
BE CARLOS LABRAÑA
BE PUNTA CANDIEIRA

BIBLIOTECA LÓPEZ CORTÓN
CONCELLO DE CEDEIRA

PROXECTO INTERCENTRO

CREACIÓN FONDO BIBLIOTECA HUMANA

"UN LUGAR ONDE OS LIBROS SON PERSOAS"

BIBLIOTECA HUMANA 
Cedeira, 9 de decembro de 2021

 

Estimada comunidade educativa, 

Hoxe as bibliotecas e o Concello veñen  propoñer un proxecto por e para dar valor a

cada un e cada unha de nós. Un proxecto no que as persoas son o recurso documental

máis importante. Imaxinade un lugar no que os libros se converten en persoas, onde as

preguntas son esperadas, respostadas, un espazo deseñado para facilitar as conversas e

desafiar estereotipos e prexuízos.

Desexamos crear un fondo de libros vivintes. Un libro vivinte é unha persoa disposta a

charlar de xeito informal e relaxado con unha ou varias persoas; disposta a compartir a

súa historia, coa que teñamos a oportunidade non só de descubrir unha experiencia de

primeira man, senón de realizar preguntas sobre a conversa.

Queremos unha Biblioteca Humana con libros sobre calquera temática, todas e todos

temos algo que contar. A Biblioteca Humana é unha experiencia de encontro e diálogo

que busca borrar as fronteiras da indiferenza, para recoñecer e apreciar a diversidade

en toda a súa riqueza. Os libros humanos poden tratar de temas tan diversos como:

inmigración/emigración, ecoloxía, historia, natureza, traballos manuais, crianza,

vivencias... calquera tema ten cabida.

Nas Bibliotecas Humanas existentes a xente le persoas, que son prestadas polas

bibliotecas, con datas acordadas, durante 10 ou 30 minutos, aproximadamente: os

primeiros 20 minutos a persoa/libro conta a súa historia e nos últimos 10 a(s) persoa(s)

que escoitan teñen a oportunidade de conversar sobre o escoitado. 

A nosa idea é que as nosas bibliotecas sexan un espazo de conversa respectuoso e

seguro, onde alumnado e comunidade educativa poidan escoitar e aprender das

vivencias e coñecementos que podedes ofrecer. 
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A primeira intención desta carta é crear un catálogo onde cada un/ha tome un
tempo para pensar e decidir que pode ofrecer, pois non hai ninguén que non teña
nada que contar. Agradecemos que cubrades o formulario que se publicará nos
blogs das bibliotecas e do Concello, nas redes sociais e en Abalar. Evidentemente
non é obrigatorio, pero un fondo de libros humano necesita da colaboración de
persoas que sexan capaces de compartir o que saben. 

Posteriormente, con todos os libros humanos voluntarios as bibliotecas brindarán

asesorameno para crear a portada do voso libro vivinte e axudarán na creación dun

breve resumo do que ides contar, como a sinopse dun libro escrito. Feito isto

poderiamos realizar unha xornada de encontros.

A Biblioteca Humana é unha experiencia que iniciou a ONG Stop The Violence en

Copenhague (Dinamarca) no ano 2000, dentro do Festival de Roskilde (un dos maiores

festivais de verán en Europa). Aínda que a verdadeira orixe remóntase a un proxecto

que se xesta na mesma cidade en  1993, con cinco rapaces  escritores. O seu obxectivo

foi diminuír a discriminación entre a xuventude celebrando a diferenza e promovendo

o diálogo, a tolerancia, a comprensión cara ás persoas procedentes de diferentes estilos

de vida e a aprendizaxe. Podedes obter máis información en https://humanlibrary.org/

Agradecemos dende xa a vosa colaboración e quedamos á espera de que cheguen os

vosos formularios cubertos. Para calquera aclaración podedes mandar un email á

seguinte dirección de correo: biblio.nicolas.del.rio@gmail.com

                                                         Os equipos de bibliotecas e o Concello de Cedeira.
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