalo me je, kaj sporočamo s tem, ko kot organizatorji naredimo nek izbor knjig
in rečemo, da so to profili oseb, o katerih se v družbi moramo pogovarjati, da bi bili bolj sprejeti. Moja
predpostavka je bila, da s tem, ko določen profil izpostavimo na živi knjižnici, posledično na nek način
tudi potrdimo, da je to nekaj, kar je v družbi problem. Kot odziv temu izzivu ponudi U4 odgovor:
»Mislim, da se lahko živa knjižnica razširi v tem smislu, da povabi kakšne še profile, ker nikoli ne moreš
vedeti, s čem ima nek človek težavo oziroma kaj nekega človeka v tem hipu zanima o nekem profilu.
Kar pomeni, da bi lahko govorili o drugačnosti, ampak ne v smislu stigmatizacije, ampak bolj o
različnosti. Torej da predstavljamo različnost, pestrost ljudi, ne pa toliko, da vabimo ljudi, ker razbijamo
predsodke, ampak da imamo na voljo čarovnico, duhovnika, pometača, študenta, smetarja, karkoli, v
končni fazi tudi kuharico in tabornika.« To pomeni, da bi se metoda odprla vsem ljudem. In po tem
principu bi izhajali iz tega, da ima vsak človek zgodbo za živo knjižnico in da smo vsi dovolj zanimivi. Še
vedno pa ostaja vprašanje ali so vsi ljudje primerni za to, da bi opravljali vlogo knjige na živi knjižnici.
Ostaja pa dejstvo, da so vse zgodbe enako vredne in pomembne. Nekaj besed o tem pove tudi
Palomares (2001), ki pravi, da je od našega zaznavanja odvisno ali raznolikost ljudi dojemamo kot nekaj
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kar nas dela od ljudi drugačne ali podobne. Če smo v odnosih usmerjeni le na to, v čem se razlikujemo,
se drug od drugega oddaljujemo, če pa se osredotočimo na naše podobnosti, pa nas to združuje. Ob
takšnem družbenem dojemanju razlik, nastaja posebna moč, ki sicer temelji na medsebojni različnosti,
a jo lahko razumemo tudi kot enakost v različnosti. Ta pogled podpre teorijo, da bi si bili ob
izpostavljanju različnosti namesto drugačnosti, vsi bolj enaki in enakovredni, prav tako naše zgodbe.
5.2.3

Izzivi pri vključevanju nekaterih profilov

Zanimalo nas je, do katere meje odklonske profile se nam zdi smiselno vključevati kot knjige in zakaj
na Živi knjižnici v Mariboru do tega trenutka še nismo uspeli uspešno vključiti več profilov kot so na
primer prostitutka, uporabnik marihuane, brezdomec, oseba z duševno boleznijo, oseba z motnjo v
duševnem razvoju ali pa zapornika. Kje je meja za lokalno okolje, kje je meja za organizacijo, ki je
organizator in obenem tudi ali je odgovornost organizatorja zavarovati ranljivejše profile?
V nadaljevanju smo te profile razdelili v skupine in pod podrobnejšo analizo vzeli profile, ki imajo težave
z zakonsko ureditvijo v državi, osebe z motnjami v duševnem razvoju in duševnimi boleznimi ter profile,
ki so na meji tega, če jim lahko rečemo primeri pozitivnih družbenih praks.
5.2.3.1

Profili, ki imajo težave z zakonsko ureditvijo

Pri tipu profilov, ki imajo težave z zakonsko ureditvijo, smo za začetek vzeli za primer posameznika, ki
je v preteklosti sodeloval na živi knjižnici kot knjiga s profilom Zdravilec. U7 se spomni: »Ko se je
spremenil zakon na tem področju, je ta oseba rekla, da se ne bi več izpostavljala kot zdravilec na takšen
način.« Podobno smo ugotavljali tudi za primer prostitucije: »Če ti javno izpostaviš prostitutko in jo
lahko pride kdorkoli brati, bo veliko ljudi izvedelo, da je ta ženska prostitutka in to se mi ne zdi prav«
U2. To nakazuje, da gre v nekaterih situacijah za primere, ko je posameznik, ki se izpostavi kot knjiga
lahko potencialno zakonsko ogrožen in/ali v prekršku in pojavlja se vprašanje ali je to zgolj odgovornost
posameznika ali tudi (in predvsem) organizacije, ki živo knjižnico organizira, ki navsezadnje stoji za
celotno zadevo.
Po drugi strani pa se da na vsakega od teh izzivov pogledati tudi iz bolj aktivistične strani kot v tem
primeru: »Uživanje marihuane ni prepovedano. Prepovedano je preprodajanje in omogočanje uživanja
drugim, ne pa uživanje samo. In če se zdaj že zelo dolgo borimo za to, da bi legalizirali marihuano, se
mi zdi, da je živa knjižnica eden prvih projektov, ki bi moral to v tem smislu podpreti« (U4). Iz tega bi
lahko izpeljali, da gre za iskanje pravega ravnovesja med tem, da se vključeni posamezniki in
organizacija zavedajo potencialnih tveganj, ki jih sprejemajo in tem, da gre vendarle za metodo katere
namen je širiti obzorja, približevati ljudem raznolike družbene prakse in posledično tudi premikati meje
normalnosti, ki jih narekuje večinska družba.
Menim, da se moramo tukaj zavedati in všteti v kalkulacijo tudi meje izkušenosti in sposobnosti
organizatorjev v smislu koliko tveganja lahko določena ekipa organizatorjev strokovno izpelje in
zagotovi ljudem dobro izkušnjo. Nenazadnje gre tudi za to, koliko daleč se razteza cona ugodja za to
ekipo – kaj še pojmujejo kot nekaj, kar želijo na živi knjižnici predstaviti ljudem in kje je za njih moralno
sporno. To se je pokazalo tudi na naši fokusni skupini, ko je U1 ubesedila svoje pomisleke: »Jaz ne vem
ravno, če bi spodbujali uživanje marihuane med mladimi.« Menim, da je to, da se ekipa zaveda svojih
meja pomembno za dobro organizacijo, saj lahko na kakšen način ustrezno predvidi tveganja, obenem
pa sama sebi odgovori tudi na vprašanje, kje bi pa morda lahko v prihodnosti svojo cono ugodja še
malo razširili. Ob tem primeru pa pomislim tudi na to, da je dobro, da se organizacijska ekipa pogovarja
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o tem kaj so vrednote, ki jih želi posredovati okolju. Kot vidimo na primeru pogovora o marihuani,
vidimo, da si ekipa ni čisto skladna v mnenju in zato se mi zdi pomembno z ekipo raziskovati kaj so
njene prioritete in stališča do tem, ki jih želi predstavljati na živi knjižnici.
Na tem mestu pa kljub temu ne morem mimo govora Dorote Mołodyńska-Kuntzel (2012), kjer
poudarja, da je pomembno, da kot organizator stojiš za svojimi načeli in vrednotami, četudi so lahko
za lokalno okolje kontroverzne, saj je to navsezadnje eden on poglavitnih namenov metode žive
knjižnice.
5.2.3.2

Osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z duševnimi boleznimi

V naslednji skupini sem združila osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z duševnimi boleznimi.
Zavedam se, da sta to dve zelo različni skupini ljudi, a smo z vidika vključevanja v živo knjižnico kot
knjige, med njimi našli nekaj podobnosti in jih zato v ta namen združili. Izhajali smo predvsem iz
izkušnje, ko smo pred kratkim poskusili vključiti kot knjigo osebo z duševno boleznijo, a se na koncu ni
izšlo. Pred tem pa je bila na prvi živi knjižnici vključena knjiga s profilom Shizofrenik.
Naši dvomi so bili usmerjeni predvsem v to »koliko je oseba pripravljena biti knjiga in v tistem trenutku
tudi tega sposobna ter da se zaveda, kaj vse živa knjižnica pomeni za njo« (U4). Še bolj konkreten
primer pa je opisala U3: »Kaj pa oseba, za katero imajo njeni starši podaljšane starševske pravice? Če
bi vprašali kakšno takšno osebo o njenem stanju, jaz mislim, da marsikdo ne bi znal tega definirati in
povedati za kaj se gre.« Little idr. (2011) o tej temi pravijo, da morajo biti knjige pripravljene in zmožne
govoriti o sebi, kar pomeni, da morajo biti tako psihično in fizično pripravljene na to, da so del žive
knjižnice. Knjige bi naj bile zrele in odgovorne osebe, ki imajo o področju, ki ga predstavljajo zrel in
predelan pogled, kar posledično pomeni tudi, da so zmožne komunikacije s širokim spektrom bralcev.
Naši pomisleki so se nanašali tudi na to, da imajo pomembno vlogo pri tem predvsem organizatorji, ki
morajo biti organizatorji na to, da ne bi bila kakšna oseba po nesreči tudi izkoriščena. Kot eno izmed
varoval, da do tega ne bi prihajalo, smo prepoznali usposabljanje za knjige, kjer veliko časa posvetimo
temu, da se pogovarjamo o tem, da je vsaka knjiga najprej odgovorna zase in kako to v praksi izgleda
– da jim ni potrebno odgovarjati na preveč intimna vprašanja, da si naj vzamejo med branji odmore za
počitek ... Del vsakega usposabljanja pa je tudi poskusno branje, kjer jih nekdo izkušen iz ekipe
organizatorjev tudi prebere, da imajo to izkušnjo že pred živo knjižnico. Kot eno izmed potencialnih
rešitev smo našli tudi dodatnega prostovoljca, ki spremlja osebo pri branju, kar v priporočniku
navedejo kot eno izmed možnosti za vlogo slovarjev Little idr. (prav tam), in sicer ne kot slovarji na
jezikovnem, temveč na socialnem ali komunikacijskem področju. Gre za to, da so na voljo knjigi ali
bralcu, ki potrebuje dodatno podporo zaradi svoje telesne oviranosti ali kakšne druge vrste posebne
potrebe. Tukaj je sicer predvideno, da to vlogo opravlja kar nekdo iz ekipe prostovoljcev, druga, morda
v kakšnih primerih še boljša možnost bi pa bila, da to vlogo opravlja nekdo, ki ga ta oseba pozna –
prostovoljec iz organizacije, če je knjiga zaradi svoje specifike vključena v kakšno podporno organizacijo
ali pa morda kak sorodnik. Pri tem je seveda pomembno, da se dobro in natančno opredeli vlogo te
osebe in način sodelovanja med knjigo in podporno osebo.
5.2.3.3

Predstavljanje pozitivnih družbenih praks

Da bi lahko razumeli od kod smo izhajali pri opredelitvi naslednjega izziva, moramo pogledati enega
izmed kriterijev izbire primernih knjig za živo knjižnico, ki ga Abergel idr. (2005) opredelijo kot
izogibanje posameznikom, ki bi lahko promovirali nezdrava ali nevarna vedenja, kot na primer odvisnik
od drog ali nogometni huligan, predvsem zaradi vzgojne dimenzije, ki jo ima projekt in z vidika moralne
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in politične vprašljivosti, knjige kot na primer neonacist. K temu pa dodajo še, da je pa po drugi strani
priporočljivo vključiti knjige, ki so uspešno prestale zasvojenosti, spremenili svoja negativna,
destruktivna ali antisocialna vedenja, kot na primer bivši odvisnik od drog, bivši ropar, bivši
obritoglavec.
Naše prespraševanje o dilemi, kdo je s tega vidika primerna knjiga in kdo ne, je izhajalo iz vprašanj
vezanih na zgornji predlog tega, kdo je primeren za knjigo in kdo ne. Kot primera iz katerih smo izhajali
sta profila gamer in odvisnik od iger na srečo. U4 to podprla s tezo, da »se veliko ljudi zaveda, da ima
težavo s tem, ampak s to težavo živijo. Tako kot tudi sladkorni bolniki pa še kdo.« Predvsem nam je
dalo za misliti, ali s tem ko organizator določa kdo je lahko knjiga in kdo ne, posledično sporočamo, da
neke družbene prakse niso v redu, pa v bistvu ne poznamo zgodb ljudi za temi profili. U5 razmišlja, da
»se ti lahko v življenju zgodijo stvari, ker si mogoče sprejel neke slabe odločitve, vsi smo jih kdaj. Tudi
to je človeško, nekdo je sprejel slabo odločitev, pristal je na cesti in zdaj je brezdomec in to je njegova
zgodba. In zakaj ne predstaviti take zgodbe? Saj mi s tem nič ne promoviramo, bi pa predstavili
zgodbo.« U5 je predstavil še aktivistični pogled na tematiko, pravi: »pred 20 leti bi sedeli tukaj in bi se
pogovarjali o tem, da gejev pa res ne moremo imeti na živi knjižnici, ker to pa ni sprejemljivo in ni
pozitivna družbena praksa.« Na tem mestu smo se vrnili k debati o tem, kaj vidi ta ekipa kot namen
žive knjižnice, kaj želimo zares sporočati okolju v katerem žive knjižnice organiziramo.
U9 je predstavila njeno videnje enega od namenov: »Ali želimo, da pride nak bralec na živo knjižnico in
gre od branja žalosten in razočaran ali želimo da gre nekdo ven in si reče, glej, ta je pa premagal neko
zadevo?« U5 pa predstavi svojo izkušnjo: »Jaz sem se 4 leta nazaj v Magdalenskem parku pogovarjal z
enim mariborskim brezdomcem, ki ima takšno zgodbo za sabo, da sem šel domov in sem že po poti
spustil par krokodiljih solz, ampak kako lepo je bilo slišati to zgodbo, ker je bila močna. Niso vse zgodbe
»fajn«, nisi po vseh zgodbah srečen.« Tudi U3 doda, da »če predstavljamo zgodbe, je prav, da vključimo
vse, če je to poanta vsega skupaj. Na koncu si vedno bralci izberejo, koga bodo brali in če so to neki deli
življenja, življenjskih izkušenj, zakaj pa jih ne bi vključili. Res pa je, da je potrebno najti prave knjige, ki
bodo znale o tem debatirati in to pravilno usmeriti v pogovoru, da je to poučno, da ne bo knjiga rekla,
če greta skupaj krasti.« U4, ki se je kasneje odločila, da bo na tej živi knjižnici prvič knjiga, predstavi
svoj vidik: »Ne gre za zgodbe o uspehu, gre za življenjske zgodbe. Tudi to, da moj uspeh, ni za vsakega
uspeh. Če si predstavljam, da sem jaz knjiga, res ne morem zagotavljati za karkoli bom povedala, kako
bo to vplivalo na različne ljudi. Če se pojavi vprašanje, ki terja od mene iskren odgovor, kar je čisto na
mestu, in bo to nekaj tragičnega, ja bog pomagaj, to je del moje zgodbe, to sem jaz.«
In tako smo se spet vrnili k definiranju namena žive knjižnice skozi spekter naše ekipe: »Če je poanta
žive knjižnice ozaveščanje in širjenje obzorij, potem bi lahko imeli tudi kakšno takšno knjigo,« (U3) in
nadaljevanje: »Ja, ne vzgajanje. Ne vem, če je namen žive knjižnice, da bralce vzgaja,« (U4), k čemer
U5 doda še sliko prakse: »Nismo ravno realni, ker imamo res samo primere dobrih praks. Recimo da
sem jaz »fajn«, ko sem gej. Je pa zunaj v svetu še sto gejev, ki pa so »fajni« na drug način in so sprejemali
drugačne odločitve kot jaz.« Ena od stvari, ki mi najprej pade v oči, je ta, da se zdi, kot da ekipa nima
pred seboj izdelane točne vizije, ki ji sledi oziroma da se s to fokusno skupino odpirajo vprašanja, ki se
do sedaj niso na tako strukturiran način. O pomenu skupne vizije udeležencev projekta Dragoš (1997)
pravi, da je ključnega pomene to, da osnutek priprave projekta vsi udeleženci prepoznajo in sprejmejo
za svojega. V tem delu gre torej za snovanje skupne vizije in osmišljanje tega, kaj si udeleženci od
projekta pravzaprav želijo. Pri tem je pomembno to, da ima skupina skupno poslanstvo, ki mu bo preko
faz načrtovanja, izvedbe in tudi evalvacije projekta sledila. Če udeleženci ne vidijo skupne vizije, tudi
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posamezni aktivnosti znotraj projekta ne bodo uglašene in tako se lahko zgodi, da bo se veliko
udeležencev lovilo in od njih v procesu ne bo veliko koristi.
Kot drugo od vsebinskih stvari, ki bode v oči pa vidim pripovedovanje in predstavljanje realnih
življenjskih zgodb ljudi. Izhajali smo iz tega, da ni toliko pomembno kakšen je posameznik, kakšna je
njegova zgodba, iz kakšnih okoliščin prihaja, temveč to, da se nam zdi pomembno dati ljudem
priložnost, da povedo svojo zgodbo. Ta koncept se glede na namen približa pripovedovanju oziroma
naraciji, o kateri Grebenc in Šabić (2013) pravita, da ne glede na to, kaj je zgodba posameznika za
pripovedjo, gre za to, da ljudje postanejo lastniki svoje posebne izkušnje in posledično tudi posebnega
zavedanja. Pomembno je, da se vse jemlje resno, saj je pripovedovanje zgodb več kot le
pripovedovanje o določeni situaciji, gre za to, kako človek občuti svojo realnost. In to je temelj na
katerem smo gradili tudi našo idejo za spremembo, ki smo jo izvedli na živi knjižnici 20. novembra 2015.
Več o vsebini spremembe in temeljih na katerih stoji pa si bomo pogledali v naslednjem delu.
Še prej pa na hitro povzemimo ta del. V zgornjih treh kategorijah sem poskušala povzeti izzive, ki smo
jih izpostavili. Nanašajo se tako na refleksijo metodologije metode žive knjižnice kot tudi na refleksijo
uspešnosti izvajanja živih knjižnic ekipe Žive knjižnice v Mariboru. Kot glavne smo izpostavili kako
prirediti metodo tako, da bo dosegljiva večjemu spektru obiskovalcev, izpostavili smo problematiko
etiketiranja in izpostavljanja predsodkov knjig ter vključevanje profilov kot so takšni, ki imajo težave z
zakonsko ureditvijo, osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z duševnimi boleznimi in profili, ki
ne nujno promovirajo pozitivnih družbenih praks, kot jih definira priročnik.
5.3

