
Câți dintre voi ați auzit 
de Biblioteca Vie?de Biblioteca Vie?



E foarte bine!
Asta se întâmplă pentru că un proiect Tineret în 
Acțiune a dat șansa unei echipe de deschizători 
de drumuri să aducă metoda la nivel național!



A.R.T Fusion era în căutarea unei metode 
care să completeze metoda Teatru Forum care să completeze metoda Teatru Forum 

pentru promovarea acceptării diversității
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Biblioteca Vie- primul impact 

asupra noastră



Have a lemon! Taste 
Diversity- 2009!



Primele noastre încercări.... Un mare succes!

35 de cărți, peste 400 de 35 de cărți, peste 400 de 
cititori în 3 zile



Șansa noastră – o finanțare TIA și 
multe organizații care doreau să 
folosească metoda Biblioteca Vie



AVENTURA BIBLIOTECA VIE A ÎNCEPUT



Input- ce am pus în proiect

 Promovare metodă Biblioteca Vie

 Selecția a 9 organizații la nivel național 

 Întâlnirea de capacitare a celor 9 organizații

 Luna Carților Vii în 9 orașe: Arad, Bacau, Craiova, Mediaș, Miercurea-Ciuc,  Luna Carților Vii în 9 orașe: Arad, Bacau, Craiova, Mediaș, Miercurea-Ciuc, 
Târgu-Mures, Piatra Neamț, Timișoara, Tulcea, București

 Dezvoltarea ghidului de bune practici Biblioteca Vie împreună cu 
organizațiile capacitate

 Realizarea filmului Biblioteca Vie

 Diseminarea instrumentelor realizate



OutPut- ce a ieșit din proiect

 29 de organizații înscrise în procesul de selecție

 9 organizații selectate

 14 persoane formate la întalnirea de capacitare

 Peste 90 de voluntari implicații în organizarea bibliotecilor Peste 90 de voluntari implicații în organizarea bibliotecilor

 400 de cărți pe rafturi timp de 4 zile- oameni

 3500 de cititori unici

 Peste 16500 de citiri în cadrul Bibliotecilor

 500 de utilizatori ai ghidurilor realizate

 Peste 1500 de vizualizari al filmului Biblioteca Vie



Outcome- ce am reușit în proiect?



Impactul – în următorii 8 ani

 Toate organizațiile partenere au mai organizat cel puțin încă 4 
biblioteci

 A crescut cererea de instrumente BV din partea altor organizații 
noi

 Am dat consultanță pentru peste alte 20 de organizații în folosirea 
și adaptarea metodei

 Peste 10 organizații și alte peste 15 grupuri informale au aplicat 
practic metoda doar folosindu-se de ghid și pachetul nostru de practic metoda doar folosindu-se de ghid și pachetul nostru de 
materiale

 Alte peste 50 de biblioteci au fost organizate la nivel național de 
organizații vechi și noi

 Peste 800 de persoane și-au oferit serviciile de cărți vii pentru 
peste alte 3000 de beneficiarii ai bibliotecilor la nivel național

 Formări internaționale, evenimente, etc

Și cel mai important, am schimbat perspectiva în viețile oamenilor!



Iată ce spun cititorii
 Cea mai importantă experiență  cu BV este că te face să-ți 

conștientizezi prejudecatile și mecanismele lor de 
funcționare

 Am descoperit o altă față a societății în care trăim

 Am aflat despre omul din spatele cărții

 Părerea sinceră si liberă a cărții mi-a oferit șansa de a spera  Părerea sinceră si liberă a cărții mi-a oferit șansa de a spera 
în continuare ca România, încet încet, se poate schimba

 Diversitatea e fermecatoare

 Stereotipurile duc la discriminare

 Să trec peste prejudecati

 Că oamenii nu se judecă după aparențe



Filmul

 https://www.youtube.com/watch?v=yMNYSjV2ndc

 Sau, scrie de curiozitate Biblioteva Vie pe Youtube 
https://www.youtube.com/results?search_query=Biblioteca+Vie o să vezi https://www.youtube.com/results?search_query=Biblioteca+Vie o să vezi 
cât de mulți au aplicat metoda la nivel național!



MULȚUMIM Tineret în 
Acțiune!


