




Această culegere de povești poate fi o lectură de o zi care 
să te aducă mai aproape de trăirile, emoțiile și ambițiile 
unor oameni pe care poate nu i-ai întâlnit niciodată. 
Îți poate oferi învățăminte, speranță și curaj 

pentru a  accepta  o lume diversă. 
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Descrierea cercetării 

 Cercetarea de față se înscrie în componenta 3.4. de activități a proiectului "Fii parte la Diversitate" desfășurat de către Asociația A.R.T. 
Fusion în parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi și finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG din România, această 
dimensiune referindu-se la "realizarea unei cercetări cu privire la modul în care metoda Biblioteca Vie contribuie la promovarea tematicilor de 
anti-discriminare, diversitate și drepturile omului"1. Raportul de cercetare prezent se concentrează pe metoda de educație nonformală Biblioteca 
vie2 așa cum a fost implementată de către Asociația A.R.T. Fusion în București și de către opt cluburi Impact în orașele Cluj-Napoca, Dej, 
Oradea, Iași, Călărași, Hârșova, Uricani și Petroșani. Dezvoltată începând cu anul 2000 de o organizație neguvernamentală din Danemarca și 
implementată de atunci la nivel global, această metodă a fost aplicată din 2009 în România de către A.R.T. Fusion, care a coordonat peste 15 
Biblioteci vii în București, în jur de 10 în alte orașe din țară, dar și în străinătate, mai precis în Slovenia și în Marea Britanie. În consecință, 
raportul de față poate servi nu numai drept un studiu comprehensiv al opiniilor, atitudinilor și emoțiilor experimentate de către cărțile vii, cititorii 
și organizatorii Bibliotecilor vii cu privire la promovarea unei perspective non-discriminatorii, inclusive, bazate pe principiul acceptării și 
celebrării diversității și respectării drepturilor omului, prin prezenta metodă nonformală, dar și drept un posibil punct de referință pentru alte 
organizații, asociații sau cluburi care vor să implementeze Biblioteca vie. 

 Metoda intitulată Biblioteca vie, prescurtată în continuare cu acronimul B.V.,  presupune ca persoane care se confruntă cu stereotipuri, 
prejudecăți și discriminare în baza genului, vârstei, etniei, religiei, orientării sexuale, stării fizice sau psihice, profesiei sau a altor caracteristici, 
denumite în continuare cărți vii conform terminologiei proprii tehnicii, să își prezinte povestea de viață din perspectiva grupului pe care îl 
reprezintă într-un cadru informal în fața unor alți indivizi care vor fi numiți în continuare cititori, de regulă necunoscuți, interesați de experiențele 
personale acumulate de cărțile vii în baza identității pe care și-o asumă în cadrul Bibliotecii Vii. Finalitățile acestei metode de educație 
nonformală se referă la creșterea gradului de conștientizare a prejudecăților, stereotipurilor și comportamentelor discriminatorii, precum și a 

                                                 
1 Fragment preluat din documentul "Descrierea cercetării" pus la dispoziție de către Asociația A.R.T. Fusion. 
2 Cunoscută și drept Living Library sau Human Library. 
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efectelor negative pe care le au asupra persoanelor care devin subiectul acestora și asupra comunității în ansamblu, promovarea toleranței, 
diversității, respectului reciproc și drepturilor omului și formarea participanților înspre a deveni susținători activi ai acestora prin mijloacele 
autorevelării și printr-o atitudine deschisă, de acceptare a propriei persoane și a celorlalți dincolo de diferențe. 

 Experiența de lucru cu metoda, acumulată de către Asociația A.R.T. Fusion în implementarea de Biblioteci vii în spațiul românesc, relevă 
ideea că Biblioteca vie creează contextul propice dialogului între cărțile vii, indivizi care se confruntă cu atitudini de prejudecată, stereotipuri 
negative, comportamente și situații discriminatorii, și cititori, persoane cu contexte familiale, sociale, educaționale, profesionale și trasee 
individuale diferite. Conform observațiilor formulate de A.R.T. Fusion în baza experienței Bibliotecilor vii coordonate, interacțiunea dintre 
cărțile vii și cititori facilitează conștientizarea, adesea depășirea, propriilor preconcepții și stereotipuri printr-un proces de auto-revelare și auto-
provocare, premiză care stă la baza cercetării de față. Complementar analizei interpretative a opiniilor, atitudinilor și emoțiilor descrise de către 
cărțile vii și de către cititorii care au participat la Biblioteci vii organizate în cadrul proiectului "Fii parte la Diversitate", studiul prezent cuprinde 
o dimensiune referitoare la experiența organizatorilor din cluburile Impact din Cluj-Napoca, Dej, Oradea, Iași, Călărași, Hârșova, Uricani și 
Petroșani cu privire la implementarea și desfășurarea Bibliotecilor vii în localitățile sus-numite.  