Načrt spremembe

V odprti diskusiji se v ekipi spomnimo, da vsi knjižni listi, ki smo jih zasledili v teoriji in praksi ne izgledajo
enako, kot smo videli že v teoretičnem delu. Izvorna oblika, ki so jo zastavili Abergel idr. (2005) vsebuje
naslov knjige, ki odraža stereotipizirane teme v neki družbi in dopisane stereotipe v obliki vprašanj, ki
ta naslov dopolnjujejo. Našli pa smo tudi knjižne liste, ki imajo dodano ime, sliko, starost … in iz tega je
izhajal naš predlog, da bi se morda dalo kaj spremeniti v obliki knjižnega lista. U12 najde primer
knjižnega lista iz žive knjižnice v Latviji23, kjer so »zapisane ime, priimek, starost knjige, od kod je in o
čem jo lahko vprašaš. Tukaj so naštete recimo umetnost, ples, tradicija. Niso stereotipi, ampak napotki
za branje, o čem se lahko z njim pogovarjaš, teme v bistvu, o čem se lahko pogovarjaš.«
Da bi lahko čim bolj pristno predstavila zaključni del procesa oblikovanja ideje, si bomo v nadaljevanju
pogledali dialog, ki nas je pripeljal do izpeljave ideje.
U4: »Se mi zdi res super ideja, da ne bi pisalo Gej, ampak bi pisalo, recimo po imenu, Matic in štiri, pet
tem o katerih se lahko pogovarjaš. Ker notri bo sigurno pisalo tudi gej ali nekaj o gejevstvu, poleg tega
pa lahko ta oseba govori še zagotovo o treh zelo zanimivih stvareh in si ga lahko izposodi nekdo, ki ga
bolj zanima to, da piše blog, nekdo kaj drugega.«
U5: »Pa še to, da potem ne izpostavljamo tega, da je gej, tako zelo. Saj vem, da jaz veliko govorim o
tem, ampak vsi pa ne. Pa tudi ni to najbolj pomemben del mene, na živi knjižnici pa vedno izpostavljamo
točno to, da je to, da sem gej, najbolj pomemben del mene. Da sem jaz gej, da ima ona cerebralno
paralizo.«
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Primer, ki je opisan pod opombo št. 20.
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U10: »Da je to vse, kar si, ne?«
U5: »Vse kaj sem, ja, tista glavnina. Mene ogromno ljudi, ki me spozna, reče, ja, pa ti nisi gej. Po navadi
se predsodki začnejo tam, ko te nekdo spozna samo kot geja in ne vidi vsega, kaj je še zadaj za tem
profilom.«
U4: »To pomeni, da je kot, da bi imel več profilov. Jaz ne bi bila samo Mojca24, ker potem ne vem, kaj
bi me ljudje vprašali, ampak bi si jaz za sebe recimo napisala Mojca, potem pa nudistka, biseksualka,
gurmanka, v prostem času pesni ali nekaj takega.«
Na tem mestu dodam, da se nam je na preteklih živih knjižnicah začelo dogajali da so vse knjige začele
z enim profilom, s časom pa jih je veliko izrazilo željo, da si dodajo še kakšnega. Knjige so prihajale z
vedno več idejami kot kaj bi se želeli še vse predstaviti in o čem imajo za povedati pomembne stvari.
Ko je ena izmed knjig želela imeti tri, smo o potem zaustavili, ker je bilo to enostavno preveč za
obvladovati za knjižničarki.
U2: »Ja, verjetno ljudem tudi ni »fajn«, da se njihova celotna identiteta zreducira samo na eno stvar –
'Zdravo, jaz sem pa gej.'«
U4: »Na ta način pa dejansko zelo razširiš tudi bazo profilov. V tem primeru je nekdo lahko tudi
gimnazijec, ker če bi bil profil samo gimnazijec, si ga mogoče nihče ne bi izposodil, če je pa gimnazijec
ena izmed tem, pa je to čisto v redu.«
U2: »In tako lažje vključimo neke skrajne profile, ko smo se prej pogovarjali o njih. Recimo shizofrenika,
ki ni samo shizofrenik, ampak ima službo, ima doma družino, ima doma vrt, ki ga vsako nedeljo kosi, je
lahko vse, kar smo lahko tudi mi, čeprav ima to bolezen.«
U7: »Meni se zdi, da se znajo zgoditi zanimive stvari tudi recimo pri tebi, U5, če boš imel zapisano, da
se lahko s tabo pogovarjajo o gejevstvu, pisanju bloga, o kuhanju, o tem kako je biti študent. Sklepam,
da bodo ljudje začeli z vprašanji o tem, kako je biti študent, kako je pisati blog in vprašanje je, če bodo
sploh prišli do tega, da si gej.«
U5: »In je tudi v redu, ker bodo videli, da so se imeli možnost se pogovarjati o gejevstvu.«
U4: »Ne, to, da so se z gejem pogovarjali.«
U5: »Ja, to je tista vrednost, da so se z gejem pogovarjali o kuhanju.«
U4: »Da geji dejansko znajo kuhati in ni samo to, da skačejo izza grmovja in napadajo druge moške.
Mogoče je pa za koga že samo to zelo močno, da se z gejem pogovarjajo, pa čeprav sploh ne o
gejevstvu.«
U11: »Lahko imaš neko zelo perečo problematiko, recimo gejevstvo, po drugi strani pa imaš zraven še
kuhanje, kar je pa nekaj izjemno vsakdanjega. Tako lahko zelo trivialne tematike uporabiš kot nek boljši
»icebreaker«, kot pa če bi imel zapisano samo gej in je takoj prvo vprašanje, ki ga postavijo: 'Kako je
biti gej v Mariboru?'«
Ta del smo zaključili s sklepnimi mislimi, da na tak način omogočimo bralcem pogovor z gejem ali
katerim kolim drugim profilom, ki je v družbi podvržen diskriminaciji in da lahko s tem človekom
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Ime je zaradi varovanja osebnih podatkov spremenjeno.
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govorijo o vsem tem, kaj ta človek je in počne. Ljudje kljub temu vedo, da je ta oseba gej, ampak to ni
edina tematika, o kateri bi nujno moral teči pogovor. V tem primeru se pogovarjaš o tem človeku in je
to, da je gej, lahko čisto enako pomembno, kot če bi bil biseksualec ali pa karkoli drugega.
Načrtovana sprememba, ki jo bomo natančneje razložili v nadaljevanju, izhaja iz izzivov, ki smo jih
opredelili zgoraj in iz teoretičnih izhodišč, ki smo jih natančneje opredelili v teoretičnem delu te naloge.
Da bi bolje razumeli ozadje spremembe pa lahko pogledamo še naslednje primere, ki bodo bolj jasno
orisali od kod potreba po spremembi izhaja. Prvi primer opisuje, potrebo bralca po varnosti v pogovoru
ki jo lahko najdejo v tem, da imajo »eno stvar, ki ga povezuje s knjigo. Vsaj k meni je večina bralcev
prišla z nečim, kar jih je povezovalo z mano, imeli so že eno izkušnjo, ki jim je dala neko varnosti, da so
lahko rekli: »Jaz sem tudi že to in to in zato sem si te izbral.« To potrdi tudi primer bralke U1, ki o svoji
izkušnji pove, da ko je bila na živi knjižnici prvič, si je izposodila knjigo z naslovom Štopar, »ker sem tudi
jaz enkrat probala štopat ... želela sem slišati zakaj štopa, kam je šel in ker me je zanimala ta njegova
pot.« Zanimiva sta tudi naslednja primera, ki ga opišeta knjigi. U5 pravi, da se spomni, »ko so si me
enkrat izposodile mlade deklice, ki so očitno prišle pogledati, kako gej izgleda. In ko so ga videle, so
potem tudi šle.« Tudi U3 ima podobno izkušnjo: »Večina si pridejo pogledati sploh ti mlajši bralci, kako
izgleda bolnik s cerebralno paralizo. Po drugi strani pa pridejo tudi tisti, ki imajo koga s cerebralno
paralizo v družini in pridejo spoznati mojo zgodbo in moj način razmišljanja.«
Vsi ti primeri opisujejo situacije, ko je začetni stik s knjigo nereden, vidimo pa, da je v večini primerih
izraženo, da je povezovalni element neka skupna točka, skupni interes, zanimanje. O tem piše tudi
Nastran Ule (1997), ki predstavi kot enega načinov zmanjševanja predsodkov demistifikacijo
diskriminiranih skupin v kombinaciji z vzpostavitvijo medosebnega kontakta. S tem se povezuje tudi
ugotovitev, da se posameznik čuti z nekom, do katerega ima sicer predsodek, bližje, če najdeta neke
skupne teme ali pa imata o določenem vprašanju podobna prepričanja. Ta teorija pa se v našem
primeru ne nanaša zgolj na situacije, ko je začetni stik neprijeten, temveč tudi na situacije, ko ima bralec
do knjige nek zadržek. Izhajamo iz tega, da če najdeta knjiga in bralec nekaj skupnega za temo
pogovora, bo ta lažje stekel.
V tem delu smo definirali vse izzive in izhodišča za spremembo, tako da nam ostaja še samo to, da
pogledamo, kako smo se tega lotili praktično. Sklenili pa smo tudi, da čas branja, torej 30 minut z
možnostjo podaljšanja za 15 minut, pustimo enak, da spreminjamo čim manj stvari. Rada bi poudarila
tudi to, da smo se z vsemi načeli, iztočnicami in idejami za izvedo spremembe strinjali vsi vpleteni v
proces, kar iz dialoga morda ni jasno razvidno, ker 13 ljudi, koliko nas je bilo skupaj, enostavno ni moglo
enakovredno prisostvovati debati ves čas.
5.3.1

Tehnična izvedba spremembe

V tem delu bomo podrobneje pogledali kako točno bo izvedena sprememba prenesena v prakso iz
tehničnega vidika.
5.3.1.1

Knjižni listi

Za začetek ponovimo, da knjižni list po predlogu avtorjev priročnikov izgleda tako, da je predstavljen
naslov profila knjige (kot so za primer gej, mama samohranilka, oseba na invalidskem vozičku …),
dodanih pa je pet stereotipov ali predsodkov, s katerimi se knjiga dnevno srečuje. Vsaka knjiga ima svoj
knjižni list. V primeru, da se knjiga predstavlja z več kot enim profilom, ima za vsak profil svoj knjižni
list. Več o pripravi, namenu in obliki knjižnih listov je zapisano v teoretičnem delu te diplomske naloge.
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Ob vnosu spremembe izhajamo iz tega, da ima vsaka knjiga svoj knjižni list, na katerem piše osebno
ime knjige in teme, o katerih bi knjiga želela govoriti. Pri tem smo sklenili, da je ime lahko njihovo pravo
ime, če pa ima knjiga kakršne koli zadržke do tega, da se predstavlja pod pravim imenom, pa je ime
lahko tudi izmišljeno. K temu smo dodali tudi odločitev, da ima lahko vsaka knjiga do največ 5 različnih
tem in da ni čisto nič narobe, če ima knjiga tudi samo eno temo, o kateri bi želela z bralci govoriti.
To spremembo pojmujemo kot glavno, smo pa že tekom fokusne skupine in v fazi praktičnih priprav
na izvedbo ugotovili, da ta sprememba vpliva tudi na nekatere druge elemente žive knjižnice, zato smo
bili primorani vzporedno s spremenjenimi knjižnimi listi, narediti manjše spremembe še na treh drugih
področjih. Za lažjo predstavo prilagam sliko nove oblike knjižnega kataloga.

