V běžné knihovně člověk musí souhlasit s výpůjčním řádem. Pak se stává čtenářem a může si půjčovat
knihy. V Živé knihovně platí totéž. Každý se tedy seznámí s pravidly Živé knihovny a podepíše, že s nimi
souhlasí. Až poté se stane „čtenářem“, dostane „čtenářský průkaz“ (pracovní list) a může si „půjčit
živou knihu“.
 Přečteme pravidla a poskytneme prostor pro dotazy.
 Necháme žáky podpisem stvrdit, že s pravidly souhlasí. Od této chvíle je možné na pravidla
odkazovat a vyžadovat jejich dodržování.
 Každý žák poté dostane pracovní list tzv. “čtenářský průkaz”.
VÝPŮJČNÍ PRAVIDLA ŽIVÉ KNIHOVNY
1. Budete mít možnost hovořit s „živou knihou“, tj. s člověkem, který bude vyprávět o sobě samém a
bude sdílet své životní zkušenosti.
2. „Čtenáři“ mají „živou knihu“ vypůjčenou na předem stanovenou dobu.
3. „Živé knihy“ i „čtenáři“ mají svoji důstojnost. Ta nesmí být žádným způsobem a nikým poškozena.
Platí to i naopak, kdy “se živé knihy“ i „čtenáři“ k sobě musí chovat s respektem a slušně.
4. „Čtenáři“ souhlasí s tím, že „živé knihy“ mají právo odmítnout odpovědět na takové otázky, které
jim působí nepříjemný pocit. Mají právo na některé otázky nemít názor nebo odpovědět: „Nevím“.
Zároveň respektují, že „živé knihy“ mohou rozhovor z vlastního rozhodnutí ukončit.
5. „Živá kniha“ hovoří pouze za sebe. Čtenáři“ tak získají z rozhovoru od „živých knih“ informace a
názory, které jsou jejich vlastní, získané na základně osobní zkušenosti. Žádná z „živých knih“ tedy
nereprezentuje názory či chování jakékoli skupiny. (Např. kněz nemluví za všechny kněží či křesťany,
jen sám za sebe. Uvádí, co si myslí, co zažil, co dělá, vyjadřuje své osobní názory). Pokládejte tedy
„živé knize“ otázky jako jednotlivci, neptejte se na stanovisko skupiny. Nepokládejte např. otázku
takto: „Proč katolíci neuznávají rozvody?“ Namísto toho se můžete zeptat: „Co si jako katolík myslíte
o rozvodech?“
6 „Čtenáři“ mohou klást otázky a otevírat tak různá témata. Pokud by vyvstaly nějaké nejasnosti, co
nejdříve se „živých knih“ doptejte a nejasnosti si vysvětlete.
7. Po ukončení rozhovorů vyplní všichni „čtenáři“ otázky v anonymním pracovním listu, které najdou
v e svých „čtenářských průkazech“.
8. Před začátkem rozhovorů je nutné, aby všichni „čtenáři“ souhlasili s těmito pravidly.