Metodologie 

 Luând în considerare lipsa datelor despre experiențele cărților vii, cititorilor și organizatorilor Bibliotecii vii din spațiul românesc, 
cercetarea de față este exploratorie, investigația sociologică răspunzând atât unei mize particulare, cât și uneia mai generale. Miza particulară a 
studiului prezent constă în a determina în ce măsură reușește metoda Biblioteca Vie așa cum este aplicată de Asociația A.R.T. Fusion în 
București și de către opt cluburi Impact în Cluj-Napoca, Dej, Oradea, Iași, Călărași, Hârșova,Uricani și Petroșani să își atingă dezideratele, 
anume (1) promovarea tematicilor anti-discriminare, diversității și drepturilor omului prin metoda Biblioteca Vie, (2) sporirea nivelului de 
înțelegere a participanților cu privire la consecințele negative ale utilizării prejudecăților, stereotipiilor, discriminărilor și la necesitatea 
promovării drepturilor omului, (3) influența pe termen scurt a experienței acumulate prin Biblioteca Vie asupra atitudinilor participanților cu 
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privire la discriminare. Adiacent acesteia, miza mai generală se referă la a surprinde și cumula informații despre opinia cărților vii, cititorilor și 
organizatorilor cu privire la această metodă de educație nonformală, acestea putând servi la o mai bună desfășurare în vederea unor viitoare 
Bibliotecilor Vii. Având în vedere că proiectul "Fii parte la diversitate" vizează ca studiul să răspundă unei nevoi de tip comprehensiv, abordarea 
metodologică a subiectului de cercetare este una de natură calitativă. Validitatea analizei este asigurată prin strategia triangulării metodologice, 
care constă în utilizarea a trei metode distincte, dar complementare de cercetare sociologică, mai precis metoda observației, metoda anchetei 
sociologice prin tehnica interviului și metoda analizei de discurs.  

  Beneficiarii proiectului A.R.T. Fusion și F.N.O. se divid în trei categorii, anume (1) cărțile vii, (2) cititorii și (3) organizatorii, adică 
membrii cluburilor IMPACT, care sunt formate în majoritate din elevi de generală sau de liceu cu câte un lider adult, de regulă, profesor, și 
membrii ai Asociației A.R.T. Fusion. Conform ultimului Recensământ al Populației și al Locuințelor3 din 2011, în funcție de populația stabilă, 
am putea clasifica orașele în care vor avea loc evenimente Biblioteca Vie prin intermediul cluburilor Impact în trei categorii, anume (1) orașe 
mari, cu 180.000 - 310.000 de locuitori: Cluj-Napoca, Oradea și Iași, (2) orașe medii, cu 31.000 - 58.000 de locuitori: Dej, Călărași și Petroșani, 
(3) orașe mici, cu până la 9.000 de locuitori: Hârșova și Uricani. Pentru mai multe informații despre localitățile în care s-au desfășurat 
Bibliotecile vii din proiectul "Fii parte la Diversitate" și despre cluburile - organizatoare, respectiv Happynesia (Cluj-Napoca), Pheonix (Dej), 
IMPACT ARTE (Oradea), IMPACT Miron Costin (Iași), IMPACT Agricol (Călărași), IMPACT Maxim (Hârșova), IMPACT Best Hurricane 
(Uricani), Români cu normă întreagă (Petroșani), vedeți Anexa 1. Având în vedere că există diferențe semnificative între caracteristicile și 
perspectivele din care se tangentează cu metoda aceste trei tipuri de publicuri-țintă ale proiectului, vom construi utilizând aceleași tehnici trei 
instrumente diferite de cercetare conform tematicilor care vor fi abordate cu fiecare dintre cele trei grupuri de beneficiari și un alt patrulea, 
complementar, respectiv o fișă de observație completată de fiecare dintre cercetătorii prezenți în timpul evenimentului. În consecință, în prima 
etapă a studiului, au fost elaborate după cum urmează:  

 pentru cărțile vii: trei ghiduri de interviu pentru trei momente diferite (1) înainte de Biblioteca Vie (vezi Anexa 2), (2) imediat 
după Biblioteca Vie (vezi Anexa 3), (3) la trei luni după Biblioteca Vie (vezi Anexa 4); 

                                                 
3Institutul Național de Statistică. (2011). Recensământul Populației și al Locuințelor. [Online] Disponibil lahttp://www.recensamantromania.ro/(accesat pe 08.10.2014) 
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     un ghid de focus-grup înainte de eveniment (vezi Anexa 8); 
 pentru cititori: două ghiduri de interviu pentru două momente diferite - (1) imediat după Biblioteca Vie (vezi Anexa 5), (2) la trei 

luni după Biblioteca Vie (vezi Anexa 6); 
    un ghid de focus-grup în timpul sau imediat după eveniment (vezi Anexa 9);    

 pentru organizatori, membri ai grupului Impact: un ghid de interviu după evenimentul Biblioteca Vie (vezi Anexa 7); 
 o fișă de observație care se va completa în timpul Bibliotecii Vii de către cercetătorii prezenți (vezi Anexa 10). 

