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I. Introducere

4

“U

n străin este un prieten pe care încă nu îl cunoşti”.
Acest slogan antirasist este unul foarte simplu dar şi
foarte complex. Este un slogan care duce în atenţie dialogul
cu cei pe care am putea să îi considerăm “străini”. 1
Acest slogan introduce foarte bine ideea Bibliotecii Vii. Biblioteca Vie oferă
oamenilor oportunitatea de a discuta la nivel personal cu cineva considerat
“străin” într-un mod structurat, protejat, într-un spaţiu limitat de timp, dar
fără alte angajamente următoare.
Acest cadru creat al Bibliotecii Vii este probabil unul dintre motivele
pentru care Biblioteca Vie a fost atât de populară oriunde în lume unde
a fost organizată, şi în special în România. Metoda creativă şi inovatoare
Biblioteca Vie prezentată în acest ghid, îşi propune să provoace dialogul
interpersonal între oamenii care în mod normal nu ar avea şansa să intre în
dialog într-un cadru organizat.
Organizaţiile care lucrează în sfera dialogului intercultural în România, al
diversităţii sau pur şi simplu care lucrează în domeniul educaţiei tinerilor
şi adulţilor, se confruntă foarte des cu provocări legate de abordarea unor
metode noi sau inovative care să atragă atenţia oamenilor într-un mod simplu
şi eficient asupra problematicii diversităţii.
Biblioteca Vie este o oportunitate pentru dialog intercultural şi dezvoltare
personală direcţionat către oamenii care de obicei au contact foarte puţin
cu programe de educaţie non-formală.
1
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Prin această publicaţie realizată cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul
Tineret în Acţiune, ne propunem să promovăm metodologia Bibliotecii Vii în
România care a fost implementată cu un foarte mare succes în 2009 - 2010
în peste 15 evenimente la nivel local.
Acest ghid pus la dispoziţia organizatorilor de Biblioteci Vii din România,
sumarizează experienţa cumulată a mai multor organizatori, bibliotecari,
cărţi şi cititori în cadrul evenimentelor de Bibliotecă Vie desfăşurate în
România în 2009 - 2010 cu ocazia Lunii Cărţilor Vii.
Scopul acestei publicaţii este de a încuraja şi de a oferi suport pentru
cei care îşi propun să organizeze o Bibliotecă Vie. Prin acest ghid nu ne
propunem să oferim reţeta perfectă organizării unei Biblioteci Vii întrucât
fiecare bibliotecă are ingredientele ei de bază, iar restul se adaptează de
către fiecare organizator la contextul local.
Insă, este o limită clară în ce priveste adaptarea metodei, care se doreşte
a fi respectată de către inventatorii săi. Este nevoie de “unelte bune”
pentru a construi o Bibliotecă Vie autentică, însă, dacă aceste instrumente
sunt folosite cu intenţii mai puţin nobile, atunci acestea ar putea duce la
incorecta folosire a metodologiei şi a scopului pentru care a fost iniţiată.
Este dorinţa autorilor acestei metode de a fi promovată şi aplicată metoda
într-un mod responsabil şi corect.

“B

iblioteca Vie nu este un exerciţiu de relaţii publice
care caută titluri spectaculoase, nu este o expoziţie de
exponate rare şi mai ales nu este o agenţie de recrutare
pentru oameni celebri. Biblioteca Vie este un instrument de
dialog care aduce oamenii mai aproape unul de celalalt
pentru a promova respectul pentru demnitatea umană şi
identitatea fiecăruia.”2