Slika 6: Primer spremenjenih knjižnih listov25
5.3.1.2

Knjižni katalog

Knjižni katalog je do sedaj izgledal tako, da smo v fascikel zložili vse knjižne liste knjig, njegov namen
pa je bil, da so obiskovalci po njem lahko polistali, ko so se odločali katero knjigo bi si želeli izposoditi.
Del knjižnega kataloga je tudi seznam knjig, na katerem so zbrani vsi naslovi profilov knjig, ki so na voljo
tisti dan. Knjižni seznam je namenjen obiskovalcem, da lahko hitro preletijo vse naslove knjig, če ne
želijo ali nimajo časa vseh knjižnih listov pregledati bolj natančno v knjižnem katalogu. V praksi že nekaj
časa opažamo, da večina ljudi pogleda samo seznam knjig in se na podlagi tega odloči koga si bo
izposodila, redko bralci preberejo vse stereotipe, ki so zapisani pri vsaki knjigi na knjižnem listu.
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Pridobljeno 25. 1. 2016 iz arhiva MKC Maribor.
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Pri uvedeni spremembi pa ne govorimo več o profilih, s katerimi se knjige predstavljajo, ampak so
naslovi profilov zamenjani z imeni, kar pomeni, da obiskovalcem seznam recimo 20 osebnih imen nič
kaj ne pove in je zato za obiskovalce nujno, da pogledajo vse knjižne liste, kjer so imenom dodane tudi
teme. Ker se nam je zdelo, da bi okrog enega fascikla nastala prevelika gneča, smo se odločili, da knjižni
katalog tokrat razstavimo izobešenega na vrvicah, da je bolj privlačen na oko in tudi lažje dosegljiv s
strani bralcev. Za lažjo predstavo dodajam sliko knjižnega kataloga iz uporabe v praksi.

Slika 7: Postavitev in uporaba knjižnega kataloga v praksi26
5.3.1.3

Seznam knjig

Seznam knjig je tudi eden od pripomočkov, ki ga informatorji uporabljajo pri promociji dogodka in
vabljenju ljudi na živo knjižnico. Ker spet izhajamo iz zgornje teze, da 20 osebnih imen ne bi povedalo
kaj veliko o naboru knjig, smo se odločili, da za knjižničarje izdelamo seznam knjig, ki vključuje vse
knjige z njihovimi temami na A3 formatu za promocijo na ulici. Dodajam tudi sliko tega.
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Slika 8: Seznam knjig na A3 formatu27

5.3.1.4

Majhni knjižni listi

Uvedba majhnih knjižnih listov je novost, ki se uporablja kot podpora med branjem in ga lahko kot
pomoč uporabljata tako bralec kot knjiga. Izhajali smo iz tega, da je bralec moral biti pri prejšnjem
načinu knjižnih listov pozoren zgolj na eno temo iz katere je izvorno izhajal pogovor, sedaj pa bo imel
bralec možnost govoriti o več temah. Da ne bi bralci preveč pozornosti namenjali temu, da si morajo
zapomniti vse teme na pamet ali pa v izogib strahu, da bi katero od tem pozabili, smo na predlog ene
izmed knjig na usposabljanju za knjige, uvedli majhne knjižne liste. To je zgolj pomanjšana verzija
knjižnih listov in ga lahko pred začetkom branja vzameta knjiga in bralec s seboj, dobita ga pa pri
knjižničnem pultu. Za lažjo predstavo dodajam tudi sliko tega.
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Slika 9: Uporaba majhnega knjižnega lista v praksi28
5.3.2

Ocena tveganja

Da bi bili zares prepričani, da se nam ideja za spremembo zdi dobra, smo za konec fokusne skupine
naredili tudi oceno tveganja, kaj vse bi lahko šlo z vpeljavo spremembe narobe. Želeli smo zbrati vse
pomisleke, ki jih imamo do spremembe, ki smo jo zasnovali. Naš edini pomislek je bil: »Če primerjamo
s prej, so bile knjige zelo uniformirane – vse so imele isto majčko, nismo razkrivali njihovih identitet,
zato da smo jih nekako varovali. … Tukaj pa se mi zdi, da gremo zdaj kar nekaj korakov naprej in od
knjig pričakujemo oziroma zahtevamo, da bodo pri živi knjižnici ponudile veliko več. Torej ne več samo
svojega profila, ampak večji paket, ki ga bodo pripravljene deliti z vsemi.«(U7). Kot odgovor na ta
pomislek smo našli odgovor, da knjigam ni potrebno razkriti svojega pravega imena in da se knjiga še
vedno lahko odloči, da bo govorila samo o eni temi, kot so to počele knjige do sedaj.
Drugih tveganj glede tega, kaj bi lahko šlo narobe v povezavi z načrtovano spremembo nismo
predvideli.
5.3.3

Izvedba spremembe v praksi

V fazi priprav na živo knjižnico, ki smo jo izvedli 20. novembra 2015 v Vetrinjskem dvoru v Mariboru,
smo vsem sodelujočim predstavili nov koncept knjižnih listov in od izkušenih knjig pridobili nove knjižne
liste, pri novih knjigah pa smo na usposabljanju za knjige prav tako ustvarili knjižne liste po novem
principu. Posebej smo informirali in usposobili tudi vse informatorje, slovarje, knjižničarki in izvajalce
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ostalih vlog glede spremembe in odprli prostor za pogovore o dvomih, ki jih lahko ta sprememba
prinese pri njihovem delu. Živo knjižnico smo uspešno izvedli, podrobnosti o tem, kako so se obnesli
novi knjižni listi, pa si bomo pogledali v naslednjem delu.
5.4

Vpliv spremembe na knjige

Po izvedeni živi knjižnici, sem zbirala povratne informacije o vpeljani spremembi – novih knjižnih listih,
od vseh, ki so bili vpleteni, kriterij za izbor pa je bil, da so morali vsaj enkrat izkusiti živo knjižnico v isti
vlogi pred vneseno spremembo. Začela bomo s predstavitvami povratnih informacij s strani knjig.
Zajela sem sedem različnih knjig, označenih z KNG1, KNG2, … KNG7, tukaj pa bom predstavila njihove
vtise, povzete v petih različnih sklopih vprašanj in jih tudi pokomentirala.
Tabela 1: Knjige – število tem
Ste z bralci večinoma govorili o eni temi ali večih?
- o večih temah (KNG1, KNG2, KNG3, KNG6, KNG7),
- nekatere bralce je bolj zanimala ena tema, druge vse po malo (KNG4),
- vsi bralci so želeli govoriti samo o eni temi, ki sem jo imel že na prejšnjih živih knjižnicah
(KNG5).
Večina pove, da je med branjem z bralci govorila o večih temah, v enem primeru vidimo, da samo o eni
temi, v enem primeru pa je bilo to odvisno od vsakega branja posebej. Iz tega lahko povzamemo, da
so bralci v večini primerov izkoristili priložnost in povprašali knjigo večih različnih temah, ne velja pa to
za vse primere. Tukaj se odpira tudi vprašanje ali so bili bralci pobudniki tega, da je pogovor potekal o
večih temah ali so pogovor tako speljale knjige in vzporedno, ali je v primerih, ko sta knjiga in bralec
govorila le o eni temi bila to želja bralca, knjige ali skupno sprejeta odločitev.
Tabela 2: Knjige – prednosti novih knjižnih listov
Bi lahko izpostavili kakšne prednosti novega načina knjižnih listov?
- bralci dobijo pred branjem več informacij, kar je dobro (KNG1, KNG6),
- pri prejšnjem načinu so si bralci ustvarili predstave že vnaprej, ker je bilo manj informacij, te
teme dajo boljšo sliko (KNG6),
- bližje mi je nov način, ker predstavljaš sebe; nisem samo en profil, imam hobije svoje
interese (KNG2, KNG4),
- bilo mi je lažje, ker sem lahko govorila bolj sproščeno o sebi, jaz sem lahko bila jaz, branje je
bilo bolj intimno (KNG4),
- vse teme, ki sem si jih izbrala so med seboj povezane in nisem rabila paziti, da nisem zašla
iz glavne teme (KNG4),
- bralcem ni zmanjkalo vprašanj, lahko so si pomagali z manjšim knjižnim listkom (KNG3,
KNG7).
Kot eno glavno prednosti, ki jih prinaša nov način knjižnih listov knjige izpostavijo, da imajo bralci pred
začetkom branja več informacij in boljšo predstavo o knjigi, kar pomeni, da tudi boljše vedo kaj lahko
od branja pričakujejo. To je posledično vplivalo tudi na to, da so imeli v pogovoru več iztočnic za
vprašanja, kar pripisujejo tudi manjšim knjižnim listom, ki so jih lahko vzeli s seboj na branje, če so
želeli. Z vidika predstavljanja samega sebe pa sta dve knjigi izpostavili, da sta lahko sebe predstavljali
bolj celostno, z vidika kaj vse počnejo in kdo knjige v resnici so. To je pri eni izmed njiju vplivalo tudi na
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sproščenost pri pogovoru in intimnost izmenjave, kar je bil odraz tega, da knjiga sama sebe ni
predstavljal zgolj kot en profil.
Tabela 3: Knjige – slabosti novih knjižnih listov
Bi lahko izpostavil kakšne slabosti ali pomanjkljivosti novega načina knjižnih listov?
- ne (KNG1, KNG2, KNG3, KNG6, KNG7),
- branje je bolj konfuzno, fokus je razpršen na več strani (KNG4),
- pri prvih branjih nisem vedela ali naj govorim o samo eni temi ali vseh, zato imam predlog,
da knjiga pri bralcu na začetku preveri pričakovanja in interese (KNG4).
Večina knjig zajetih v intervjujih ni izpostavila slabosti ali pomanjkljivosti vezanih na nove knjižne liste.
Ena od knjig pa izpostavi, da so bila branja zaradi tega bolj zmedena, fokus pa razpršen, kar je posledica
tega, da je bilo na voljo za pogovor več različnih tem. Knjiga pojasni, da se je lovila pri tem ali naj govori
zgolj o eni temi, ali o vseh, zato predlaga, da knjiga na začetku branja pri bralcu preveri katere od tem
ga bolj zanimajo in o čem bi želel govoriti več časa ter na osnovi tega sklene z bralcem dogovor, v katero
smer bo branje potekalo. To ocenjujem kot zelo dobro ugotovitev, saj je pri večih temah res
pomembno, da pogovor poteka o stvareh, ki so za bralca pomembne, sploh če ima knjiga teme, ki so
si med seboj res različne. Na tem mestu bi izpostavila, da tukaj obravnavamo odgovore zgolj šestih
knjig, saj so v primeru ene od knjig vsi pogovori potekali zgolj o eni temi, o kateri je knjiga govorila že
na prejšnjih živih knjižnicah in zato s tega vidika za to knjigo ta izkušnja ni bila veliko drugačna od vseh
ostalih.
Tabela 4: Knjige – vpliv na začetek branja
Kako je ta način knjižnih listov vplival na začetek branja, je bilo kaj lažje, težje?
- pogovor se je začel s temo mojega profila s prejšnjih živih knjižnic, potem pa so bralci začeli
spraševati tudi o drugih temah (KNG1, KNG2),
- bralec si me je izposodil zaradi ene skupne teme, ki jo imava in jo je našel na knjižnem listu
(KNG2),
- bralci so lažje začeli pogovor, vmes so lahko pogledali na manjše knjižne liste (KNG3, KNG6,
KNG7),
- bralce sem vprašala o čem bi želeli največ govoriti, kaj jih zanima (KNG4)
- zdelo se mi je lažje, ker so bralci dobili več informacij, kar odvzame začetno sramežljivost
(KNG6).
Vsi opisani odgovori knjižne liste z vidika začetka branja, opredeljujejo zelo pozitivno. Tudi tukaj
izpostavijo uporabnost manjših knjižnih listov, kot podpore pri branju. Bralci so imeli pred branjem o
knjigi več informacij in so zato lažje našli temo za začetek pogovora, v enem primeru pa knjiga opiše
tudi, da si je bralec izposodil knjigo zaradi skupne teme, ki jo ima s knjigo. V dve knjigi opišeta, da se je
pogovor začel s temo o kateri je knjiga govorila že na prejšnjih živih knjižnicah in od tam se je pogovor
razvil naprej, pri čemer ena od knjig spet pomembno opozori, da je bralce na začetku pogovora
povprašala katere teme jih najbolj zanimajo.
Tabela 5: Knjige – vpliv na namen žive knjižnice
Ali po vašem mnenju sledimo namenu žive knjižnice tudi s takšnimi knjižnimi listi?
- ja, ljudi ozaveščamo in s tem se podirajo stereotipi (KNG1, KNG2),
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-

šlo je odpravljanje zmotnih prepričanj, ki so jih imeli bralci (KNG3),
ja, to je bilo na tej živi knjižnici doseženo bistveno bolj (KNG4, KNG6),
gre tudi za širjenje obzorij in podiranje tabujev (KNG1, KNG4, KNG7).

Knjige menijo, da je tudi z uporabo tega načina knjižnih listov prišlo do izpolnjevanja namena žive
knjižnice, kot ga skupaj definiramo na usposabljanju za knjige. Menijo, da tudi pri tem načinu pride do
ozaveščanja o različnih temah, odpravljanja zmotnih prepričanj in za širjenje obzorij, česar rezultat je
kar podiranje predsodkov, stereotipov in tabujev. Pri tem dve od sedmih knjig ocenjujeta, da je bilo to
na tej živi knjižnici s temu knjižnimi listi, doseženo bistveno bolj.
Če na kratko povzamem povratne informacije knjig glede novih knjižnih listov, ugotavljam, da je bila
sprememba s strani knjig načeloma dobro sprejeta. Ta oblika knjižnih listov je glede na besede knjig
omogočala, da se knjige predstavijo bolj celostno, z večih zornih kotov, kar je bralcem olajšalo tudi
vzpostaviti začetni stik, saj so lažje našli skupno temo za pogovor in v večini primerov so govorili o večih
temah. Kot koristne ocenjujejo knjige tudi majhne knjižne liste, ki so bralcem med branjem pomagali
pri iztočnih za vprašanja. Edin izziv, ki ga knjige izpostavljajo možnost razpršitve pozornosti na preveč
smeri, zato izpostavljam kot eno izmed ključnih smernic za delo naprej to, da se s knjigami na
usposabljanju za knjige posveti tej tematiki dovolj pozornosti in jih opremi z veščinami kako na začetku
branja raziskati interese skupaj z bralcem in skupaj načrtovati okviren potek pogovora.
5.5