 
 În limitele posibilităților permise de resursele financiare și temporale ale proiectului de cercetare și având în vedere că Bibliotecile vii s-au 
desfășurat în perioada noiembrie - decembrie 2014, multe dintre acestea derulându-se în același timp în regiuni diferite ale țării, am selectat spre 
analiză trei localități dintre cele în care a fost implementat proiectul "Fii parte la Diversitate" conform criteriului diferenței astfel încât studiul să 
poată acoperi un profil cât mai variat al respondenților, dar și caracteristici dintre cele mai diverse ale contextului general de desfășurare cum ar 
fi mărimea localității, numărul de locuitori sau afilierea regională. În consecință, observația, interviurile și focus-grupurile au fost derulate la 
Biblioteca vie din București între 27 și 30 noiembrie 2014, la cea din Cluj între 13 și 14 decembrie 2014 și la Biblioteca vie din Călărași pe 20 
decembrie 2014. Pentru a putea identifica elementele constante și fluctuante din viziunea pe care respondenții, atât cărțile vii, cât și cititorii, o 
exprimă în interviuri și în focus grupuri, am considerat ca fiind necesar să trasăm o comparație între cum este prezentată experiența Biblioteca vie 
imediat după participarea la eveniment și la trei luni după aceasta. În cazul cărților vii, a căror selecție s-a petrecut anterior evenimentului, prin 
urmare, ne-au fost accesibile spre analiză, am alăturat un al treilea nivel de analiză, respectiv cel al așteptărilor legate de eveniment. Pentru a face 
posibilă această comparație, a fost necesar să păstrăm în limitele disponibilității respondenților aceeași populație de studiu pe tot parcursul 
cercetării. Derulată în perioada noiembrie - decembrie 2014, prima etapă a cercetării de teren, referitoare la așteptările privind desfășurarea 
evenimentului Biblioteca vie și a rolului asumat, precum și la maniera în care cărțile vii și cititorii se raportează la experiență în timpul ei sau 
imediat după aceasta, a constat în interviuri semi-structurate față-în-față în profunzime, de aproximativ 20 - 40 de minute, și focus-grupuri de 
aproximativ 60 - 120 de minute. Cea de-a doua etapă a cercetării de teren a fost planificată în martie - aprilie 2015 și a presupus interviuri 
telefonice sau online prin Skype, messenger Facebook sau e-mail cu cărți vii și cititori din București, Cluj și Călărași. Pe lângă acestea, au fost 
realizate post-eveniment interviuri telefonice sau online prin Skype, messenger Facebook sau e-mail cu cel puțin 1 organizator și maxim 2 
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organizatori din fiecare dintre localitățile incluse în proiect, anume Cluj-Napoca, Dej, Oradea, Iași, Călărași, Hârșova,Uricani și Petroșani. Au 
fost selectați spre intervievare liderii cluburilor Impact, respectiv un adult/o adultă, profesor/ă sau voluntar/ă, și un tânăr/o tânără, elev/ă sau 
student/ă, în baza faptului că aceștia au fost cei care au coordonat organizarea Bibliotecilor vii sub îndrumarea Asociației A.R.T. Fusion.       
  

 Obiectivele principale fiind acelea de a surprinde atitudini, semnificații, moduri de poziționare personale și experiențe de viață, am apelat 
la cercetarea calitativă, realizată prin interviuri semi-structurate, în profunzime. Cercetarea calitativă sacrifică, de obicei, orientările rigide pentru 
a se centra pe detalii, fiind mai flexibilă în stabilirea scopurilor: ”Qualitative research designs tend to work with a relatively small number of 
cases. Generally speaking, qualitative research are prepared to sacrifice scope for detail.” Prin acest lucru, autorii se referă la caracterul 
improvizat al cercetării calitative, ce trebuie să se adapteze situației individuale de interviu sau observație pentru a surprinde unicitatea, și nu 
uniformitatea, schimbându-și chiar în totalitate design-ul în funcție de conținutul discursului obținut pe parcurs (Silverman, Marvasti, 2008, 
p.13). 