2
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Aşadar, Biblioteca Vie îşi propune să atragă atenţia asupra acceptării
diversităţii pentru că, de multe ori, diferenţele dintre oameni nu sunt
valorificate ca fiind resurse. De cele mai multe ori aceste diferenţe duc la
punerea de etichete, crearea de prejudecăţi, care în cele din urmă conduc
la discriminare, suspiciune şi excludere.
Cărţile din Biblioteca Vie sunt oameni reprezentând grupuri care se
confruntă, sau se pot confrunta cu prejudecăţi sau stereotipuri (de gen,
vârstă, educaţie, meserie, etnie, rasă, religie etc) şi care ar putea fi victime
ale discriminării sau excluderii sociale, sau în cele din urmă pot fi oameni cu
poveşti care ar da cititorului o experienţă unică de învăţare în domeniul
diversităţii.
Cititorul din cadrul unei Biblioteci Vii poate fi oricine care este gata să se
întâlnească cu propriile prejudecăţi şi stereotipuri. Este o persoană care
îşi doreşte să petreacă 50 de minute din timpul său pentru a câştiga o
experienţă de învăţare plină de semnificaţii. În cadrul unei biblioteci,
cărţile nu doar vorbesc, ci răspund la întrebări, ele însele putând pune
întrebări astfel încât experienţa de învăţare să se producă în ambele
sensuri.
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II. Istoricul Bibliotecii Vii
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I

deea Bibliotecii Vii nu este nouă în România. A mai fost exersată sub forma
unor simulări, evenimente de câteva ore singulare şi de alte organzaţii din
România. Insă, în 2009, la iniţiativa Asociaţiei A.R.T. Fusion, a fost prima dată
când Biblioteca Vie s-a organizat într-un spaţiu public deschis, pentru sute
de oameni, pe durata a 4 zile în Bucureşti. Evenimentul s-a desfăşurat în
cadrul proiectului “Have a lemon!Taste Diversity”, organizat cu sprijinul
Programului Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acţiune. A fost
prima dată când s-a implementat această metodă la această anvergură şi
mai ales urmând criteriile de bază ale metodei. Succesul a fost foarte mare,
au participat aproximativ 500 de cititori şi, în acest sens, ne-am propus
pentru anul 2010 să multiplicăm metoda la nivel naţional în alte 7 comunităţi
din România.
Ideea Bibliotecii Vii a fost iniţial dezvoltată de organizaţia daneză “Stop the
Violence”, ca parte a activităţii pe care organizaţia o oferea vizitatorilor în
cadrul Festivalului Roskilde în anul 2000. Cu sediul în Copenhaga, organizaţia
Stop the Violence era o organizaţie care lucra cu tineri şi care îşi propunea
să educe tinerii pentru a fi mai activi în activităţi de prevenire a violenţei.
Primul eveniment din acel an a fost organizat în parteneriat cu Fundaţia
Roskilde şi a fost clar că evenimentul avea un potenţial peste aşteptări
atât pentru organizaţia daneză cât şi pentru organizatorii festivalului.
Această experinţă pozitivă din cadrul festivalului a atras atenţia
directorului de la Centrul de Tineret European al Consiliului Europei din
Budapesta (EYCB). Prin intermediul acestuia, organizatorii danezi au fost
aduşi în contact cu organizatorii Festivalului Sziget din Ungaria unde s-a
decis organizarea Bibliotecii Vii pentru prima dată acolo în 20013.