Vpliv spremembe na bralce

V tem delu bom predstavila kako vneseno spremembo ocenjujejo bralci in jo tudi pokomentirala.
Kriteriji za izbor sodelujočih v raziskavi je bil enak, v nadaljevanju pa so označeni z B1, B2 … B5.
Tabela 6: Bralci – število tem
Ste s knjigami večinoma govorili o eni temi ali večih?
- z eno knjigo samo o eni temi, z drugo o večih (B1, B2, B5),
- večino sem predelala vse teme (B3, B4).
Tudi v primeru bralcev vidimo, da so branja v večini potekala o večih temah, ki jih je imela knjiga na
knjižnem listu, v nekaterih primerih pa tudi samo o eni.
Tabela 7: Bralci – prednosti novih knjižnih listov
Bi lahko izpostavili kakšne prednosti novega načina knjižnih listov?
- teme se povezujejo in prehajajo, vprašaš lahko več različnih stvari (B1),
- všeč mi je, da ima knjiga zapisanih več tem, ne samo eno, drugače se producira stereotip, v
redu so bili majhni knjižni listi(B1, B5),
- bralec lahko prepozna skupne interese s knjigo (B4),
- če imaš čas omejen, je boljše, da imaš o knjigi več informacij, da veš o čem lahko govoriš, ko
je oseba imela samo en profil je bilo težko, ker si imel tako malo informacij (B4)
- všeč mi je bilo, ker si si izposodil osebo, pogovor je bolj oseben (B5),
- pri tem načinu že pred branjem veš več o osebi (B5),
- ne (B2, B3).
Kot prednosti tega načina knjižnih listov bralci izpostavijo, da ima knjiga zapisanih več tem, na podlagi
česar so dobili že pred branjem o knjigi več informacij, kar je služilo temu, da se je odprlo več možnosti
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za pogovor, na tak način so bralci tudi lažje našli skupne interese s knjigo. Kot dobre označujejo tudi
majhne knjižne liste. Ena izmed bralk je povedala, da ji je bilo všeč, da si je tokrat izposodila osebo, kar
je vplivalo na to, da je bil zato pogovor bolj oseben. Nekaj pozornosti bi namenila še temu, da sta bralec
in bralka izpostavila, da to, da ima knjiga več tem vpliva na to, da se ne producira stereotip o osebi kot
če bi bila izpostavljena zgolj z eno stvarjo. Dva bralca izpostavita, da pri tem načinu knjižnih listov ne
najdeta nobenih prednosti, tako da si bomo pri naslednjem vprašanju ogledali kaj ju je zmotilo.
Tabela 8: Bralci – slabosti novih knjižnih listov
Bi lahko izpostavil kakšne slabosti ali pomanjkljivosti novega načina knjižnih listov?
- želel sem govoriti samo o eni temi, knjiga pa je govorila še o drugih in sem težko našel bistvo
(B1),
- bolj sem se znašel pri načinu s stereotipi, ker sem preko stereotipov takoj vedel katere stvari
moram razčistiti pri sebi (B2),
- kako lahko ima knjiga 5 izjemnih zgodb; to mi ne štima (B3),
- nič me ni zmotilo (B4, B5).
Kot prvo od slabosti lahko izpostavimo izkušnjo bralca, ki je želel govoriti zgolj o eni temi s knjižnega
lista, knjiga pa je govorila še o drugih temah, kar je imelo za rezultat to, da je bralec v pogovoru težko
našel bistvo. To je pomislek, ki smo ga naslovili že pri analizi povratnih informacij knjig. Lahko bi se sicer
pogovarjali o tem, čigava odgovornost je, da pogovor teče v smeri kot si želi bralec – bralčeva, da jasno
izrazi svoje želje ali na strani knjige, da preverja interese svojega bralca. Z vidika organizatorja izhajam
iz tega, da je naša odgovornost delati s knjigami, tako da je to nekaj, o čemer moramo govoriti s
knjigami, v kolikor bi enak način knjižnih listov uporabljali tudi v prihodnje.
Kot naslednja slabost je bila izpostavljeno to, da je pri načinu knjižnih listov s stereotipi lahko pri sebi
takoj reflektiral do česar ima zadržek in kaj so teme, o katerih si želi razčistiti svoja prepričanja in
stereotipe. Moje osebno stališče je, da se s tem popolnoma strinjam in prepoznam ta vidik gledanja na
temo kot smiseln. Se mi pa zdi, da imamo pred seboj tip bralca, ki ima pri sebi zelo jasne in iskrene
poglede na sebe in svoje predsodke in da vsi ljudje ne zmorejo tolikšne mere samorefleksije sami pri
sebi in da morda s tem, ko prilagajamo metodologijo širšemu spektru ljudi, oškodujemo del ljudi.
In kot tretji primer slabosti z vidika bralca je izpostavljen pomislek, da bi se naj na živi knjižnici
predstavljale samo izjemne zgodbe – torej zgodbe ljudi, ki jim je uspelo premagati stigmatizacije, ki so
ji podvrženi in da vse teme, ki smo jih predstavljali tokrat ne spadajo na živo knjižnico. To je zelo
verodostojen pomislek, ki izhaja iz vprašanja, katere knjige so dovolj zanimive, da se predstavljajo na
živi knjižnici, obenem pa naslavlja tudi širše vprašanje tega, kaj želijo organizatorji z izvedbo žive
knjižnice sporočati, kar je obenem tudi tema, s katero se ukvarja celotna diploma in bom zato zaenkrat
to iztočnico pustila kot odprto vprašanje in se bom k temu vrnila v sklepnem delu naloge.
Tabela 9: Bralci – vpliv na začetek branja
Kako je ta način knjižnih listov vplival na začetek branja, je bilo kaj lažje, težje?
- ne zgodi se ti, da ne veš, kaj bi na začetku vprašal, ker je več tem, ki ti pri tem pomagajo (B1),
- ko imaš zapisan stereotip, že imaš vprašanje, lahko preveriš, če je nekaj res, pri temah pa so
teme bolj splošne (B2),
- bila sem zmedena (B3),
- bilo je lažje, ker je bilo že dano, kaj tista oseba je (B4),
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pri vsaki knjigi, sem se zapičila najprej v eno temo od koder sem potem razširila vprašanja
(B5).

Enemu bralcu je ta način knjižnih listov pomagal na začetku branja pri postavljanju vprašanj, drugemu
je pomagalo to, da je vedel več o tej osebi, tretja bralka pa je pogovor začela tako, da se vprašanja
začela pri eni temi in jih nato širila še na ostale. Eno izmed bralk je ta koncept knjižnih listov zmedel.
Bralec, ki je bolj naklonjen prvotni obliki knjižnih listov pa izpostavi, da je lažje našel vprašanja, ko so
mu pri tem pomagali stereotipi na knjižnem listu. S pomočjo stereotipov je imel možnost preveriti do
česa ima zmotna prepričanja, na osnovi katerih so se mu izoblikovala vprašanja.
Tabela 10: Bralci – tehnični vidik
Kako so se knjižni listi obnesli iz tehničnega vidika, je bilo preveč stvari za prebrati in zato kaj
zmede?
- bilo mi je všeč, da so knjižni list viseli na kljukicah (B1),
- ni se mi zdelo preveč za brat (B1),
- tokrat si se moral bolj poglobiti, kar me je pritegnilo (B4),
- ne, bilo je v redu (B5),
- nimam posebnega mnenja o tem (B2, B3).
To vprašanje se nanaša predvsem na del, ko si bralci izbirajo knjige. Glede količine stvari, ki so jih tokrat
obiskovalci morali prebrati, da so si lahko ustvarili sliko o knjigah, se edna od bralk strinja, da se je bilo
tokrat potrebno bolj poglobit, a je to ni motilo, tudi drugemu bralcu se ni zdelo, da bi moral prebrati
preveč. Eden je izpostavil, da mu je bilo všeč, da je bil knjižni katalog razstavljen na kljukicah, druga dva
nimata posebnega mnenja o zadevi.
Tabela 11: Bralci – vpliv na namen žive knjižnice
Ali po vašem mnenju sledimo namenu žive knjižnice tudi s takšnimi knjižnimi listi?
- ja, tak sistem se mi zdi zdaj zelo poenostavljen (B1),
- mislim, da poudarek ne bi smel biti na tem kaj vse nekdo je, ampak na tem, da ljudje
odpravijo stigmo do nečesa (B2),
- ta način sem doživljal kot oviro pri razbijanju lastnih stereotipov (B2),
- mislim, da je pravi koncept žive knjižnice takšen, da ima vsaka knjiga eno izjemno zgodbo, ki
jo predstavlja, ne pa pet (B3),
- ja, ker so določene teme knjig še vedno tabuji in ko govoriš odprto o tem z nekom, to razbije
predsodke (B4),
- živa knjižnica ponuja, da se lahko pogovarjaš o temah, za katere nisi prepričan, če se lahko
o njih z vsemi (B5).
Glede tega, če s takšnim pristopom še vedno stremimo k poslanstvu žive knjižnice, so bili odgovori
precej raznoliki. Enemu od bralcev se zdi takšen pristop poenostavljen in ga ocenjuje kot dobrega,
strinja se tudi bralka, ki pravi, da s tem, ko o nekih temah govoriš odkrito razbijaš tabuje, drug bralec
pa na to temo dodaja, da živa knjižnica ponuja možnost pogovora o temah, za katere drugače nisi
prepričan, da lahko o njih govoriš z vsemi. Tega spektra bralcev knjižni listi torej niso ovirali pri njihovem
sodelovanju na živi knjižnici, kot to izpostavi drug bralec, ki dodaja, da ga je številčnost tem ovirala pri
razbijanju lastnih stereotipov. Ena izmed bralk pa izhaja iz tega, da bi vsaka knjiga morala govoriti zgolj
o eni temi in ne večih.
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Če na hitro povzamem mnenja bralcev o uvedeni spremembi, lahko zaključim, da je pri nekaterih
sprememba bila dobro sprejeta in jo označujejo kot dobro, ker odpira več tem in spoznajo knjigo bolj
celostno. Nekaj jih izpostavi kot dobre tudi majhne knjižne liste. Odpiralo pa se je vprašanje ali so lahko
novi knjižni listi tudi ovira k soočanju z lastnimi predsodki in so pri prejšnjem načinu stereotipi bolj bodli
v oči in tako bralca bolj neposredno soočili s stereotipi. Ena od bralk pa zaznava kot namen žive
knjižnice striktno to, da se predstavlja zgolj ena tematika pri vsaki knjigi, pri čemer sklepam, a izhaja iz
prejšnje izkušnje in se ji zdi ta tuja.
5.6

Vpliv spremembe na izvajalce drugih vlog

Da bo slika o vplivu in delovanju žive knjižnice z novimi knjižnimi listi čim bolj celotna, bom tukaj
predstavila še vtise kako so sprememb na dogodku doživljali informatorji (I1, I2 … I5), knjižničarki
(KNŽ1, KNŽ2) in skrbnica knjig (SK). V to analizo pa sem vključila tudi poglede organizatorjev (O1, O2 in
O3), ki so bili prisotni na usposabljanju za knjige, kjer so si nove knjige izdelale knjižne liste in se mi zdi
pomembno, da pogledamo tudi kako je potekal ta proces.
Tabela 12: Druge vloge – razlike pri opravljanju vloge
Kakšna je bila razlika pri vašem delu na tokratni živi knjižnici z novo obliko knjižnih listov v
primerjavi s prejšnjimi?
- prej so lahko obiskovalci prebrali smo naslov profila, tokrat pa so morali pregledati
količinsko več, da so dobili sliko o knjigi, kar je vplivalo tudi na moje delo (I1),
- pri pomoči obiskovalcem pri izbiri knjige, mi je pomagalo, da je bilo več tem (I2),
- tokrat sem bolj promoviral živo knjižnico in to, da se lahko pridejo pogovarjati, nasploh sem
dal ljudem manj informacij (I3),
- bilo je enako kot prej; ljudje so prišli do knjižničnega pulta in niso bili prepričani koga bi brali
in so si še enkrat pogledali seznam knjig (K1),
- nekateri bralci že točno vedo katero knjigo bodo brali, ko pridejo do knjižničnega pulta; so
pa večinoma potrebovali nekoliko več časa za odločitev, ker so se morali prebijati skozi več
čtiva in možnosti (K2),
- bralci spremembe niso omenjali, ampak so sledili navodilom in razlagam kako naprej (K2),
- ni bilo razlike (I4, SK).
Iz zgornjih podatkov izhajam, da so imeli novi knjižni listi kar velik vpliv na delo informatorjev, predvsem
način kako ljudem predstaviti živo knjižnico na ulici. Kot na primer to, da so ljudje morali prebrati več
stvari ali da se je eden izmed informatorjev lotil informiranja na nov način, nekomu pa je to, da je bilo
na voljo več tem pomagalo pri podpori obiskovalcu, ki si je izbiral knjigo. Tudi informatorki
izpostavljata, da so morali obiskovalci prebrati več kot prej, kar je komu vzelo več časa za odločitev
katero knjigo si želi izposoditi, kljub temu pa pravita, da so sledili navodilom in s tega vidika ni bilo
bistvenih sprememb v primerjavi s prejšnjimi knjižnimi listi. Za delo skrbnice knjig novi knjižni listi niso
pomenili spremembe.
Tabela 13: Druge vloge – prednosti novih knjižnih listov
Bi lahko izpostavili kakšne prednosti nove oblike knjižnih listov, vezanih na izvajanje vaše vloge?
- bralci so pred branjem bolj informirani (I1),
- zapisane teme pri imenih so mi pomagale za starejšo bralko poiskati knjigo z bolj poljudnimi,
varnimi temami (I2),
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-

ti knjižni listi bralcem omogočajo večjo širino, imajo boljšo sliko (I1, I2),
bilo je dobro, da so bili knjižni listi izobešeni, ker so obiskovalci lahko vse videli, tudi lepše je
bilo (K1),
nekaj zase so našli tudi tisti, ki se sicer težko odločijo za profile tipa gej, lezbijka, transspolna
oseba, bivši odvisnik od drog; tudi obiskovalci z otroki so se raje odločali za profile, do katerih
niso imeli predsodkov (K2)
nekateri pa so verjetno ravno zaradi tega, ker je bilo pri vsaki knjigi več različnih tem, izbrali
knjige, ki jih sicer zaradi predsodkov, ne bi (K2)
knjige so se lahko predstavile bolj celostno, ker jih v osnovi ne predstavlja le ena značilnost,
recimo to, da so gej ali priseljenec (K2).

Kot prednosti so informatorji omenili predvsem to, da so obiskovalci dobili več informacij in tako boljšo
sliko o tem kaj jih čaka, ena od informatork je opisala primer, kako so ji teme na novih knjižnih listih
omogočile, da je za bralko lažje našla knjigo, ki jo je bralka želela. Ena izmed knjižničark kot glavno
prednost vidi postavitev knjižnega kataloga, ki je bil bolj pregleden, viden in privlačen. Druga pa pravi,
da so lažje nekaj zase našli vsi bralci, tako tisti z otroki kot tisti, ki so imeli do določenih tem zadržke.
Izpostavi tudi vidik, da si je morda sedaj nekdo izbral knjigo, ki si je prej ne bi, če bi se knjiga
predstavljala samo s profilom, do katere ima obiskovalec predsodek, sedaj pa si je morda zaradi
dodanih tem to knjigo lažje izposodil. Tukaj bi dodala, da je to zgolj njeno mnenje, ki ni preverjeno,
temveč zgolj sklepanje na podlagi opaženega v praksi.
Tabela 14: Druge vloge – slabosti novih knjižnih listov
Bi lahko izpostavili kakšne slabosti, pomanjkljivosti novih knjižnih listov?
- tistih, ki projekt ne zanima, si ne vzamejo časa, da bi jih pogledali, ampak se je to dogajalo
že tudi prej (I1),
- na tej živi knjižnici sem bil veliko manj uspešen glede pridobivanja novih bralcev (I3, I5),
- moj prvi vtis je bil negativen, bilo je preveč podatkov (K2),
- nekateri bralci so imeli pomisleke in recimo niso izbrali profila vegan, čeprav bi jih to
zanimalo, ker je bil vegan obenem še gej (K2),
- raje bi se vrnila na staro obliko, ker mislim, da zajema vse, kar živa knjižnica potrebuje za
dosego ciljev, ta pot se mi zdi nekoliko težja in včasih nejasna (K2),
- menim, da bi bilo dobro omejiti število tem in teme glede na to, če so nedvomno pozitivne
in bralca res nagovarjajo k razrešitvi predsodkov (K2).
Od izraženih slabosti najbolj bode v oči refleksija slabše uspešnosti informatorjev na terenu pri
privabljanju ljudi na živo knjižnico. Vzroke za to bi lahko iskali na mnogih različnih področjih, tudi pri
vplivu zunanjih dejavnikov, ki jih tukaj ne moremo opredeliti in objektivno določiti njihovega vpliva,
lahko pa pogledamo razloge, ki izhajajo iz informatorjev. Eden teh je pojasnjen kot to, da si ljudje ne
vzamejo čas, da bi zares prisluhnili nagovoru informatorjev, v tabeli št. 12 pa smo kot eno sprememb
pri svojem delu informatorji navedli tudi to, da so morali pristopiti drugače kot v preteklosti in da so
morali obiskovalci količinsko pregledati več stvari, da so si lahko ustvarili sliko o projektu, kar bi lahko
prav tako vplivalo na njihovo manjšo uspešnost. Ena od knjižničark pa opozori tudi na pojav, ki se je
zgodil, in sicer da si nekdo ni izbral določene knjige, ker je imel zadržke do ene izmed tem, ki je bila
navedena, čeprav jih je ena od navedenih tem zelo zanimala. Omeni tudi, da se ji zdi potrebno tudi
omejiti število tem pri vsaki knjigi in se prepričati, kaj te teme zares sporočajo, obenem pa izrazit udi
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pomislek, je je ta način na čase nejasen in bolj zapleten. To so dobre iztočnice, ki smo jih upoštevali pri
končni analizi spremembe, ki jo bomo pogledali v naslednjem delu.