 Astfel, nu se pune nici problema generalizării statistice, ci a tipizării, numită și generalizare analitică, ce presupune anchetarea unei palete 
suficient de largi de discursuri încât toate posibilitățile sau tipurile deja teoretizate sau, pur și simplu, disponibile imaginativ, să fie acoperite. 
(Yin apud Maxwell, 2007). 

Prima etapă a cercetării 

Această parte a raportului prezent concentrează rezultatele primei etape a studiului sociologic privind experiența participanților, cărți vii, 
cititori și organizatori, la evenimentele Biblioteca Viedesfășurate ca parte a proiectului „Fii parte la Diversitate!", concluzii rezultate în urma unor 
interviuri în profunzime, de aproximativ 20 - 40 de minute, și focus-grupuri de aproximativ 60 - 120 de minute.  
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Rezultatele preliminare ale cercetării au fost structurate pe paliere tematice, unul tratând subiectul discriminării așa cum este prezentat de 
către participanți, iar cel de-al doilea privind perspectiva intervievaților asupra diversității. În legătură cu aceste două dimensiuni, cea a 
discriminării, respectiv a diversității, obiectivele cercetării au fost surprinderea concepțiilor și a modului de raportare al participanților cu privire 
la acestea: cunoștințe despre categorii discriminate, atitudini față de diversitate și categorii discriminate. Atitudinile publicului-țintă au reieșit și 
din comportamentele observate. Totodată, au fost culese date calitative despre opinia respondenților asupra desfășurarării evenimentului la care 
au luat parte, precum și despre metoda Bibliotecii Vii în general, cât și sugestii privind interesele și preferințele lor față de viitoare participări la 
Biblioteci Vii.  

Analiză de discurs vs. Observație 

În urma evenimentelor Biblioteca Vie, unde am realizat interviuri în profunzime de aproximativ 20-40 de minute și focus-grupuri de 
aproximativ 60 - 120 de minute pentru a afla atât experiențele cărților și ale cititorilor, cât și modul lor de raportare la acestea. Atingând 
dimensiunile de discriminare și diversitate, am descoperit o paletă largă de discursuri.  

În vederea structurării materialului rezultat din această etapă preliminară a cercetării, am ales să organizăm atât tematic, respectiv o 
secțiune destinată subiectului discriminării, iar cealaltă, diversității, cât și în funcție de instrumentul metodologic întrebuințat, anume analiza de 
discurs sau observația. Prin urmare, vom prezenta diferențiat în continuare (1) discursul despre diversitate și discriminare, (2) comportamentele 
legate de diversitate și discriminare observate în timpul evenimentului.  

Astfel, vom putea obține o perspectivă comprehensivă asupra a ceea ce spun oamenii în legătură cu diversitatea și discriminarea în timpul 
interviului și ceea ce fac sau spun în afara situației de interviu, prevenind astfel posibile impedimente de cercetare ce rezultă din dorința de a oferi 
răspunsuri considerate de către respondenți a fi dezirabile în contextul dat. 

Abordând tema discriminării, am considerat a fi necesar de atins și subiectul preconcepțiilor și mentalităților care au reieșit în urma acestei 
prime faze a cercetării sociologice, fie direct, în interviuri, fie povestite de către cei intervievați. Aceste mentalități, chiar dacă nu aparțin neapărat 
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celor prezenți în cadrul evenimentului, fac parte din universul imaginar lor imaginar, aceștia raportându-se la ele, confirmându-le sau infirmându-
le, iar evenimentul a reprezentat un cadru prielnic afirmării, negării sau punerii la îndoială a acestor constructe axiologice cu care operează 
respondenții. 

1.1. Discriminare 

Conceptul de discriminare este definit, conform Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, drept „orice deosebire, excludere, 
restricție sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.” Printre criteriile avute în vedere de legislație menționăm: rasa, 
naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, sex, convingeri, orientare sexuală, vârstă, dizabilități, condiție medicală, de pildă persoanele 
seropozitive și așa mai departe.  

1.1.1. Discursul asupra discriminării 

Sensibili față de subiectul discriminării 

Contrar așteptărilor luând în considerare specificul evenimentului, discriminarea se reflectă adesea în discursul unor cititori, precum și al 
cărților drept un subiect tabu, căruia i se preferă mai degrabă ineditul unor experiențe imediate diferite de universul lor de referință:  

„Păi cred că nu aș vrea să aud prea mult despre categorii discriminate, adică nu știu... mi-ar plăcea să aud o poveste care cu adevărat a 
avut loc și cumva să-mi provoace interesul.” 

