WYMIANY KSIĄŻEK

narzędziownik

SZCZYPTA
IDEI
Skoro czytasz niniejszą broszurę, znaczy to, że bliski jest Ci temat książek.
Albo jeśli nie książki, to może interesują Cię idee współdzielenia, wymiany, oszczędzania, ekologii, ratowania rzeczy i zmniejszania nadprodukcji?
Jeszcze innym powodem sięgnięcia po tę publikację może być chęć organizowania wydarzeń dla najbliższych sąsiadów i wspólnie z nimi.
Bez względu na motywację – z wymieniania się książkami płynąć może
wiele korzyści!
Zachęcamy do wspólnotowego, sąsiedzkiego organizowania (mniejszych
lub większych) Wymian książek. Chcemy podzielić się z Wami naszym
kilkuletnim doświadczeniem i pomóc Wam w przygotowaniu własnego
wydarzenia. Mamy nadzieję, że skróci to Waszą drogę do zorganizowania
naprawdę fajnej akcji :).

WYMIANY KSIĄŻEK
NA BEMOWIE
Jak to się zaczęło?

Wszystko zaczęło się na bemowskim Osiedlu Przyjaźń, które powstało
w latach 50. XX w. dla radzieckich budowniczych Pałacu Kultury i Nauki,
by po ich wyjeździe służyć jako dom i akademik dla studentów i rodzin
wykładowców i pracowników warszawskich wyższych uczelni. W 2015 r.
mieszkańcy Osiedla zamarzyli o własnej biblioteczce plenerowej – miejscu wymiany książek wśród kolorowych, drewnianych domów i bujnej
zieleni. Marzenie udało się zrealizować jeszcze w tym samym roku dzięki
wsparciu Bemowskiego Centrum Kultury i talentowi pracowników osiedlowych Warsztatów Terapii Zajęciowej Konar, którzy przedwojenny ul
zmienili w unikatową biblioteczkę plenerową. Idea dzielenia się i sąsiedzkich spotkań wokół książki nie ograniczała się do biblioteczki. Od 2015 r.
mieszkańcy zaczęli organizować cykliczne wymiany książek w formie dedykowanych wydarzeń, najpierw w Klubie Karuzela na Osiedlu Przyjaźń,
potem także w innych miejscach dzielnicy. W 2016 zorganizowany został
także Zlot Oddolnych Inicjatyw Czytelniczych, podczas którego przedstawiciele klubów książki, bibliotek publicznych i sąsiedzkich rozmawiali
o tym, jak najlepiej wspierać sąsiedzką integrację z książką w tle.

Swą stałą przystań Wymiany książek znalazły w Miejscu Aktywności Lokalnej Dwa Jelonki prowadzonym przez Bemowskie Centrum Kultury,
gdzie od 2017 roku co kwartał odbywają się takie wydarzenia, połączone
z równoległymi warsztatami dla dzieci. To właśnie formuła wymiany książek w Dwóch Jelonkach jest inspiracją tego narzędziownika. Korzystajcie
z tych inspiracji i wypracowanych przez nas gotowców, bo organizacja
takiej wymiany jest niezwykle prosta, a daje mnóstwo frajdy zarówno organizatorom, jak i odwiedzającym!
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WSPÓŁORGANIZATORÓW
PRZESTRZENI
STOŁÓW
KSIĄŻEK NA START
WOLONTARIUSZY/ OBSŁUGI WYDARZENIA
REGULAMINU (PRZYKŁAD TUTAJ)
BONÓW (PRZYKŁAD TUTAJ)

OD CZEGO
ZACZĄĆ?
ZASTANÓW SIĘ, Z KIM TO ZROBISZ?
Zaproś do współpracy zainteresowane osoby. Powymieniajcie się pomysłami, zbierzcie je i podzielcie się zadaniami. Wydarzenie tylko z pozoru
toczy się samo ;). W rzeczywistości trzeba czuwać nad jego przebiegiem
przez cały czas. Kto to zrobi? Może koło wolontariatu z pobliskiej szkoły?
Ochotnicy, którzy zgłoszą się w odpowiedzi na Wasze ogłoszenie na portalu www.ochotnicy.waw.pl? A może specjalnie utworzona w tym celu
grupa mieszkańców?

ZASTANÓW SIĘ, GDZIE?
Poszukajcie odpowiedniej przestrzeni. Może najbliższe Miejsce Aktywności Lokalnej? Szkoła? Dom kultury? Dom Sąsiedzki? Biblioteka? Sprawdźcie, czym dysponuje dana przestrzeń (stoły) i czego Wam jeszcze brakuje.
Zastanówcie się, skąd to pozyskać (pomocny może być w tym celu portal
www.spoldzielniakultury.waw.pl) oraz ustalcie zasady korzystania z miejsca. Jeśli chcecie zrobić Wymianę w plenerze, uzyskajcie zgodę właściciela terenu.