Tabela 15: Druge vloge – seznam za informatorje
Kako so se v praksi obnesli veliki A3 knjižni seznami za informatorje?
- v redu, tisti, ki jih je zanimalo, so se ustavili in vse prebrali (I1),
- če sem jim dal ta velik A3 list niso vedeli kaj se dogaja, kaj si naj začnejo z njim (I3, I4, I5),
- nisem ga znal uporabiti na način, da bi bil koristen (I3),
- bilo je zapisanih preveč stvari (I3, I4),
- ljudje niso tako hitro dobili interesa, ker niso imeli tako jasnega pregleda nad tem, kaj bodo
počeli (I3),
- večino je količina informacij prestrašila (I4),
- en obiskovalec si je vzel čas in vse prebral, večina pa ne (I5).
Pogledali bomo še, kako so se v praksi obnesli knjižni seznami v velikosti A3, ki so jih pri svojem delu
uporabljali informatorji. Vidimo, da je bila uspešnost informiranja s temi knjižnimi seznami precej nizka,
saj je imelo kar nekaj informatorjev težave. V večini primerov povedo, da obiskovalci niso vedeli kaj naj
z njim počnejo, ko so ga dobili v vpogled, prav tako ocenjujejo, da je bilo na njem zapisnih preveč stvari,
kar je koga celo prestrašilo, eden od informatorjev pa povzame, da ga ni znal uporabiti na način, da bi
bil koristen. Pri tem izpostavijo tudi, da ljudi s tem pripomočkom niso mogli tako hitro pritegniti, kar
sklepam, da je rezultat tega, da je bil res obsežen. Ena od informatork pove, da ni imela težav in da so
se tisti, ki jih je projekt zanimal ustavili in ga pogledali, druga pa dodaja, da si pa večina tega časa vseeno
ni vzela.
Tabela 16: Druge vloge – knjižni katalog
Kako se je obneslo to, da je bil knjižni katalog izobešen in ne v fasciklu?
- bilo je boljše, ker so lahko obiskovalci vse videli in so posledično tudi vsi pristopili in jih
pogledali, na prejšnjih živih knjižnicah pa je knjižni katalog pogledalo bolj malo obiskovalcev
(K1, K2, SK),
- tudi estetsko je bilo tokrat lepše (K1).
To, da je bil knjižni katalog izobešen in ve v fasciklu kot pozitivno izpostavljata tako obe knjižničarki kot
skrbnica knjig, ki je opazovala dogajanje. Izpostavijo predvsem to, da je pristopilo več obiskovalcev in
si ga ogledalo v primerjavi s prejšnjimi živimi knjižnicami, kar ocenjujem kot dobro odločitev pri
načrtovanju žive knjižnice.
Tabela 17: Druge vloge – majhni knjižni listi
Kako so se obnesli majhni knjižni listi, ki so jih lahko bralci ali knjige vzeli s seboj na branje?
- v redu, včasih ga je vzela knjiga, ponavadi pa bralci; mislim, da so bili koristni pripomoček
(K1, K2),
- nekateri jih niso želeli vzeti ali niso vedeli za kaj bi jih potrebovali (K1).

72

Knjižničarki majhne knjižne liste ocenjujeta kot koristni pripomoček, ki ga je večina bralcev ali knjig
vzela s seboj na branje, iz česar lahko sklepam, da je služil svojemu namenu, če so ga bralec ali knjiga
prepoznali kot uporabnega.
Tabela 18: Druge vloge – usposabljanje za knjige
Kakšni so vaši vtisi iz usposabljanja za knjige, kjer so se pripravljali novi knjižni listi?
- ljudje so imeli manj težav zapisati teme, kot pa prej stereotipe za svoje profile (O1),
- za pisanje stereotipov smo porabili veliko več časa kot sedaj za teme (O2),
- bolj jasni moramo biti, da je v redu, da zapišejo tudi samo eno ali dve temi recimo (O2),
- ni bilo večjih razlik, sledili so našim smernicam (O3).
Zbrala sem tudi povratne informacije organizatorjev, ki so izvajali ali bili prisotni na usposabljanju za
knjige, kjer so si nekatere knjige zase izdelale knjižni list. Dva organizatorja poročata, da je šlo
ustvarjanje knjižnega lista tokrat celo hitreje in z manj težavami kot pa pri prejšnjem načinu, ko so si
morali izbrati naslov profila in zapisati pet stereotipov o profilu. Ena od organizatork ni opazila
bistvenih sprememb, moramo pa biti bolj jasni pri tem, da je čisto v redu, tudi če imajo samo eno temo,
da je pet zgornja meja, ne pogoj, kot je bilo pravilo prej pri pisanju stereotipov. Če povzamem, smo bili
v fazi priprav uspešni kar se tiče priprave in izvedbe knjižnih listov.
V tem delu smo si ogledali kakšen vpliv je imela vnesena sprememba – novi knjižni listi na vse vloge, ki
se izvajajo na živi knjižnici – knjige, informatorji, knjižničarki, skrbnica knjig; pa tudi na bralce, kot
obiskovalce žive knjižnice. Pogledali pa smo si tudi, kako je sprememba vplivala na pripravo dogodka,
skozi oči organizatorjev.
5.7

Ocena izvedene spremembe

Vrednotenja izvedene spremembe smo se lotili tako, da smo si na drugi fokusni skupini najprej
pogledali vse analizirane povratne informacije, ki sem jih zbrala s pomočjo intervjujev in so
predstavljeni v prejšnjih delih te naloge. Te povratne informacije in mnenja udeležencev fokusne
skupine smo nato ovrednotili skozi prizmo izzivov, ki smo jih definirali na prvi fokusni skupini in
poskušali najti zaključke o naši uspešnosti. Da si osvežimo spomin, se spomnimo kateri so ti izzivi bili:
-

kako približati metodo širšemu spektru ljudi,
etiketiranje in izpostavljanje predsodkov,
izzivi pri vključevanju nekaterih profilov,
o profili, ki imajo težave z zakonsko ureditvijo,
o osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z duševnimi boleznimi,
o predstavljanje pozitivnih družbenih praks.

5.7.1

Vpliv novih knjižnih listov na izziv kako približati metodo širšemu spektru ljudi

Diskusijo smo začeli s prvim od izzivov, kako približati metodo širšemu spektru ljudi. Naša izhodišča so
bila, da si želimo metodologijo žive knjižnice zastaviti tako, da bodo bralci lažje premagali dvome o
tem, ali se želijo udeležiti žive knjižnice in da bo tudi branje prilagojeno čim širšemu številu ljudi. Iz
intervjujev smo ugotovili, da pri informatorji pri nagovarjanju niso bili najbolj uspešni in da so bili novi
knjižni listi prej ovira, kot napredek. U7 na to doda, da »tisti, ki že na ulici jasno pokažejo, da ne želijo
biti nagovorjeni, ne tekamo za njimi in jih pustimo pri miru«, ko pa informator stik s potencialnim
obiskovalcem že vzpostavi, pa U2 ugotavlja, da prav tako »ni povezave med tem koliko je nekdo zaprt
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ali odprt in če pride ali ne, sploh ko enkrat vzpostaviš z njimi stik«. Zaključili smo, da novi knjižni listi na
ulici nimajo pomembnejšega vpliva na to, kdo se bo na ulici odločil priti pogledati do knjižničnega pulta
in kdo ne. Je pa eden izmed vplivov na obiskanost žive knjižnice uspešnost informatorjev pri svojem
delu, kar smo v analizi intervjujev ugotovili, da sami sebe niso ocenili kot preveč uspešne. Enega izmed
razlogov lahko najdemo v tem, da so kot zelo slabega ocenili seznam knjig na A3 formatu in da nekateri
tokrat niso točno vedeli kako se naj lotijo promoviranja žive knjižnice.
Zanimivo bo pogledati kakšen vpliv imajo novi knjižni listi pri izboru knjig pri bralcih. Knjižničarki sta
izpostavili enega od primerov, ki se je zgodil v praksi, iz katerega lahko izhajamo v razvijanju diskusije.
Opišeta primer, da je bralca zanimala tema vegan, a ker je bila ena izmed tem te knjige tudi gej, si
bralec zaradi tega knjige ni izposodil29. To je primer, kako lahko novi knjižni listi odvrnejo bralca od
tega, da bi si izposodil knjigo, ki ga zanima, iz česar sklepamo, da je izbira knjige »bolj odvisna od tipa
bralca, kot od tega kako so pripravljeni knjižni listi. Nekomu bolj sede nekaj, drugemu nekaj drugega«
(U3). Pogledali bomo pa še ali ima to tudi kakšne pozitivne posledice.
U5 meni, da »iščemo načine kako zmehčati to metodo,« U7 pa doda pomislek, da »s tem, ko se bo
bralec pogovarjal z nekom na primer o umetnosti, je pa ta oseba tudi gej, je to lahko v redu, lahko pa s
tem vse skupaj še bolj zavijamo v celofan«. Na to dilemo U4 doda svoj pogled: »Jaz pa mislim, da s tem,
ko si nekdo izposodi vegana, ki je tudi gej, naredimo velik korak, ker se bo nekdo pogovarjal z gejem,
za katerega ve, da je gej. To je tudi boljša pot, da se bo nekdo približal tej temi na manj agresiven način,
saj vidim, da nekdo, ki ima res velik predsodek do gejev, se ni šel pogovarjati z njim, čeprav je želel
govoriti z veganom.« Na kar U2 smiselno doda, da »vegan, ki je gej, zato ni nič manj gej, ker govori še
o tem, da je vegan.«
Ta primer zelo jasno nakazuje tudi to, da je v okolju, kjer je bila živa knjižnica izvedena še vedno izziv
soočati ljudi z njihovimi predsodki in zato bi lahko rekli, da to, da si bralci izposodijo knjige od njih
zahteva kar veliko poguma. U10 na to doda, da »za nekoga, ki ga nagovorimo na ulici je lahko težko,
da ga kar usmerimo, da si mora izposoditi nekoga, do katerega ima predsodke.« Sploh, če vemo, da so
predsodki zelo zakoreninjeni in da velikokrat sploh nimamo jasnega vpogleda v to, do česa imamo
predsodke, o čemer gori na primer tudi Supek (1973), ki pravi, da so predsodki močno zasidrani v
nezavedni del posameznikovih čustev in afektov in da je zato zelo težko ozaveščati lastne predsodke in
kritično samorefleksijo do njih.
U2 pravi, da »ljudje pridejo bolj z namenom brati zgodbe, spoznati ljudi, ne toliko razbijati predsodke
in da je naš cilj širiti družbo in ponuditi vsem nekaj, ne samo tistim, ki že tako ali tako imajo razčiščenih
večino stvari pri sebi.« Tukaj vidim, da se odpirata bralcem dve različni možnosti. Če človek zmore toliko
samorefleksije, da ve, do koga ima predsodek, si lahko izbere knjigo, kjer bo s svojim predsodkom
soočen. Če pa bralec svojih predsodkov nima ozaveščenih, pa si še vedno lahko izposodi nekoga, ki mu
je zanimiv in si na ta način morda mimogrede razširi svoja obzorja, pridobi nove informacije in na ta
način začne s tem procesom spoznavanja z lastnimi predsodki. Na to U2 smiselno nadaljuje, da »nikoli
ne vemo koliko bralec odnese od kakšnega branja in ni nujno, da bo res dobil kaj zase, četudi govori s
knjigo, do katere ima predsodke. Lahko govori z nekom, ki ima tematiko, ki mu je bližje in bo od tega
veliko odnesel zase,« ali pa »se ti pri branju predsodki in stereotipi še ojačajo, ker nobena knjiga ni
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Pri tem torej izhajamo iz predpostavke, da je imel ta bralec težave s sprejemanjem tega, da je oseba gej, ga je
pa zanimalo veganstvo in v tej luči bomo ta primer analizirali tudi v nadaljevanju. V mislih imamo tudi to, da bi
lahko za koga drugega bilo obratno in bi imel predsodke do veganstva, gejevstvo bi mu bilo pa blizu.
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garant, da bi pri nekom podrla stereotipe. Lahko ti je knjiga res nesimpatična in dobiš do vsega skupaj
še večji odpor,« (U4). Upoštevati moramo tudi to, da nikoli pa zares ne vemo kaj je kateremu bralcu v
tistem hipu v izziv in kaj ga pritegne, da si izposodi neko knjigo. Za nekoga je lahko neka tema zelo
domača, drugemu pa zelo izven cone ugodja. In ni nujno, da ima do tega predsodek, nekomu je lahko
tema v izziv čisto iz osebnih razlogov in lahko iz takšnega pogovora veliko dobiš, tudi če ne gre za
razbijanje predsodkov. U2 pravi, da »to, da si bralci razbijajo predsodke, je lahko zgolj ena od motivacij
zakaj si izberejo knjigo. Lahko gre pa tudi za čisto druge stvari, ki te osebno izpopolnijo.« Lahko bi rekli,
da so ti knjižni listi bolj prijazni do tega, da si vsak človek vzame to, na kaj je pripravljen in kaj potrebuje.
Bralca ne postavlja v neprijetne vloge, če pa ima notranjo željo, da gre preko sebe izven svoje cone
ugodja, potem bo to lahko izluščil tudi iz teh knjižnih listov, čeprav bo pot do tja morda malo daljša.
Na tem mestu lahko izpostavimo še to, da so se tako bralci, kot knjige in knjižničarji strinjali, da so bili
majhni knjižni listi zelo uporaben pripomoček za vse, ki so se ga odločili uporabiti. To, da je bilo
izpostavljenih v večini primerov več tem, pa povzemamo, da je vplivalo na to, da so imeli bralci več
informacij in posledično boljšo sliko o knjigi, kar je vplivalo tudi na njihov občutek varnosti pri izboru
knjige in pri branju.
5.7.2