De asemenea, în discursul cărților, care este unul informat, avizat prin experiență directă și adesea riguros ori folosind un limbaj specializat, 
apar forme de discriminare indirectă ori propriile stereotipuri/prejudecăți:  

„Din păcate, cetățenii acestei patrii, când aud de o persoană cu handicap,...în culise, discută și analizează, dar nu suntem atât de deschiși 
să îi ajutăm, să intervenim...încă suntem destul de rezervați, ca să nu folosim termeni mai duri.” (Carte vie, București); ”Cu greu ai fi 
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reușit să aduci un club de sportivi să fie cititori…sunt foarte mulți sportivi care sunt mega-inteligenți, dar făcând sport te limitezi foarte 
mult” (Carte vie, Călărași). 

La fel se întâmplă și în cazul unor cititori, adesea dintre cei mai experimentați, pe care i-am putea considera deja profesioniști ai rolului 
având în vedere că au experiențe repetate de participare la Biblioteca Vie, sunt interesați de toate cărțile disponibile și reflectează deja la a-și 
asuma postura de carte vie la viitoare evenimente: 

„Erau foarte mulți țigani în liceul respectiv și erau destul de impulsivi"(Cititor, București).  

Funcționează, totodată, o formă de cenzură manifestă, care s-ar putea înscrie în imaginea idealizată a cititorului tolerant, cu sensibilități 
terminologice în ceea ce privește subiectul discriminării: "Dacă zic în vârstă, nu, nu... Să zic, 55 de ani, dar oricum arăta mult mai în vârstă" 
(cititor, București).Așadar, unii dintre participanții la eveniment aveau cunoștințe despre discriminare, preconcepții, stereotipuri și le afișau în 
discuții, poziționându-se prin discursul lor ca cetățeni responsabili, diferiți de ceilalți, marea masă necunoscătoare: 

„Nu consider că ar trebui să privim discriminarea ca altceva decât ignoranță. E problema ta că tu nu vrei să accepți, să te pui în locul 
celălalt, nu e vina lui. (…) Nu foarte multă lume vrea să privească lucrurile așa, iar asta ține mai mult de egoism, de îndoctrinare, de 
manipulare.” (cititor, București) 

Ce categorii de persoane discriminate cunoașteți? 

Câțiva dintre participanți au răspuns la această întrebare, pornind chiar discuții lungi despre ce înseamnă să fii discriminat, cine este și cine 
nu este, ce idee poate fi considerată o preconcepție. Așadar, cine este discriminat? 

„Cele legate de droguri, de dependențe, oameni care nu se țin de școală, dar reușesc prin muncă”. (Cititor București) 

 „- Romii, ungurii, minoritățile... 
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- Oamenii care sunt săraci. 

- Orfanii, persoanele cu foarte multe tatuaje, pierce-uri, ceva ieșit din comun. 

- Ți-ar plăcea să citești astfel de cărți? 

- Da!” (Cititoare București) 

Unele cărți au fost judecate de către cititori pentru faptul că poveștile lor nu sunt suficient de triste sau de complicate:  

„Nici eu nu am consultat catalogul, dar aș fi vrut să citesc pe cineva cu o poveste extraordinară. Am fost dependent de droguri și m-am 
lăsat. Sau am fost dependent de alcool și m-am lăsat. Nu vreau să le jignesc pe unele cărți, dar alpinismul... bine, frate, că ești alpinist.  

- Mai ales că vorbim despre discriminări. De ce ai fi discriminat ca alpinist, că asta l-am întrebat și eu ieri.  

- Dar stai un pic că nu e vorba numai de discriminări, e vorba de stereotipuri.  

- Era despre discriminare. Ei, bun, și stereotipuri. Ce stereotipuri sunt despre alpiniști?  

- Păi că trebuie să fii nebun să te duci să faci alpinism.” (Focus-grup cititori, București) 

Motivele pentru a fi carte vie sunt unele diverse, anumite cărți, în special cele prezente la eveniment ca reprezentante ale unor categorii 
discriminate, având o agendă clară ce vizează schimbarea percepțiilor asupra acestor categorii (rromi, persoane cu dizabilități, persoane 
seropozitive etc.), altele, în special din zona profesiilor sau a pasiunilor, hobby-urilor, făcând-o de curiozitate, pentru a avea oportunitatea de a 
discuta despre ceea ce le place să facă sau pentru a clarifica anumite aspecte preconcepute legate de rolul sau profesia lor. 

„Mi-am dat seama că și povestea mea e interesantă”/ ”- Mă aștept să vină cititori care nu au nici o treabă cu asta. (…) Eu sunt 
aici pentru a da lucruri mai departe”. (Carte vie, București) 
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În alte cazuri, interacțiunea dintre cartea vie și cititor este înțeleasă ca un moment al revelării, al reflecției asupra naturii stereotipurilor și 
mecanismelor prin care acestea se formează: „(Cititorii n.r.) să cunoască situația așa cum este, nu cu stereotipuri (…) Mi-a fost de folos să pun 
întrebări, să văd de unde provin stereotipurile, pe ce cale au venit” (Carte vie, București).  