3
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Din 2003, Biblioteca Vie din cadrul Festivalului Sziget a fost organizată la
standul Consiliului Europei şi s-a derulat pe perioada a 7 zile. Până acum,
în cadrul festivalului au fost organizate mai mult de 5 biblioteci care au
devenit atracţia maximă a zonei oferite pentru societatea civilă în cadrul
festivalului. Astfel, organizatorii din cadrul Consiliului Europei de la Sziget
şi-au dat seama că metoda poate să depăşească şi graniţele Ungariei şi mai
ales să fie adoptată şi în alte ţări. Astfel, pe perioada bibliotecilor organizate
acolo, metoda a câştigat noi îmbunătăţiri precum introducerea dicţionarelor
sau a cărţilor care puteau să funcţioneze ca interpreţi. In următorii ani,
alţi organizatori au început să descopere conceptul de Bibliotecă Vie şi
posibilităţile extraordinare pe care acesta le oferă. Astfel, Biblioteci Vii
au mai fost organizate ca parte a comitetelor de tineri din ţările nordice în
Norvegia. Acestea au avut loc chiar într-o bibliotecă la care au participant
aproximativ 450 de tineri. În Portugalia, organizaţia APAV, care lucrează cu
victime ale violenţei, a organizat biblioteca în cadrul Festivalului Rock In
Rio în Lisabona. Evenimentul a fost organizat cu un buget foarte mic, a avut
ore limitate de închiriere a cărţilor, dar a demonstrat că o Bibliotecă Vie nu
numai că se poate adapa contextului local dar şi unor bugete limitate. De
exemplu, în Roskilde pentru prima dată au fost 75 de cărţi, la Sziget 50, iar în
Lisabona 204. În România numărul cel mai mare de cărţi în cadrul unei biblioteci
a fost de 45 de cărţi, dar nu au fost organizate în cadrul unor festivaluri.
Experienţa din Ungaria a demonstrat cât de elaborat pot fi organizate
Bibliotecile Vii, ţările nordice au introdus noi dimensiuni ale unei biblioteci,
iar Biblioteca Vie din Portugalia este un exemplu al adaptabilităţii metodei.
Astfel, de-a lungul anilor, biblioteci au mai fost organizate în Suedia, Islanda,
Ungaria, Australia, Austria, Brazilia, China, Cipru, Africa de Sud, Belgia,
Cehia, Cipru, etc. În August 2010 a fost organizată cea mai lungă bibliotecă
din lume care a durat 9 zile şi a fost implementată în Olanda în cadrul
Festivalului Noorderzon5.
4
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În fiecare ţară, fiecare organizator a avut o experienţă unică în organizarea
Bibliotecii Vii. Astfel, şi experienţa românescă a adus multe învăţăminte
extraordinare dintre care, cea mai importantă, este că cititorii din România,
în special tinerii, sunt foarte dornici de a intra în dialog, de a-şi dărâma
prejudecăţile, de a vedea lumea prin ochii unui “străin”.
Reacţia şi dorinţa participanţilor din România a fost motivaţia principală
pentru care în 2009 - 2010 peste 3500 de cititori au trecut prin
bibliotecile din România şi peste 400 de cărţi şi-au oferit timpul voluntar
pentru o cauză nobilă. Considerăm că în România s-au atins numere
record de cititori în cadrul bibliotecilor, un număr neaşteptat de către
organizatori.
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III. Experienţe trecute Biblioteca Vie
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C