Vpliv novih knjižnih listov na etiketiranje in izpostavljanje predsodkov

Eden od pogledov bi lahko bil, da »smo zdaj šli iz ene nalepke na več nalepk, se pa morda zdaj to
porazgubi, ker jih je več in to ni več v fokusu. Bralec in knjiga lahko imata debato o veganstvu in prideta
tudi na temo gejevstva« (U5). Drug pogled pa predstavi U2, ki pravi, da so »bralci dobili sedaj bolj široko
sliko o ljudeh. Če piše samo to, da je nekdo gej, si lahko bralec predstavlja tega človeka zelo stereotipno.
Če pa vidi, da je ta gej še vegan in še par drugih stvari, pa si tega človeka lahko predstavlja bolj celostno.
In dejanska podoba človeka je tako bližje realnosti kot pa tista stereotipna podoba. Na tak način mislim,
da smo se izognili etiketiranju, ker človek ni omejen zgolj na eno lastnost, ampak se lahko predstavi z
večimi«. Ta primer pokaže, da tudi če ustvarjamo zmotno podobo ali vtis, velja to zgolj za tistega
človeka, ki ga predstavljamo, ne pa za celotno družbeno skupino, na primer za vse geje. Pomemben
vidik izpostavi tudi ena izmed knjig na intervjuju, ko pove: »Podobno je bilo tudi pri meni, ko je bilo
poleg tega, da sem Kenijka, ki živi v Sloveniji zapisano tudi, da se poklicno ukvarjam z razvojnim
sodelovanjem. V tem primeru ne pomisliš na to, da so temnopolti ljudje ubogi in neizobraženi in mislim,
da se na ta način podirajo stereotipi.« Mislim, da je ta primer odličen pokazatelj kako se je to zgodilo v
praksi, da so šli od tega, da predstavljamo posamezne stereotipne profile k temu, da predstavljamo
osebe celostno.
Pogledali bomo tudi izkušnjo dveh udeležencev fokusne skupine, ki sta se na podlagi spremenjenih
knjižnih listov odločila, da bosta prvič postala knjigi. U4 pravi: »jaz sem se boljše počutila, ker sem lahko
bila več tem,« U12 pa doda: »Meni se zdi ta nova oblika bolj enostavna za knjige, bolj prijazna. Če bi si
moraj prej izbrati profil gej, se za to ne bi nikoli odločil, ker se ne maram razvrščati v samo eno škatlico,
sedaj pa je bilo bolj enostavno, ker sem imel še druge stvari o katerih sem govoril, ne samo to. Zame je
bilo osvobajajoče, da sem lahko govoril še o drugih stvareh, ki so del mene, da si nisem rabil dati
nalepke.« Če kot primer pogledamo polje spolnih usmerjenosti in identitet, smo imeli do sedaj zelo
stroga poimenovanja kot so gej, lezbijka, transspolna oseba, ki so delovala kot nalepke, tokrat pa so
imele knjige možnost izbrati zase besede ali fraze, kot so čutile, da jih najbolj opišejo. Zase so izbrale
naslednje opise30: zaljubljen v fanta; privlačijo jo ljudje, ne glede na spol; biseksualka, bivša lezbijka;
30

Pridobljeno 13. 1. 2016 iz arhiva MKC Maribor.
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free lover, predvsem gej; gej, poročen v Velenju. Tukaj se odpira vprašanje definiranja človekove
identitet in obenem tudi spoštovanja tega, da se človek opiše, kot čuti. Nastran Ule (2000) pravi, da je
raziskovanje svoje identitete globje kot zgolj iskanje odgovora na vprašanje »Kdo sem?« ali
nagovarjanje »Bodi iskren in odkrij svojo avtentično naravo.« Na takšna vprašanja je zelo težko
celostno odgovoriti, saj je globoka resnica o posameznikovi identiteti zelo skrita in ponavadi je takšno
raziskovanje boleče in se na poti srečamo z veliko odpori. V tej definiciji raziskovanja identitete lahko
najdemo del odgovora zakaj je ljudem pomembno kako so predstavljeni in obenem tudi to, da je
raziskovanje identitete proces, ki je pomembno, da ga spoštujemo in od ljudi ne zahtevamo, da si dajo
nalepke, ki jih ne prepoznajo kot svoje.
5.7.3

Vpliv novih knjižnih listov na izzive pri vključevanju nekaterih profilov

Tukaj smo se spraševali ali imajo novi knjižni listi kakšen vpliv na spremembe pri vključevanju
posameznikov s temami, ki imajo težave z zakonsko ureditvijo, oseb z motnjami v duševnem razvoju in
oseb z duševnimi boleznimi ter o dilemi okrog tega ali bi morala živa knjižnica predstavljati zgolj
pozitivne družbene prakse.
Glede vključevanja posameznikov z duševnimi boleznimi in motnjami v duševnem razvoju smo prišli
do zaključka, da je za tem vprašanje trenutnega stanja in pripravljenosti posameznika, tudi za razlike
med posameznimi ljudmi, kar nima vpliva na to na kak način so knjižni listi zasnovani. Gre bolj za
vprašanje ali je na to pripravljan dotični posameznik in ali ali ekipa organizatorjev po potrebi priskrbi
prilagoditve s podpornimi elementi, ki smo jih podrobneje omenjali že pri definiranju izzivov.
Do podobnega zaključka smo prišli tudi v primeru vključevanja posameznikov, ki bi želeli predstavljati
teme, ki imajo težave z zakonsko ureditvijo. Tudi tukaj gre bolj za sledenje načelom, ki jim sledi
organizacijska ekipa in posledično tudi organizacija, ki stoji za izvedbo žive knjižnice. Ne gre toliko za
vprašanje na kakšen način vključiti te posameznike in ali lahko na to vplivamo s spremenjenim knjižnim
listom, temveč ali jih sploh vključiti. Za tem se odpirajo vprašanja varovanja posameznika in druga, ki
so prav tako natančneje razčlenjena pri definiranju izzivov.
Dotaknili smo se tudi vprašanja vpliva novih knjižnih listov na to ali so na živi knjižnici predstavljene
zgolj teme, ki jih definiramo kot pozitivne družbene prakse. Odgovor na to je strnila U11: »Gre za
vprašanje tega, kaj želimo kot organizatorji sporočati. Če želimo razbijati predsodke, potem je primer
huligana31 v redu knjiga, če pa želimo lokalnim prebivalcem prikazati vzgled in primere dobre prakse,
potem pa to ne paše notri. Vračamo pa se k temu, da še vedno nimamo usmerjene vizije žive knjižnice.«
Na tem mestu smo ozavestili, da sprememba knjižnega lista vpliva predvsem na praktično izvedbo in
metodologijo žive knjižnice, torej kako namene, ki si jih zastavi ekipa organizatorjev uresničiti v praksi.
S tem pa se vračamo nazaj k vprašanju, kaj želimo z izvedbo žive knjižnice zares sporočati, kar je
vprašanje, ki presega zgolj obliko knjižnih listov, ampak naslavlja naše višje namene in cilje, česar se
bomo lotili v naslednjem delu.
5.8

Vpliv spremembe na ekipo Žive knjižnice v Mariboru

Glavni in najpomembnejši vpliv celotne raziskave, ne samo vnesene spremembe, na ekipo Žive
knjižnice v Mariboru opiše U2 z besedami: »Jaz mislim, da imamo identitetno krizo žive knjižnice. Na
eni strani imamo priročnika in predpisne smernice metode, na drugi strani pa imamo to, do kod smo z
31

Primer huligana je sicer po priročniku (Abergel, 2005) definiran kot profil knjige, ki se naj ne bi predstavljal na
živi knjižnici, ker promovira nasilje in ne sledi vzgojni dimenziji žive knjižnice.
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živo knjižnico prišli mi. Vprašanje vidim v tem ali gremo dalje po svoje, ali se vračamo nazaj k
priročnikom. Vprašanje je torej v tem, kaj zares hočemo. Mislim, da smo malo izgubili svojo vozijo.«
U4 dobro izpostavi, da je »vizija odvisna od ljudi, ki sestavljajo ekipo organizatorjev in da gre tukaj tudi
za to, da ima ta ekipa določene predsodke, ki bi jih morala razbiti, da bi lahko boljše postavila svoje
temelje. Na primer do odvisnikov od drog, do katerih ima ta ekipa jasen zadržek.« U5 na to doda, da »s
tem, koga povabimo na živo knjižnico, to zrcali našo podobo in naše vrednote.«
Tukaj se skriva tudi del odgovora na vprašanje o družbenih praksah, ki smo ga zgoraj pustili odprtega.
Iz vidika zgornjih dveh izjav, definiranje tega, kaj razumemo kot pozitivne družbene prakse temelji
izključno na tem, kaj ta ekipa pojmuje kot pozitivno prakso, torej kakšna vedenja podpiramo in za druga
mislimo, da so slaba. Za primer - če presodimo, da je to, da je brezdomec, ki vključen v različne
programe dober primer prakse, brezdomec, ki pa spi na klopci in pije vino pa ne, to pomeni izključno
in samo to, da naša ekipa eno od tega dojema kot boljše od drugega, kar je pa čisto subjektivna in lahko
tudi krivična sodba. V bistvu zares ne vemo, kaj je zgodba posameznika za vsako od vedenj. In na način,
da predstavljamo zgodbe ljudi, lahko pridemo do tega, saj nastane prostor za to, da predstavimo
zgodbo in pot vsakega posameznika in ne posplošene predstave predstavnikov določenih družbenih
skupin. U4 na to doda, da »živa knjižnice spreminja stvari in za to moramo biti pogumni. Ženske niso
smele voliti nekaj časa nazaj in takrat bi predstavljali to zgodbo, zdaj pa druge, da kritično ozaveščamo
o družbenem stanju.« Obenem pa tukaj ne smemo pozabiti tudi tega, da gre za vprašanje, za čem
organizacija, ki živo knjižnico organizira, stoji in za čem ne.
Če se vrnemo na vpliv raziskave na ekipo, ki je v raziskavi sodelovala, lahko sklenemo, da je bilo to, da
se je ekipa začela spraševati o tem, kaj zares želi sporočiti z izvedbo žive knjižnice, ključnega pomena.
Prišli smo do pomembnega zaključka, da je nujno, da si organizacijska ekipa prilagodi metodo tako, da
najbolj služi temu, kar so njihovi nameni, pri čemer je treba upoštevati širšo sliko, tudi specifike
lokalnega okolja in odprtosti le-tega. Little ird (2011) pri tem spodbujajo organizatorje, da za svoje
izvedbe določijo specifične cilje, ki jim sledijo, obenem bi pa naj sledili nekim smernicam, ki jih določa
metoda, kot je opisana v priročnikih, kar samo po sebi deluje malo konfuzno, ker je po tem vodilu težko
določiti mejo do koder si vsak posamezni organizator torej lahko dovoli svobodo.
Težko bi sklepali kakšen vpliv je imela raziskava na medosebne odnose med vključenimi v raziskavo,
ker tega nismo posebej raziskovali, se je pa zgodilo kar nekaj sprememb v dinamiki skupine in skupnem
procesu učenja v skupini, o čemer govori tudi Ferjančič (2011). Pomemben faktor je igrala aktivna
vključenost vseh sodelujočih v fokusnih skupinah, čemur veliko pozornost namenja tudi Novak (1990),
saj je sprememba, ki smo jo uvedli odražala prepričanja ljudi, ki so sodelovali. Lahko bi rekli tudi, da se
je tej ekipi zgodil podoben uvid, kot ga opiše Dorota Mołodyńska-Kuntzel (2012) v svojem govoru, kjer
opiše pomembnost tega, da se organizator zaveda svojih predsodkov, pomislekov in strahov, ki jih ima
do določenih skupin ljudi. Zdi se mi ključnega pomena, da smo na drugi fokusni skupini pripeljali naše
razmišljanje do točke, kjer smo ozavestili vpliv naših predsodkov in stališč do tega v kakšno smer bomo
peljali projekt.
Kot glavnega od rezultatov raziskave prepoznavamo spoznanje, da ni toliko pomembno, na kak način
je zastavljena metodologija žive knjižnice, kot to, da ekipa jasno zastavi svoje namene, cilje in smernice
in jim pri izvedbi sledi. Naša ekipa je prišla do zaključka, da ni ključnega pomena koga povabiti kot
knjige, kako izgledajo knjižni listi, kako se informatorji lotijo svojega dela … to so le načini, orodja, s
katerimi se zasleduje cilj, ki ga organizacijska ekipa želi doseči. In da ne moremo posploševati pri tem,
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ko se sprašujemo, kaj je definicija kvalitetno izvedene žive knjižnice. Kvalitetno izvedena živa knjižnica
je po mnenju naše ekipe tista,, ki je skrbno načrtovana in sledi namenom, ki jih kot pomembne izpostavi
organizacijska ekipa, ki živo knjižnico organizira. Seveda je tukaj pomembna tudi kritična evalvacija
procesa in rezultata, kjer pa ima določena organizacijska ekipa možnost pri prihodnjih izvedbah svoje
cilje in metode tudi prilagoditi, če spozna, da bi se na drug način bolj približala svojim ciljem. To je
ključni rezultat, ki ga prepoznava naša ekipa, ki je bila vključena v raziskavo, za ekipo, ki bo žive knjižnice
v Mariboru organizirala v prihodnosti, pa bo ta cilj morda zastavljen na kakšen drugačen način.
5.9

