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BIBLIOTECA VIE
Ce trebuie sa stii ca CITITOR despre biblioteca vie?
Te-ai gandit vreodata la propriile prejudecati si stereotipuri despre alti oameni? Te-ai
gandit vreodata ca alti oameni ar putea sa aiba prejudecati despre tine? Daca ai
prejudecati despre musulmani sau evrei, politicieni sau controlori de bilete, preoti sau
psihologi, feministe sau homosexuali, fosti detinuti, tigani sau persoane cu dizabilitati, dar
nu ai avut niciodata sansa sa vorbesti cu ei sa afli care este de fapt viata lor, atunci esti
gata sa iti intalnesti fata in fata propriile prejudecati si stereotipuri. Vino sa fii cititor in
Biblioteca Vie unde cartile pot vorbi!
Cum functioneaza Biblioteca Vie?








Biblioteca Vie se va desfasura pe parcursul “Lunii Cartilor Vii” din cadrul
proiectului BIBLIOTECA VIE.
Cand vei sosi pentru prima data, un biliotecar te va intampina cu un catalog de
carti si cu un permis de biblioteca; devenind cititor vei accepta politica Bibliotecii
Vie si regulile ei de functionare;
Din catalogul de carti poti sa alegi o carte pe care doresti sa o citesti. Multe carti
sunt disponibile in diferite limbi;
In cazul in care cartea pe care vrei sa o citesti este intr-o limba pe care nu o
cunosti, putem sa iti oferim si un dictionar viu;
In cazul in care cartea pe care vrei sa o citesti este deja imprumunata de un alt
cititor, poti sa alegi o alta carte sau sa revii dupa 40 de minute;
Poti sa petreci 40 de minute cu cartea ta, dupa care trebuie sa o aduci inapoi la
biblioteca;
Serviciile bibliotecii sunt gratuite doar pentru cititorii inregistrati;
Care sunt regulile pentru cititorii din Biblioteca Vie?








Doar cititorii inregistrati care au citit si acceptat regulile pot sa imprumute carti.
Doar o singura carte poate fi imprumutata odata.
Nu poti sa rezervi o carte in avans – acest lucru se face doar la fata locului.
O carte poate fi imprumutata pentru 40 de minute si trebuie sa fie returnata in
timp la biblioteca.
Cititorii pot sa prelungeasca timpul de imprumut cu maxim 20 de minute in urma
unui telefon sau anuntand direct;
Cititorii trebuie sa returneze cartile in aceeasi stare fizica si mentala in care au fost
imprumutate. Este interzis sa aduci daune cartii, sa o indoi sau sa ii rupi pagini, sa
o patezi cu mancare sau suc, sau sa ii aduci daune care sa ii afecteze demnitatea in
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orice forma. Cititorul este responsabil pentru pastrarea cartii in conditiile in care a
primit-o.
Cititorul accepta si posibilitatea parasirii conversatiei de catre carte daca aceasta
simte ca cititorul o trateaza intr-un mod total nepotrivit sau ii raneste demnitatea.

Proiectul BIBLIOTECA VIE este o initiativa a unui grup de tineri din cadrul
Asociatiei A.R.T. Fusion realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul
Tineret in Actiune.

Conceptul general al BIBLIOTECII VII
BIBLIOTECA VIE este un proiect ce isi propune sa atraga atentia asupra acceptarii
diversitatii pentru ca, de multe ori, diferentele dintre oameni nu sunt valorificate ca fiind
resurse, pentru ca de cele mai multe ori aceste diferente duc la punerea de etichete, crearea
de prejudecati, care in cele din urma duc la discriminare, suspiciune si excludere.
In cadrul proiectului se va desfasura “Luna Cartilor Vii” in perioada aprile – mai pe
parcursul careia vor fi organizate Biblioteci Vii in 7 locatii diferite din Romania, avand
ocazia sa cunosti in carne si oase numeroase carti vii.

SUNT O CARTE VIE!
Living Library
Ce trebuie sa faca o CARTE in Bibiloteca Vie?