Responsabilitatea de a fi carte 

Deși rațiunile pentru care unii cititori își doresc să fie la rândul lor cărți vii în viitor se înscriu într-o gamă largă, există, totuși, niște 
coordonate comune, anume că acest impuls survine adesea în urma unor citiri repetate, familiarizarea cu ipostaza de cititor și cu experiența de 
citire în sine facilitând tranziția înspre cea de carte vie. Dincolo de a fi o chestiune de curaj, a îți asuma să fii carte vie echivalează cu o luare de 
poziție, cu o măsură de responsabilitate:  

„Tocmai ăsta e motivul pentru care vreau să fiu carte. Pentru că vreau să susțin, nu să susțin, ci să transmit ceea ce cred. Acum lumea 
poate să fie de acord cu mine sau să nu fie de acord cu mine, opțiunea lor" (cititor, București). 

Raportul pe care îl stabilesc cititorii cu cărțile vii este relevant atât pentru cum înțeleg ei propria ipostază, cât și pe aceea a interlocutorului 
lor. Nutrind deopotrivă admirație pentru curajul necesar autorevelării sau pentru experiența de viață, citirea capătă uneori valențe terapeutice, 
chiar inițiatice, rolul cititorului glisând între ascultător și ghid, instanță evaluatoare a formei în care cărțile aleg să se prezinte și să relaționeze:  
 

„Sincer sunt impresionată, întotdeauna am considerat că experiențele altora te pot ajuta, dar te pot impulsiona într-un fel…te pune pe 
gânduri, că ai putea face ceva mai mult. (…) Cred că oamenii sunt mai deschiși decât în viața de zi cu zi. Aici am pătruns mai profund 
în sufletul persoanei respective. Știa ce voia să spună, era pregătit” (cititoare, București).  

 
Se face, totodată, apel la impresia anonimității ca fiind un element ce facilitează comunicarea afectivă, de care în acest caz se consideră că 

are mai multă nevoie cartea vie. Este interesant în acest sens cât de complementar și fluid se construiesc rolurile de carte vie și de cititor:  
 



 
 

15 
 

„Consider că a te deschide în fața unui străin e mult mai ușor decât în fața cunoscuților. (…) Dezavantajul în care te pui voit.E un 
dezavantaj?Da, pentru că lași totul deoparte și, pentru câteva momente, accepți că ce s-a întâmplat a fost o chestie peste care să treci. Ai 
nevoie de cineva care să te asculte.” (cititor, București) 
 
Când tonul discuției se îndreaptă spre diversitate, cititorii spun că un rol al cărților ce reprezintă meserii sau hobby-uri ar fi să îi inspire, 

apoi povestesc ei înșiși despre alți oameni cu preocupări similare și cât de mult i-au inspirat. (București) 

Se mai întâmplă și ca, pentru cititor, rolul cărții să fie de tip instrumental, mai cu seamă informativ:  

"De obicei, îi rog pe ei să înceapă discuția sau să îmi povestească ce au ei de zis, dup-aia le pun întrebări sau chiar, de exemplu, nu știu 
dacă am avut voie, dar ea este ceva dansator de dansuri populare și discuția cu ea a decurs mai mult înspre tradiție, gastronomia din 
zona ei, lucruri de genul ăsta pentru că... și am vrut asta de când i-am văzut titlul. Din moment ce practică dansuri populare m-am 
așteptat că știe și foarte multe tradiții și lucruri de genul ăsta. Am întrebat-o și chiar am văzut că era foarte pasionată de tot ce înseamnă 
satul românesc și atunci am pus întrebări despre chestia asta pentru că dansul nu mă... nu mă... ce să întreb, pașii de la Brașoveanca? Nu 
mă pasionează."(Cititor, București).  

1.1.2. Comportamente observate (ce făceau efectiv oamenii?) 

 Căutarea asemănărilor la un eveniment al diversității - o carte gay a fost citită într-una din zile doar de către cititori care ei înșiși făceau 
parte din comunitatea LGBTQI sau aveau îndoieli dacă ar fi sau nu gay. 
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 Cărțile reprezentând categorii discriminate4 au fost prezentate de către cititori, ba chiar și de către alte cărți, ca fiind „mai interesante” sau 
„mai importante” decât cele care încurajau mai mult dimensiunea diversității și au fost în general mai citite (2-3 versus 10 cititori, 
București). 