Kako naprej

Ko se pogovarjamo o tem, kako naprej, moramo vedeti, da ekipa Žive knjižnice v Mariboru, ki je bila
zajeta v tej raziskavi, v točno takšni sestavi ne bo več izvajala živih knjižnic in da se bodo ob naslednji
izvedbi žive knjižnice ekipi pridružili novi prostovoljci, nekateri pa bodo ekipo zapustili, kar je v bistvu
naravni cikel mladinskih projektov. Čeprav ekipa ne bo povsem enaka, smo sklenili, da bomo nekatere
stvari prenesli še vsaj na eno izvedbo žive knjižnice, da še enkrat preizkusimo nekatere stvari v praksi
in dobimo o njihovih učinkih boljšo sliko. Samo tako bomo lahko vnesene spremembe ocenili bolj
objektivno in kvalitetno.
Da bi lahko bolj jasno videli, kako se živih knjižnic lotiti v prihodnje, za začetek še enkrat strnjeno
poglejmo rezultate, ki smo jih pridobili. Po izkušnji, ki smo jo doživeli, in analizi intervjujev s knjigami,
bralci in izvajalci drugih vlog smo sklenili, da je bila sprememba uspešna in da smo pridobili več, kot
izgubili. Kot najbolj pozitivni spremembi ocenjujemo vnos majhnih knjižnih listov in tokratne postavitve
knjižnega kataloga, kar je sprememba, ki jo bomo uporabili tudi, če se bodo knjižni listi čez čas
spremenili nazaj v prvotno obliko ali v kakšno drugo. Razstavljen knjižni katalog omogoča bralcem boljši
pregled nad ponujenimi knjigami in obenem zagotavlja, da si ga bralci zares ogledajo, majhni knjižni
listi pa so predvsem bralcem kot podpora pri branju, da lahko pogledajo iztočnice in na osnovi tega
knjigi postavijo nadaljnja vprašanja.
Kot pozitivno ocenjujemo tudi spremembo knjižnih listov, saj so bralci knjige na tak način doživeli bolj
celostno in zato tudi lažje pristopili k pogovoru. Vendar smo se malo oddaljili od tega, da bi o specifičnih
profilih razbijali stereotipe in predsodke, ker so bralci tukaj imeli možnost govoriti o več različnih temah
in se je zato fokus malce razpršil. Si je pa bralec seveda lahko še vedno izposodil knjigo s tremi temami
in govoril samo o eni. Sklepamo, da izgubi samo tisti bralec, ki si določene knjige ne izposodi, ker ima
problem z eno izmed tem, bi ga pa druge zanimale. Pri tej spremembi je pomembna smernica
nadaljnjega dela tudi pomen priprave knjig na branja z novimi knjižnimi listi, saj smo večkrat izpostavili
pomembnost tega, da knjiga skupaj z bralcem raziskuje interese in zanimanja bralca.
Kot četrta sprememba pa so bili A3 knjižni seznami, ki so se izkazali za neposrečen poskus spremembe
in jih v takšni obliki v prihodnje zagotovo ne bomo več uporabljali. Namesto tega se nam zdi še najboljša
rešitev, da ima vsak informator pri sebi kakšen primer knjižnega lista, ki ga pokaže kot primer in bralca
napoti do knjižnega pulta, kjer si lahko pogleda vse. Glede vpliva spremembe na vlogo informatorjev
smo zaključili, da je najpomembnejše, da informatorji vedo, kaj točno je namen žive knjižnice in na kak
način predstavljati metodo ljudem, predvsem tistim, ki žive knjižnice ne poznajo. Tukaj se moramo
zavedati, kolikšen pomen moramo dati usposabljanju informatorjev, ker lahko njihova uspešnost pri
pridobivanju ljudi zelo vpliva na uspešnost celotnega dogodka.
In tukaj se vrnemo tudi do teme tega dela, do pomembnosti zastavljenih ciljev in smernic, ki jih
organizacijska ekipa jasno prepoznava in temu prilagodi metode dela, ki jih uporabi pri pripravi žive
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knjižnice. Pri tem ne gre zgolj za postavljanje ciljev projekta, temveč tudi upoštevanje pomembnosti
zavedanja lastnih želja in vrednot ekipe, saj smo ugotovili, da te ključno vplivajo na snovanje projekta.
In to izpostavljamo kot enega ključnih trenutkov, ki mu mora organizacijska ekipa posvetiti dovolj časa
in pozornosti. V ozadju gre torej za rast in refleksijo napredka tako skupine kot tudi vsakega
posameznika, kar je ena izmed ključnih postavk dela s skupinami, še posebej v mladinskem delu, kot je
zasnovan proučevan projekt. Pri tem se mi zdi pomembno poudariti izhodišča Ule (2011), da je
pomembno, da vsak udeleženec dobi v procesu nekaj zase, kar se mi zdi eno ključnih temeljev pri
organiziranju živih knjižnic.
V procesu raziskave smo izpostavili še veliko tematik, ki so ostale odprte in potrebujejo nadaljnje
raziskovanje. Ena od takšnih je, kako poteka proces premagovanja predsodkov pri posamezniku in kako
se to odvija pri branjih na živi knjižnic. Druga od takšnih tematik bi lahko bila študija tega, kako se
učinkoviteje lotiti dela informatorjev, saj smo ugotovili, da je to delo, ki smo mu namenjali premalo
pozornosti in bi lahko zagotovo napredovali pri pristopih pridobivanja bralcev na živi knjižnici.
Naslednjih nekaj izhodišč pa izhaja iz želje po večji prepoznavnosti in širšemu izvajanju metode žive
knjižnice v Sloveniji. K temu bi zagotovo pripomoglo, če bi obstajal priročnik za organizatorje v
slovenskem jeziku in dopolnitvami, ki bi odražale našo družbo. Osebno doživljamo kot eno od ključnih
elementov žive knjižnice dobro pripravo knjig na usposabljanju za knjige, kar priročniki sicer omenjajo,
bi pa lahko temu posvetili še veliko več pozornosti. Glede na to, da na MKC Maribor že od začetka
izvajamo živo knjižnico po principih mladinskega dela, bi lahko nastal tudi kak priročnik na temo
uporabe metode žive knjižnice v mladinskem delu. Vsi navedeni predlogi izhajajo predvsem iz želje po
širitvi metode v več Slovenskih mest. Posledično pa bomo na tak način ustvarjali bolj odprto družbo,
kar je eden glavnih namenov metode. To so vse izhodišča, ki so lahko organizatorjem žive knjižnice pod
okriljem Žive knjižnice v Mariboru v izziv pri naslednjih izvedbah žive knjižnice in tudi pri promociji
metode žive knjižnice v našem prostoru.
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IV ZAKLJUČEK
Če na hitro povzamemo glavne ugotovitve tega diplomskega dela, že v teoretičnem delu ugotovimo,
da definiranje namenov in izvajanje žive knjižnice odpira veliko vprašanj. V tem diplomskem delu smo
nedvomno odprli več vprašanj, kot smo jih zmogli raziskati v praksi. Veliko je tudi dilem, na katere tudi
po izvedeni raziskavi nismo našli enoznačnih ogovorov, kar v bistvu govori o tem, da je metoda žive
knjižnice »živa« in dovolj »gnetljiva«, da dopušča najti dvome in pomisleke. In prav dvom in pomisleki
so temelji, ki so nas pripeljali do raziskovanja in iskanja rešitev. Pravzaprav je tudi del naših ugotovitev
povezan z dvomom, ker za nekatere stvari preprosto nismo mogli določiti ene prave rešitve ali
možnosti.
Poglobljeni rezultati in interpretacija raziskave so zajeti v zadnjih treh sklepnih točkah empiričnega
dela, ki je bil namenjen vrednotenju izvedene spremembe, iskanju zaključkov in smernic dela za naprej.
Tukaj si jih bomo pogledali v skrajšani obliki. Raziskava je izhajala iz izzivov, ki jih pri izvajanju živih
knjižnic prepoznava ekipa Žive knjižnice v Mariboru. To so: kako približati metodo širšemu spektru ljudi;
izzivi pri vključevanju nekaterih profilov, kot so profili, ki imajo težave z zakonsko ureditvijo, osebe z
motnjami v duševnem razvoju in osebe z duševnimi boleznimi ter predstavljanje pozitivnih družbenih
praks. Raziskava je v svoji osnovi temeljila na spremembi knjižnih listov, ki so v prejšnji obliki bili
zasnovani kot naslov profila in pet stereotipov, ki so povezani z dotičnim profilom, spremenili pa smo
jih v osebno ime knjige in do pet tem, ki opisujejo knjigo. Kot podporo tej spremembi pa smo dodali še
majhne knjižne liste, ki si jih je bralec lahko vzel s seboj na branje, knjižni katalog, ki je sestavljen iz
knjižnih listov, smo razobesili po prostoru (pred tem je bil v fasciklu), za informatorje pa smo pripravili
seznam knjig na A3 formatu.
Zgoraj opisane spremembe so predstavljene iz praktičnega vidika, z vidika sporočilnosti pa se fokus
metode premakne iz načrtnega razbijanja stereotipov in predsodkov bolj proti polju spoznavanja
različnih zgodb posameznikov, ki se predstavljajo na živi knjižnici.
V evalvacijskem delu raziskave smo prišli do sklepa, da smo z izvedeno raziskavo vplivali na dva od
izpostavljenih izzivov – približevanje metode širšemu spektru ljudi ter uporabo etiketiranja in
izpostavljanja predsodkov pri pripravi knjižnih listov, ne pa tudi toliko na izziv vključevanja določenih
profilov ljudi. Kot uspešno smo ocenili predvsem uvedbo majhnih knjižnih listov, ki so bralcem
pomagali pri snovanju vprašanj in vključenosti v pogovor, uspešno je bilo tudi to, da smo knjižni katalog
obesili, saj je bil bralcem bolj dostopen, viden in zato tudi bolj izkoriščen. Kot precej nekoristni so se
izkazali veliki A3 knjižni seznami, saj jih informatorji pri svojem delu niso znali uporabiti. Glede
spremembe knjižnih listov pa smo ugotovili, da so njegove prednosti to, da bralec lažje najde zase
nekaj, kar ga zanima in lahko tudi povezuje s knjigo. Kot slabo stran tega pa smo definirali to, da je
lahko takšen pristop za nekoga, ki ima pri sebi že precej razčiščene stvari in zmore refleksijo svojih
predsodkov, tudi ovira.
Naša glavna ugotovitev je bila, da moramo pri snovanju žive knjižnice začeti čisto na začetku – pri
opredeljevanju naših namenov in ciljev raziskave ter da je potrebno konstantno preverjati želje,
namene in vrednote ekipe, ki stoji za izvedbo žive knjižnice, saj lahko le z refleksijo le-teh ekipa pripravi
živo knjižnico, ki odgovarja tako na potrebe družbe kot tudi njihove potrebe.
Zdi se nam pomembno, da v tem zaključku na raziskavo pogledamo tudi iz kritičnega vidika, kjer je
pomembno omeniti, da smo izvorno želeli uvesti samo eno spremembo – novi knjižni listi, pa smo jih
na koncu vseeno morali uvesti več, ko smo videli kako se priprave odvijajo. Tako smo že v fazi priprav
ugotovili, da bo potrebno uvesti še majhne knjižne liste, katalog razobesiti in informatorjem priskrbeti
drug podporni promocijski material. Želeli bi opozoriti na pomen tega, da smo glavni spremembi dodali
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še tri podporne, ker bi to, če bi majhne knjižne liste uvedli že pri prejšnjem sistemu knjižnih listov,
najverjetneje vplivalo na potek branja. Prav tako, če bi katalog izobesili že pri prejšnjem načinu, da ne
bi bil v fasciklu, bi več ljudi pogledalo ta katalog, kar pomeni da celostno gledano, nekatere rezultate
spremembe težko pripisujemo zgolj spremembi knjižnih listov.
Ko smo pri kritikah raziskave, bi lahko izpostavili tudi to, da smo izvedli samo en cikel akcije, saj bi
najverjetneje dobili bolj celostni pogled na spremembo, če bi pod analizo vzeli več živih knjižnic, ki bi
bile izvedene z enako spremembo. Ta vidik je izpostavila tudi ena od knjig v intervjuju, rekoč, da bi lažje
ocenila spremembo, če bi imela za seboj več branj s tem načinom knjižnih listov. Prav tako bi več
izkušenj in možnosti testiranja stvari v praksi vplivala tudi na delo informatorjev. Smiselno se nam zdi
opozoriti tudi na to, da bi bila celotna raziskava in njeni poudarki precej drugačni, če bi jo izvajala
manjša ali povsem druga ekipa, ki ne bi temeljila na metodah mladinskega dela, saj bi bile v takšnem
primeru tudi prioritete dela povsem drugačne.
Tudi moja vloga raziskovalke je nekaj, čemur je smiselno nameniti nekaj pozornosti, ko govorimo o
kritikah raziskave. Kot raziskovalka sem bila zelo vključena v načrtovanje in celoten potek raziskave, pa
tudi sicer sem zelo povezana s projektom Živa knjižnica v Mariboru in tudi z ljudmi, ki so bili vključeni
v raziskavo, tako da je bil zame velik izziv izvesti raziskavo in izluščiti rezultate raziskave objektivno,
zato sprejemam odgovornost, da mi morda to na kakšni točki tudi ni povsem uspelo.
Na samem zaključku raziskovanja opažamo tudi to, da se diplomsko delo ukvarja s precej specifično
metodo, ki trenutno še nima visoke javne in strokovne prepoznavnosti. Prav tako pa se izvedena
raziskava nanaša na precej detajlno spremembo, ki jo v raziskavi proučujemo. Na tem mestu bi radi še
enkrat opozorili, da gre za konstruktivno kritiko in razmislek o metodologiji žive knjižnice in da je za
razumevanje teh detajlov pomembno precej poglobljeno razumevanje metode. To lahko vidimo kot
prednost, obenem pa se zavedamo, da bo morda za kakšnega bralca, ki mu metoda ni poznana, morda
kakšen del napisan preveč poglobljeno ali celo nerazumljivo. Zato še enkrat poudarjamo, da je
razumevanje metode, ki je natančno razdelana v teoretičnem delu, temelj dobrega razumevanja
raziskave, njene analize in končne interpretacije.
Po mojem mnenju je sprememba knjižnih listov prenosljiva tudi na druge žive knjižnice, ki se izvajajo v
Sloveniji in drugod, v kolikor ekipa, ki živo knjižnico organizira, prepozna, da takšna oblika knjižnih listov
odgovarja na njihove potrebe, vrednote in vnaprej določene namene in cilje.
Za zaključne besede tega diplomskega dela bom izpostavila nekaj pozitivnih misli in pogledov na
spremembe, izvedene v raziskavi, ki jih opažamo sedaj po zaključenem raziskovanju.
Bralec na živi knjižnici nikoli ne bo mogel prebrati vseh knjig in spoznati zgodb vseh tistih ljudi, ki niso
bili knjige, zato je bolje, da se lotimo reševanja te problematike z druge strani – bralcu lahko ponudimo
možnost, da spozna, da smo vsi raznoliki, vsak človek svet zase. In tudi to, imamo vsi predsodke do
koga in da je to nekaj, s čimer se bomo ukvarjali celo življenje. S tega vidika je bolje, da pri bralcih
spodbujamo samorefleksijo lastnega doživljanja odporov in predsodkov, z namenom, da to ozavestijo
in se lahko tega lotijo tudi sami, bolj pogosto, kot pa je v nekem mestu na voljo živa knjižnica.
Kot izboljšavo vidimo, da živa knjižnica ponudi model spoprijemanja s stereotipi in predsodki preko
pogovora in spoznavanja ljudi. Idealen rezultat bi bil, da ljudje prepoznajo, da to ni edina možnost
spoznavanja ljudi in njihovih zgodb v njihovem okolju. Na svetu živi na primer še veliko gejev, ki jih je
vredno spoznati in slišati njihove zgodbe, pa niso bili na živi knjižnici. In veliko je tudi vseh drugih nas,
katerih zgodbe je prav tako pomembno in vredno slišati. Mislim, da takšno razmišljanje lahko odpre
pot do tega, da postopoma začnemo dojemati vsakega člana družbe kot pomembnega in vrednega, ne
le primerov, ki so izbrani po nekem ključu, da se predstavljajo na živi knjižnici. Na tak način bi se
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pomaknili od tega, da so na živi knjižnici predstavljeni ljudje, ki so drugačni od navidezne družbene
večine, k temu, da smo si vsi raznoliki, stran od umetno vzpostavljene družbene normalnosti. Tako bi
se začel vzpostavljati proces prepoznavanja družbene raznolikosti, v katerem ni normativa, ki mu
sledimo, ampak smo si vsi raznoliki. In prav ta raznolikost bi nam omogočila, da bi se videli bolj iz oči v
oči, bolj enakovredne v medsebojnem položaju.
Živa knjižnica, ki je usmerjena v spoznavanje zgodb ljudi, ima potencial, da ljudem ponudi in sproži
proces, katerega idealni cilj bi bil, da življenje postane živa knjižnica in s tem vsi mi žive knjige. To bi
pomenilo, da si vzamemo čas za pogovor in damo priložnost prisluhniti vsem ljudem. To bi rezultiralo
v tem, da bi bolje razumeli soljudi in njihove situacije, kakršnekoli že so, s tem pa posledično tudi svet
okrog nas in nenazadnje tudi sebe. Na tak način bi lahko prenesli model žive knjižnice na več vidikov
našega življenja.
Moč promocije človekovih pravic vidimo tudi v primeru, da so na živi knjižnici predstavljeni vsi ljudje,
ne samo tisti, ki so družbeno stigmatizirani. Če štartamo iz vidika raznolikosti, namesto drugačnosti,
nihče ne bo na dnu, vsaj z vidika človekove integritete ne. Vzemimo za primer osebo, ki je revna, saj je
to ena najmočnejših stigem tega časa v našem okolju. Drži, ta oseba ima manj denarja in je zato lahko
tudi v neenakopravnem položaju in moj namen nikakor ni jemati teže, zapletenosti ali nepravičnosti
takšnih situacij. Toda če obravnavamo in predstavljamo to osebo samo z vidika, da nima denarja, jo
tako dojamejo tudi bralci žive knjižnice. Če to osebo obravnavamo kot človeka z integriteto in z vidika,
da je največji strokovnjak svojega življenja, pa štartamo iz povsem drugega položaja, predvsem bolj
enakovrednega. In s takšnim pristopom na dolgi rok, bo ta oseba recimo tudi lažje dobila službo, kot
pa če bo zaznamovana kot revna in je to edina stvar, ki jo definira. In mislim, da samo na tak način
lahko oseba dobi priložnost, da zares pokaže svoja močna področja.
Opažamo pa še en paradoks – na živi knjižnici naj bi bile knjige stigmatizirane, a obenem morajo biti
kljub temu uspešne pri soočanju s težavami. Odpira se vprašanje, kaj pa če nekdo pri soočanju s
stigmatizacijo ni uspešen in se nenehna stigmatizacija začne poznati na njegovem življenju? Ali nima
posameznik pravice do tega, da spoštujemo, da se spopada z življenjem tako, kot se v tistem hipu
lahko? Zakaj živa knjižnica ne bi predstavljala vseh zgodb enakovredno, torej tudi tega, da bi lahko
videli realno sliko posledic, ki jih lahko povzroča družbena neenakost ali pa direktne posledice
predsodkov?
Mislimo, da bi si moral vsak organizator ali ekipa organizatorjev pred začetkom načrtovanja vzeti čas
in se vprašati, kaj želijo z organizacijo žive knjižnice doseči. K temu spada po našem mnenju tudi
preizpraševanje vseh usmeritev, ki jih dajejo priročniki, ki so po eni strani zelo odprti in spodbujajo k
temu, da naj vsak priredi specifične cilje projekta svojemu okolju, po drugi strani pa zelo kontradiktorno
nagovarjajo, da bi naj vsi organizatorji sledili njihovim vrednotam in se ne oddaljevali od načina izvedbe
projekta.
Mi smo v naši raziskavi vnesli koncept spoznavanja življenjskih zgodb posameznikov, pri čemer je postal
cilj rušenje predsodkov in stereotipov le še stranski produkt, za katerega smo sprejeli tveganje, da se v
kakšni situaciji tudi ne bo zgodil. S tem smo se precej oddaljili od glavnega namena metode žive
knjižnice po principu living library. Ob tem se nam odpira vprašanje, kje je meja, ko še smeš reči, da
organiziraš živo knjižnico, čeprav se precej razlikuje v glavnem namenu, in kdaj nastopi trenutek, ko je
bolj etično celotnemu projektu nadeti novo ime, da nevede ne širiš idej koncepta, ki jih izvajaš z
drugačnim namenom?
Če se za konec vrnemo na situacijo, ki smo jo proučevali v raziskavi – Živa knjižnica v Mariboru ima še
dolgo pot do tega, da bo bolj inkluzivna do vseh ljudi, kar je tudi del zorenja in rasti ekipe. Obenem pa
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se zavedamo, da so predstavljene smernice v zaključku tega dela naši pogledi in vrednote, ki se v celoti
zagotovo ne zrcalijo v pogledih vseh, ki oblikujemo ekipo Žive knjižnice v Mariboru, zato je še toliko
bolj pomembno, da se pred vsako nadaljnjo izvedbo ekipa organizatorjev vpraša, kaj želi z organizacijo
žive knjižnice doseči in sporočati.
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VI PRILOGE
1 IZSEK IZ PRVE FOKUSNE SKUPINE
Do sedaj smo govorili o izbiri knjig in o tem, da bi lahko imeli kak profil podvojen ter na kakšen način
bi knjige še lahko predstavili. Moj namen je bil, da bi iz vseh teh pogledov na živo knjižnico, do katerih
smo bili sedaj kritični, poskusili nekaj izluščiti in oblikovati spremembo, ki bi jo na prihajajoči živi
knjižnici preizkusili.
U4: Jaz čisto osebno najbolj navijam za te profile. Se mi zdi res super ideja, da ne bi pisalo Gej, ampak
bi pisalo, zdaj si bom nekaj izmislila, recimo po imenu, Matic in štiri, pet tem o katerih se lahko
pogovarjaš. Ker notri bo sigurno pisalo tudi gej ali nekaj o gejevstvu, poleg tega pa lahko ta oseba govori
še zagotovo o treh zelo zanimivih stvareh in si ga lahko izposodi nekdo, ki ga bolj zanima to, da piše
blog, nekdo kaj drugega. To mi je res dobra ideja.
U5: Pa še to, da potem ne izpostavljamo tega, da je gej, tako zelo. Saj vem, da jaz veliko govorim o tem,
ampak vsi pa ne. Pa tudi ni to najbolj pomemben del mene, mi pa vedno izpostavljamo točno to, da je
to, da sem gej, najbolj pomemben del mene. Da sem jaz gej, da ima ona cerebralno paralizo.
U10: Da je to vse, kar si, ne?
U5: Vse kaj sem, ja, tista glavnina. Mene ogromno ljudi, ki me spozna, reče, ja, pa ti nisi gej. Po navadi
se predsodki začnejo tam, ko te nekdo spozna samo kot geja in ne vidi vsega, kaj je še zadaj za tem
profilom.
Kako pa se to ostalim zdi? Da bi na knjižnem listu torej lahko pisalo ime od osebe in teme?
U4: Ja, to pomeni, da je kot, da bi imel več profilov. Jaz bi si jaz za sebe recimo napisala Vojka, potem
pa nudistka, biseksualka, gurmanka, v prostem času pesni ali nekaj takega.
U10: Pač teme, ki so ti blizu.
U9: Meni se zdi v redu.
U11: Meni tudi. Da nimaš samo ene teme.
U4: Še vedno pa lahko ostaja samo ena stvar, o kateri se ti želiš pogovarjati. Ni treba, da ima vsaka
knjiga štiri teme, še vedno lahko piše samo gej oziroma tema gejevstvo.
To se nam je začelo dogajati že tudi na preteklih živih knjižnicah. Vse knjige so na začetku imele samo
en profil in potem se je začelo dogajati, da so ljudje začeli izražati željo, da bi si dodali še kak profil.
Ko je en fant želel imeti tri, smo potem to zaustavili, ker je bilo preveč za obvladovati za knjižničarke.
U2: Ja, verjetno ljudem tudi ni »fajn«, da se njihova celotna identiteta zreducira samo na eno stvar 'Zdravo, jaz sem pa gej.'
U10: Saj ne delaš samo eno stvar v življenju.
U4: In tako lažje vključimo neke skrajne profile, ko smo se prej pogovarjali o njih. Recimo shizofrenika,
ki ni samo shizofrenik, ampak ima službo, ima doma družino, ima doma vrt, ki ga vsako nedeljo kosi, je
lahko vse, kar smo lahko tudi mi, čeprav ima to bolezen.

