Tisková zpráva NESEHNUTÍ z 06. 12. 2011
„Živá Mahenova knihovna“ se otevře veřejnosti ve středu 7. 12. 2011
NESEHNUTÍ se v rámci brněnského Týdne lidských práv pokusí interaktivní formou „živé
knihovny“ oslovit brněnskou veřejnost. Ve středu 7. 12. se v prostorech Knihovny Jiřího Mahena
po proběhnutí dopolední besedy o diskriminaci se zástupcem ombudsmana Michalem
Čermákem veřejnost od 14:00 může setkat s živými exempláři tématických knih. Čtenáři a
čtenářky si budou moci vybrat až z patnácti živých knih: feministka, lesba, ekologický aktivista,
vegan, muslimka, dcera faráře a farářky, prodejce Nového prostoru a další. Akci zároveň bude po
celou dobu provázet výstava vítězných prací 1. ročníku soutěže NESEHNUTÍ Multikulti Challenge:
Accepted, včetně přítomnosti jejích autorů a autorek ze středních škol z Boskovic, Zábřehu a
Zlína.
V rámci letošního Týdne lidských práv v Brně ve středu 07. 12 .2011 nevládní nezisková organizace
NESEHNUTÍ připravila kombinovaný program pro veřejnost i školy v podobě debaty, výstavy a „živé
knihovny“ v budově Knihovny Jiřího Mahena v Brně.V dopoledních hodinách bude program zahájen
přednáškou a diskusí na téma „Diskriminace není prokaždého“ s Michalem Čermákem z kanceláře
veřejného ochránce práv a praktické příklady budou pak rozebírat odborníci z organizace IQ Roma servis.
Ve 13:00 bude program pokračovat vernisáží 5 panelů výstavy vítězných prací 1. ročníku soutěže Multikulti
Challenge: Accepted. Výstava je výsledkem soutěže studentů a studentek středních škol, kteří v podobě
časopisů zachytili svou zkušenost s multikulturalitou a menšinami ve svém místě bydliště. Prvního ročníku
soutěže se zúčastnili studenti a studentky škol z Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje. Po dobu
půl roku monitorovali situaci z hlediska multikulturního soužití ve svém místě bydliště a pak své zážitky a
poznatky zaznamenali formou školních časopisů. Z jejich prací jsme vytvořili výstavu, která bude v budoucnu
putovat po školách v celé ČR a lákat i ostatní studenty a studentky aby se zapojili. Vernisáži se také zůčastní
sami autoři a autorky. „Všichni známe poučky z učebnic, skoro nikdo ale realitu, jak ji prožívají lidé kolem 17
let , ve věku, kdy se nebojí vyslovit politicky nekorektní ale za to vlastní názory a pohledy na věc. Myslím, že
právě tohle tato soutěž a výstava přináší.“, míní Boris Rafailov, člen organizačního týmu z NESEHNUTÍ.
Od 14:00 do 17:00 pak bude otevřena speciání interaktivní „živá knihovna“ Od běžné knihovny se liší tím, že
knihami jsou zde reální lidé a informace čtenáři a čtenářky nezískávají jejich čtením, ale společným
dialogem. Knihami jsou lidé, kteří reprezentují skupiny lidí, kteří jsou často konfrontováni s předsudky a
stereotypy, a tedy se často stávají oběťmi diskriminace nebo sociálního vyloučení. Čtenářem se může stát
každý, kdo je připraven mluvit se svými vlastními předsudky a stereotypy. Knihy v živé knihovně nejen že
mluví, ale také mohou zodpovídat čtenářovy dotazy, popřípadě se samy mohou čtenářů ptát a učit se o sobě
navzájem. „Čekáme že mezi návštěvníky knihovny budou zejména ti, kteří jsou zvědaví a chtějí se dozvědět
něco víc o lidech, se kterými nemají možnost se jinak setkat,“ míní organizátorka projektu Hana Skoumalová.
Kniha s titulem ekologický aktivista o své účasti v knihovně dodává: „Vzpomínám si, že jako student
přírodovědecké fakulty jsem, ani nevím proč, neměl o ekologických aktivistech dobré mínění. Teď jsem taky
jedním z nich, takže jsem si sám na sobě ověřil, jak negativní a stereotypní obraz je o aktivistech vytvářen.
Možná to někoho bude zajímat také.“ Čtenáři a čtenářky si budou moci vybrat až z patnácti živých

knih: feministka, lesba, ekologický aktivista, vegan, muslimka, dcera faráře a farářky, prodejce
Nového prostoru a další.

Akce se koná v rámci festivalu Týden lidkých práv. Podrobný program festivalu najdete na www.tlpbrno.cz.

Vstup na všechny akce je zdarma.
Více informací poskytne: Hana Skoumalová, NESEHNUTÍ, 724 588 83, hanas@nesehnuti.cz