Pregateste-te pentru rolul tau de carte. Acesta este un rol important pentru procesul
de invatare al cititorilor: trebuie sa fii convins despre cartea pe care o reprezinti;
Pentru a alege personajul cel mai apropiat de rolul tau, poti sa alegi dintre
potentialele titluri de carti din tabelul de mai jos; va rugam sa ne specificati
numarul alocat numelui cartii din tabelul de mai jos;
Cand tu in calitate de carte esti imprumutat(a) decide cu cititorul tau un loc unde sa
va simtiti amadoi cel mai confortabil;
Verificati ceasul - ai un timp limitat cu cititorul tau. Daca cititorul vrea sa petreaca
mai mult timp cu tine, si daca si tu vrei asta, ar trebui sa va intoarceti la bibliotecar
sa prelungiti imprumutul;
Fii tu insuti, fii cinstit, deschis sa vorbesti si sa asculti;
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Nu juca, sau nu inventa un alt rol sau alte caracteristici, cititorul tau isi va da
seama si iti vei pierde credibilitatea;
Fii gata sa impartasesti din experienta ta personala. Daca intrebarile devin prea
intime, simte-te liber sa nu le accepti;
Gandeste-te ca cititorul tau a imprumutat cartea pe baza titlului cartii si este
interesat de aceasta dimensiune a personalitatii tale; Acest lucru iti va da impresia
ca esti limitat in anumite tipuri de raspunsuri, dar acest lucru este normal in
contextul bibliotecii si a proiectului nostru;
Fii pregatit(a) sa tot repeti aceleasi informatii de mai multe ori intrucat e posibil sa ai
cititori diferiti care vor pune aceleasi intrebari; Incearca sa nu arati ca ai raspuns
deja de 3 ori la aceeasi intrebare;
Aminteste-ti ca iti intalnesti cititorul poate odata in viata si ca poate nu o sa mai ai
sansa sa te intalnesti cu el/ea inca o data;
Fiecare cititor care te imprumuta are propriul motiv, si motivele pentru care te-au
ales pot fi foarte diferite. O intrebare buna pentru a incepe conversatia ar fi ”De ce
m-ati ales pe mine drept carte?” Asta o sa va dea o prima impresie despre dorintele
de invatare ale cititorului;
Cititorii care vin la Biblioteca Vie sunt in general gata sa vorbeasca, sa auda si sa
invete; Intrebarile lor nu sunt intotdeauna foarte clare si in acest sens ar fi bine sa ii
ajutati sa isi reformuleze intrebarile;
Incearca sa afli cateva informatii de baza despre cititor; Au mai mai intalnit pe
cineva ca tine inainte? Au avut o experienta buna sau rea inainte?
Incercati sa conduceti discutia pe un taram pe care va simtiti in siguranta;
Desi bibliotecarii ii vor incuraja pe cititori sa aleaga o carte care sa ii puna in fata
prejudecatilor sau stereotipurilor lor, motivatia cititorului poate fi diferita; ei ar putea
sa fie curiosi sau doresc sa caute un sfat personal;
Cititorii trebuie sa isi ia propriile decizii; poti sa impartasesti cu ei parerea ta
personala in a rezolva probleme sau a iesi din situatii dificile, dar fii atent in a da
sfaturi;
Continutul discutiilor cu cititorul tau sunt in principiu confidentiale;
Daca lucrezi cu in dictionar viu, ai grija sa faci pauze pentru a lasa timp
dictionarului sa traduca; Daca nu esti sigur ca ai inteles intrebarile, cere ajutorul
dictionarului;
Cere o pauza daca simti ca ai nevoie de una, mai ales dupa discutii dificile cu un
cititor; este important ca pentru urmatorul cititor sa fii odihnit;
Foloseste pauza sa faci schimb de experienta cu celelalte carti.
Daca simti ca un cititor iti ataca demnitatea, aminteste-ti ca poti sa accesezi regulile
si poti sa opresti conversatia atunci cand te simti insultat sau in functie de context,
incerca sa conduci discutia pe un taram in care va simtiti in siguranta;
In cazul in care cartea ta este un Bestseller, aranjeaza cu bibliotecarul sa ai pauze
scurte intre cititori si informeaza-l pe bibliotecar pentru cati cititori esti pregatit;
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In cazul in care cartea ta nu este foarte populara, incearca sa-ti folosesti timpul cat
mai util discutand cu celelalte carti, poate fi o experienta revelatoare;
Simte-te bine in rolul de carte! Daca abordezi cartea cu motivatia cea mai buna, vei
avea o experienta interesanta pentru tine si pentru cititorul tau!

1. Imigrant
2. Blonda!
3. Fost consumator droguri
4. Homosexual/Lesbiana
5. Vegetarian
6. Persoana cu dizabilitati
7. Feminista
8. Politist
9. Pensionar
10. Secui/maghiar

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.

Artist
Evreu
Musulman
Preot
Tigan
EMO
Jurnalist
Asistent social
Corporatist
Puscarias
Alte sectiuni…