i

2 PRIMER INTERVJUJA S KNJIGO
Rada bi te povprašala, kaj meniš o novih knjižnih listih, ki smo jih preizkusili na tej živi knjižnici.
Kakšna je bila tvoja izkušnja s to spremembo z vidika knjige, tvoji vtisi.
KNG1: Tokrat je bilo več možnosti med katerimi so bralci lahko izbirali in knjige so bile predstavljene z
večimi stvarmi, o katerih so bralci lahko povprašali. Ko sem imela naslov profila Kenijka, ki živi v
Mariboru, so me spraševali samo o tem, kako je živeti v Mariboru kot tujec, niso me spraševali o drugih
stvareh, ki me zanimajo, o mojih hobijih, kaj sem študirala. Tokrat pa so imeli že danih več možnosti, o
katerih so me lahko vprašali.
Bi torej rekla, da je bilo to v redu, da so imeli na voljo več tem, o katerih so lahko spraševali?
KNG1: Ja, nikoli ni preveč informacij, več kot jih je, bolje je.
Spomnim se, da si na usposabljanju za knjige letos marca izrazila, da ne želiš zapisati stereotipov o
svojem profilu. Kako pa se počutiš tokrat z novimi knjižnimi listi?
KNG1: Tokrat, če rečem, da sem Kenijka, ki živi v Mariboru in dodam še to, da lahko veliko povem o
Afriki, o mednarodnem razvoju, razvojnem sodelovanju, revščini, potem se razbija stereotip o
temnopolti ženski, ki je v vezi z belcem in samo jemlje njegov denar. To da celotni stvari novo sliko,
novo perspektivo.
Glavni namen žive knjižnice je podirati stereotipe, se boriti proti predsodkom, ozaveščati o določenih
temah. Se ti zdi, da izpolnjujemo vse te cilje tudi z novim načinom knjižnih listov, glede na tvoje
izkušnje na tej živi knjižnici?
KNG1: Mislim, da do neke mere ja. Recimo, ko sem videla knjižni list ene od knjig s posebnimi
potrebami in je na njenem knjižnem listu pisalo tudi to, da je vedno oblečena v črno, vzame ta podatek
fokus od tega, da ima ta oseba posebne potrebe. Podobno je bilo tudi pri meni, ko je bilo poleg tega,
da sem Kenijka, ki živi v Sloveniji zapisano tudi, da se poklicno ukvarjam z razvojnim sodelovanjem. V
tem primeru ne pomisliš na to, da so temnopolti ljudje ubogi in neizobraženi in na ta način mislim, da
se podirajo stereotipi.
Je bil tokrat še vedno poudarek na tem, da si tujka v Mariboru, ali se je fokus pogovora razpršil na
vse teme? Ste z bralci govorili o večih temah?
KNG1: Uvodni del pogovora je vedno o tem, da sem tujka v Sloveniji, kako in zakaj sem prišla sem, kaj
tukaj počnem. Potem pa začnejo ljudje spraševati tudi o tem kaj sem študirala, o razvojnem
sodelovanju, kako so stvari v Afriki, kaj se razlikuje v primerjavi s tukaj, kaj bi lahko naredili, kaj lahko
naredi Slovenija, kako se lahko začnemo spopadati z revščino in tako preide pogovor na več tem.
Kako so novi knjižni listi vplivali na začetek branja, je bilo kaj lažje, težje?
KNG1: Bilo je dobro, listi, ki so jih imeli bralci s seboj so jim pomagali, da niso pozabili vseh tem, ki sem
jih imela zapisane.
Je v zvezi z novimi knjižnimi listi kaj, kar ti ni tako všeč, kar bi lahko izboljšali? Morda kakšna stvar,
ki je bila boljša prej?
KNG1: Ne, o knjižnih listih ne. Bi si pa želela, da bi prišlo več ljudi iz lokalne skupnosti, ki bi prišli brat
knjige.
ii

3 NAČRT ZA IZVEDBO PRVE FOKUSNE SKUPINE
1. Pozdrav, predstavitev in namen srečanja, določitev časovnega okvirja srečanja
2. Kratko spoznavanje:
- Zakaj mislite, da ste danes tukaj in kaj lahko doprinesete?
- V katerih vlogah ste se do zdaj na živi knjižnici že preizkusili?
3. Namen in potek raziskave:
- stopimo iz okvirja, kaj je mogoče uresničiti in kaj ne, smo odprti, »brainstormamo« in
»filozofiramo« na široko, se ne omejujemo in obremenjujemo z rezultati.
4. Predvidene iztočnice za pogovor:
- Kaj prepoznavate kot glavni namen žive knjižnice?
- Kaj so po vašem mnenju najmočneje točke metode?
- Bi lahko izpostavili kakšno stvar, ki vam ni všeč? Predlogi?
- Ali menite, da z izborom knjig, ki jih predstavimo v katalogu, vplivamo na javno podobo
tega, kar je/bi naj bilo odklonsko v družbi?
- Kaj je meja odklonskosti pri vključevanju profilov knjig; primeri: brezdomec, uporabnik
drog, duševne bolezni, motnje v duševnem razvoju, zapornik?
- Kaj so pozitivne družbene prakse in kdaj jih določa? Si lahko vzamemo to pravico, da jih
določamo mi?
- Kaj menite o kriterijih, ki jih imamo za knjige? Zakaj nekateri »padejo skozi«?
- Kje je meja v drugo skrajnost – kdo je dovolj zanimiv? Oziroma kaj sploh so kriteriji pri
vključevanju knjig?
- Kako si razlagate to, da so se ljudje uprli temu, da bi si zase zapisali stereotipe za knjižni
katalog? Kako bi se to dalo rešiti drugače?
- Kako si razlagate to, da si nekateri ljudje sploh ne želijo nadeti »nalepke« in zato nikoli ne
postanejo knjige?
- Po metodi žive knjižnice, kot je predstavljena v priročnikih, bi se naj bralci soočili s svojimi
predsodki in stereotipi. Kaj o tem kažejo naše izkušnje? Zakaj si ljudje večkrat raje zbirajo
profile knjig, ki so jim blizu in do njih nimajo zadržkov?
- Ali s tem, ko imamo samo enega predstavnika določene družbene skupine produciramo
»single stories«?
- Ali s tem, ko si ljudje nadenejo »nalepko«, produciramo stigme? Jih s tem izpostavimo
samo po eni njihovi lastnosti in ostale pozabimo; je to vse, kar oni so?
- Zakaj temelji metoda na izpostavljanju stereotipov? Ali s tem stereotipe še bolj utrjujemo?
- Eden glavnih poudarkov so človekove pravice, koliko dosledno sledimo temu v naši ekipi?
- Od prve Žive knjižnice v Mariboru pa do zdaj smo naredili kar nekaj sprememb. Se nam
zdijo vse še vedno smiselne? Vnesli smo naslednje spremembe:
o vključili smo knjige, ki v družbi niso tako stigmatizirane
o zelo celostno smo razvili usposabljanja za knjige in informatorje,
o vpeljali smo več informatorjev in dogodku, imamo več slovarjev in razvili vlogi
skrbnik knjig in evalvator za bralce,
o nazadnje v knjižnem katalogu niso bili samo stereotipi, ampak tudi bolj splošni
opisi knjig.
5. Povzetek debate in načrtovanje spremembe
6. Evalvacija
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