OPRACUJ REGULAMIN WYMIANY
Regulamin, zasady, dobre zwyczaje – możemy to nazywać dowolnie, ale
wiemy, o co chodzi :). Nasza rada: stwórzcie coś, co uspójni i usprawni
przebieg Wymiany i wywieście to w widocznym miejscu. Zarówno Wy –
organizatorzy/-rki, jak i uczestnicy/-czki wydarzenia będziecie mogli się
odwoływać do wspólnych zasad. Być może unikniecie też wielu pytań
organizacyjnych. Przykładowy regulamin znajdziecie na końcu tej broszury. Pamiętajcie, że możecie go dowolnie edytować na potrzeby swojej
Wymiany.

PRZYGOTUJ POTRZEBNE RZECZY.
Książki na Wymianę można otrzymać z biblioteki – biblioteki dostają różne publikacje w darach, a nie wszystkie z nich trafiają na półki. Doskonale
sprawdzają się też zbiórki na portalach społecznościowych – mieszkanki
i mieszkańcy przynoszą książki przed wymianą do wskazanego punktu.
Zastanów się nad dodatkowymi elementami – może warsztaty plastyczne / muzyczne / ekologiczne dla dzieci? Mali uczestnicy Wymian bardzo
chętnie angażują się w działania towarzyszące wydarzeniu, podczas gdy
starsi buszują w książkach. Jeśli masz możliwość zorganizowania małego
poczęstunku – śmiało! To świetny sposób na budowanie miłej atmosfery ;).

3, 2, 1… START

NA CO UWAŻAĆ
ŁAMANIE REGULAMINU
POD WZGLĘDEM LICZBY I JAKOŚCI
PRZYNOSZONYCH KSIĄŻEK
Cóż… nie da się uniknąć sytuacji, w których uczestnicy Wymiany zapominają o regulaminie albo świadomie się do niego nie stosują. To od
Was – organizatorów zależy, czy się na to godzicie. Sprawiedliwie byłoby
jednak, gdyby te same zasady obowiązywały wszystkich uczestników bez
wyjątku. Przemyślcie zatem regulamin pod tym kątem ;).
NADMIAR KSIĄŻEK
Po Wymianie zawsze zostaje o wiele więcej książek niż na starcie. Zastanówicie się, co z nimi później zrobić – zatrzymać na kolejną Wymianę?
Gdzie je przechować? Rozwieźć do biblioteczek plenerowych lub bibliotek? A może zostawić część, a resztę rozdysponować?
ZA DUŻO RZECZY NARAZ
Może zdarzyć się tak, że w kulminacyjnym momencie Wymiany odniesiesz wrażenie pt. „nie ogarniam” ;). By tego uniknąć, zaangażuj do pomocy jak największą liczbę mieszkańców i wolontariuszy. Podzielcie między
sobą nawet najmniejsze zadania, aby każdy był za coś odpowiedzialny,
ale nikt nie był przytłoczony zbytnią odpowiedzialnością organizacyjną.
MAŁE ZAINTERESOWANIE
Początki bywają trudne. Być może nie od razu Wasza Wymiana przyciągnie tłumy. Mając to na uwadze, warto zaplanować strategię działań informujących o wydarzeniu oraz promocję. Zmapujcie miejsca, w których
bywają mieszkańcy, odbiorcy wydarzenia. Szkoły, kawiarnie, restauracje,
sklepy, Biblioteki, domy sąsiedzkie, parki, przychodnie – może uda się
Wam powiesić tam plakaty? Wydarzenie i posty na Facebooku też warto
zaplanować, by mieszkańcy nie zapomnieli o Wymianie, a apetyt na nią
tylko wzrastał :).

INSPIRACJE
www.facebook.com/bibliotekiplenerowe/?ref=br_rs
www.facebook.com/events/856257228141120/
www.facebook.com/BookCrossingOfficial/
www.bookcrossing.com/
bookcrossing.pl/
drugiezycieksiazki.pl/
www.granice.pl/news/bookcrossing-w-polsce-gdzie-jest/8766
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KONTAKT
Biblioteki Plenerowe
mail: bibliotekiplenerowe@gmail.com
tel. 501 667 545
Bemowskie Centrum Kultury
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa
Miejsce Aktywności Lokalnej Dwa Jelonki
ul. Powstańców Śląskich 44, 01-381 Warszawa
tel. 798 991 848
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