um a început Biblioteca Vie în România?
Maria Neagu - voluntar şi membru fondator A.R.T.
Fusion, coordonator prima Bibiotecă Vie, Bucureşti, mai
2009, proiectul „Have a Lemon- Taste Diversity!”
Anul 2009 a fost Anul European al Creativităţii şi Inovaţiei şi, în acest sens,
în cadrul Asociaţiei A.R.T Fusion am creat proiectul Have a lemon!Taste
Diversity! ce îşi propunea să promoveze acceptarea diversităţii folosind
metode şi instrumente cât mai creative. Cu şapte săptămâni înainte de
evenimentul care urma să aibă loc în Bucureşti pe durata a patru zile,
am auzit de la un coleg despre această minunată idee - Biblioteca Vie.
El participase în Ungaria la un training organizat de Consiliul Europei pe
metodologia bibliotecii. Într-un hol, timp de 15 minute mi-a povestit cele
mai importante informaţii despre ce este biblioteca. În acel moment, totul
a început să prindă logică şi părea că Biblioteca Vie era tocmai elementul
de rezistenţă care avea să dea o mai mare logică şi coerenţă proiectului
nostru. Timp de 3 zile am citit tot ce se putea citi despre Biblioteca
Vie, am descărcat un ghid cu metodologia şi am hotărât că acest lucru
merită încercat cu toate riscurile care puteau să apară, mai ales că nu se
organizase încă în România o Bibliotecă Vie deschisă publicului larg pentru
o durată de 4 zile.
După ce am citit şi recitit ghidul din scoarţă în scoarţă, am pregătit toate
documentele necesare pentru organizarea bibliotecii: anunţ de căutare
cărţi, formular de înscriere cărţi, chestionare de evaluare cărţi, chestionare
de evaluare cititori, anunţ de promovare bibliotecă, etc. S-a format echipa
care urma să ne ajute la pilotarea bibliotecii şi am început căutările asidue
de cărţi. Am mobilizat toţi prietenii pe care îi ştiam, care trimiteau mai
departe anunţurile de căutare a cărţilor . Astfel, în interval de o saptămâna
au început să apară şi să se înscrie primele cărţi. Spre marea mea uimire,
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am început să fiu căutată de persoane care se ofereau să fie cărţi, dar
cea mai mare surprindere a fost când am fost sunată de Administraţia
Naţională a Penitenciarelor care doreau să trimită deţinuţi cu scopul de
a dărâma prejudecăţi despre ei. În acel moment am simţit că este nevoie
de Biblioteca Vie mai mult decât ne imaginam noi.
Cu multe telefoane şi e-mailuri trimise, cu 4 zile înainte de bibliotecă, un
număr de 25 de cărţi erau deja înscrise. Era mai mult decât mă aşteptam
în condiţiile în care ştiam că prima dată, la Festivalul Sziget, au participat
50 de cărţi, iar proiectul nostru nu se compara ca număr de beneficiari de
la Festivalul Sziget.
La prima ediţie nu am reuşit să facem o întâlnire cu cărţile, o întâlnire foarte
importantă de altfel, întrucât picase fix de 1 mai când toată lumea era
plecată din oraş. Aşa că am chemat cărţile cu o oră înainte de începerea
bibliotecii şi am povestit încă o dată toate aspectele pe care trebuie să le
ia în considerare în calitate de carte. Oricum, în prealabil le trimisesem în
format electronic toate informaţiile de care aveau nevoie şi am discutat şi
la telefon dacă erau întrebări.
Foarte multe emoţii în acea primă zi a Bibliotecii Vii. Incercam să încurajez
cărţile spre această nouă exprienţă, să le facilitez comunicarea, să par
stăpână pe mine şi, în acelaşi timp să fiu acolo cu toate simţurile pentru a
lua primul puls al Bibliotecii Vii. Biblioteca, împreună cu restul expoziţiei
“Have a Lemon! Taste Diversity!” s-a desfăşurat deasupra Teatrului Naţional
Bucureşti, în incinta Centrului Naţional al Dansului, partenerul nostru
principal în cadrul proiectului.
In acea primă zi nu aveam cum să ne dăm încă seama dacă sutele de oameni
către care s-a trimis anunţul despre proiect aveau să reacţioneze pozitiv
la acestă idee inovatoare. Am stat cu emoţie de la ora 16.00 când s-a
deschis biblioteca şi expoziţia, până la ora 17.00 când nu au venit decât 2 3 persoane care păreau rătăcite. Bibliotecarii erau pregătiţi pe poziţie, iar
cărţile îmbrăcate în tricouri frumoase cu însemnele bibliotecii, încă se mai
tatonau şi încercau să se cunoască. Pe la ora 17.00 au început să apară grupuri
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de câte 2 - 3 tineri, cărora bibliotecarii le prezentau ideea Bibliotecii Vii şi
oferta de cărţi. Îmi amintesc că primele reacţii erau parcă de refuz, dar se
vedea şi o mare curiozitate pe chipul lor. Oamenii au început să fie interesaţi
de cărţi, iar acestea păreau şi ele nerăbdătoare să vadă cum merge şi dacă
vor fi citite. Am început să ne relaxăm, pentru că oamenii veneau şi pentru
expoziţia Have a Lemon, puteau să stea la o limonadă, puteau să şi cunoască
oameni interesanţi - nişte “străini” dispuşi să intre în dialog cu ei şi să-şi
împărtăşească din experienţa reprezentată de titlul cărţii, iar cititorii să-şi
întâlnească prejudecăţile cu care se confruntau. După ora 18.00 şi până în
ora 20.00 deja participaseră în jur de 60 de vizitatori din care în jur de 40
deveniseră cititori. Am devenit din ce în ce mai încrezatori. După fiecare
citire am oferit chestionare de evaluare cititorilor şi am pus la dispoziţie
un spaţiu pe perete pe care oamenii puteau să işi scrie părerile. Reacţiile
pozitive au început să apară, cărţile păreau din ce în ce mai motivate şi
începuse să se creeze o atmosfera de dialog în sală. În prima zi au fost două
sau trei cărţi care nu au fost citite, dar, cu încurajări din partea noastră au
venit şi în celelalte trei zile, în care au fost citite.
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