 Nicio carte nu a refuzat să fie citită, însă a existat un moment în care cartea a refuzat să mai vorbească cu cititorul – dascălul bisericesc, 
Călărași – pentru că, așa cum spune cartea,cititorul nu avea o atitudine creștinească: „Am avut ocazia cu unul ateu, era pe-aici și mi-a 
spus că Mântuitorul s-a ridicat la cer cu o navă. Și eu i-am spus cu nava cred că o să te înalți tu. Și a început să râdă și el, că el nu știa ce 
spune.”  

 O parte dintre cărți, atât prin discurs, cât și prin comportamentul nonverbal adesea reținut, au subliniat importanța metodei BV ca formă 
de a se descoperi/redescoperi pe sine, de a ieși din zona de comfort, de a funcționa ca o metodă de terapie, recunoscând că le este mai ușor 
să discute cu persoane necunoscute, într-un spațiu sigur și reglementat:”Cartea a devenit mult mai stufoasă”/ ”Ajută să vorbești cu alte 
persoane despre experiența ta.” (carte vie, București). ”Prejudecățile au tot fost...important e ca tu să fii ok cu tine” (Carte vie, București). 

 În ceea ce privește procesul în sine și interacțiunea carte/cititor, abordările s-au înscris în câteva direcții specifice, întâlnite în repetate 
rânduri, atât în discurs, cât și prin observație: cărțile și cititorii au făcut schimb de roluri pe parcursul interacțiunii, cărțile au avut un 
discurs pregătit, iar interacțiunea a fost mai mult una de tip monolog sau cărțile s-au adaptat la tipul de cititor și și-au schimbat discursul 
în funcție de întrebări, depășind granița ”titlului” lor:”A fost un dialog, un schimb de experiențe (…) am tras concluzii împreună” (Carte 
vie, București). ”Nu poți să pui un prag între carte și cititor.”(Carte vie, Călărași) 

                                                 
4în sensul categoriilor recunoscute formal ca discriminate 
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1.2. Diversitate 

Această dimensiune are în vedere aspectele ce țin de caracteristici personale vizibile, precum genul, vârsta, etnia, dar și de caracteristici 
interne personale sau caracteristici externe și chiar organizaționale. În contextul cercetării de față, diversitatea este corelată cu discriminarea, 
pentru a atrage atenția asupra nevoii de a o înțelege în totalitate, respecta etc. 

De asemenea, conform unui studiu citat în volumul Promovarea egalității de șanse și managementul diversității:  

„Ca indivizi care trăiesc într-o lume socială, procesăm zilnic informație de natură socială. De la culoarea pielii celorlalți până la 
trăsăturile feței, de la preferințele vestimentare până la opiniile politice, navigăm prin nenumărate informații sociale, le organizăm și le 
dăm sens. Deși putem fi foarte rapizi și eficienți în modul nostru de procesare a datelor, cercetătorii din domeniul psihologiei au 
demonstrate că facem frecvent greșeli și promovăm inadvertențe prin modul nostru de gândire despre ceilalți oameni și despre lumea 
noastră socială.” (Blaine, 2008, p. 15) 

După cum se subliniază în acest studiu, și în urma cercetării efectuate la evenimentele de tip Bibliotecă Vie, am observat modul în care 
anumite cărți și anumiți cititori, deși conștienți de context și de valorile pe care le promovează (respect, toleranță etc.), combăteau 
preconcepții/stereotipuri/prejudecăți făcând apel la altele de aceeași natură, dar dintr-o sferă diferită față de subiectul abordat în discuție. 

1.2.1. Discurs verbal 

Apare în discurs drept sora mai puțin „relevantă” (pentru eveniment) a discriminării, dar a cărei prezență devine foarte nepotrivită când 
discriminarea e o temă avută în vedere. Altfel, separat de discriminare, diversitatea este văzută bine, cel puțin așa cum reiese direct din discurs - 
vom prezenta și aspecte observabile, indirecte, din comportamentul celor prezenți la evenimente. 

De altfel, anumite cărți ce promovau diversitatea au declarat că nu se simt discriminate sau au evitat să discute în termeni de discriminare, 
preconcepții ori stereotipuri, numindu-le ”curiozități” sau refuzând complet să se raporteze la ele în această dimensiune.  Mai mult decât atât, 
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fiind expuse de curând la această metodă, anumite cărți au demonstrat, atât prin discurs, cât și prin comportament, că nu își înțeleg foarte bine 
rolul în contextual metodei BV: „Nu mă simt discriminată. (…) Or fi învățat ceva (despre cititorii cu care a interacționat)”/ „Poate pentru 
organizatori să existe un impact…”(Carte vie, Cluj) 

Combaterea steoreotipurilor prin intermediul discuțiilor 

Combaterea stereotipurilor a fost unul dintre scopurile evenimentului BV și a fost adoptată ca atare de către participanți. Din păcate, deși 
implicați în discuții prin care încercau să demonteze anumite stereotipuri, unii dintre participanți au apelat la altele în demontarea acestora, 
discuțiile purtându-se comparativ: 

„- Se zice că psihologii sunt duși. Multă lume crede asta despre psihologi. 

- Pentru că sunt dezinformați. 

- Da, păi asta am zis. Sau că dacă te duci la psiholog înseamnă că ai probleme cu capul. 

- La psihiatru... 

- Păi, da, știu, tu știi, dar oamenii cred că și dacă te duci la psiholog.” (cititori, București) 

„- Au avut emoții cărțile? 

- Ca un psiholog să aibă emoții, mai rar. E meseria lui.” (Cititori, București) 
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1.2.2. Comportamente observate 

Uneori la evenimente apar persoane care, prin discursul lor, arată că sunt chiar împotriva diveristății, judecându-i, chiar și deschis, pe cei 
prezenți: 

„Unul a venit cu niște pierce-uri, capse, și mi-a zis mie că un călugăr i-a zis că n-are voie să intre în biserică cu așa ceva. Și eu i-am 
spus păi ți-a spus adevărul. Un om  credincios, bun la minte sau copt la minte, cum se zice, trebuie să se gândească să dea un exemplu 
bun oamenilor, chiar dacă îl cunosc, chiar dacă nu-l cunosc, îți zice bunul simț. Și zice N-am să mai calc niciodată în biserică, pentru că 
mi s-a interzis asta. Și eu zic Și nici noi nu o să mai stăm de vorbă începând de acum, pentru că ai zis asta. Am dat mâna cu el și a plecat 
liniștit.”(Carte, Călărași) 

Acest lucru s-ar putea întâmpla și pentru că nu toate cărțile înțeleg ideea de diversitate și scopul evenimentului: „Ar fi putut să fie și unul ateu 
[un cititor] să mă cert cu el aici”. Pe de altă parte, divergențele nu sunt văzute mereu ca ceva negativ. „Mi-ar fi plăcut, că eu i-aș fi spus ceea ce 
știu, el mi-ar fi spus ceea ce știa”, afirmă aceeași carte. 

Cărțile și cititorii se aleg în funcție de mai multe aspecte: „să fie cât mai asemănătoare cu mine”, „să fie cât mai interesantă”, „să fie ceva 
nou”, „să aibă o poveste de reușită în spate”. Atunci când aleg să fie ei o carte, unii vor să își aleagă ceva despre care le place să vorbească, alții 
au alte motive: „Atunci când aleg o carte, îmi place să o aleg dintr-un domeniu în care vreau să existe schimbare.” (Carte, București) 

La eveniment vin și cărți experimentate, care au mai fost în această postură sau care înțeleg foarte bine procesul Bibliotecii Vii și pot să îi ajute 
pe cititori să fie mai deschiși, să treacă peste rețineri, prin propria deschidere și lejeritate de a aborda subiecte vizând discriminarea și diversitatea. 
Pot veni persoane foarte active din societatea civilă care să dea exemple pozitive și prin exemplul personal, astfel, să convingă cititori mai puțin 
deschiși de efectele negative ale stereotipurilor și de faptul că ele nu sunt bazate pe experiențe reale, ci pe teamă.  
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Pe de altă parte, pot veni și cărți mai puțin deschise sau cărți care să confirme stereotipurile. Chiar și în acest caz, experiența cu o carte închisă, 
dar vie, aduce mai multă înțelegere decât procesul de obiectivizare care are loc atunci când oamenii se plasează unii pe ceilalți în categorii, fără 
să se cunoască reciproc. 

BV este un eveniment care te poate atrage prin faptul că descoperi oameni noi, cât mai diferiți de tine, și ai ocazia să înțelegi mai multe despre 
ei, dar și un eveniment la care poți întâlni oameni foarte asemănători cu tine, care să te ajute să afli lucruri noi despre tine sau să îți pui întrebări 
pe care nu ți le-ai mai pus până atunci. 

1.3. Impactul evenimentului  

Cum ne schimbă o poveste mentalitatea? 

Povestindu-i cărții preconcepțiile pe care le avem despre ea, pentru a primi răspunsuri din experiența personală a cărții: 

„M-a pus pe gânduri povestea consilierului, eu mereu aveam păreri proaste despre oameni, eram puțin hater, dar mi-am dat seama că 
avem cu toții defectele noastre și nu am niciun drept să le judec pe unele persoane, pentru că poate defectele unora sunt calități pentru 
alții.” Cititorul precizează în continuare motivul neaprecierii consilierilor – „De ce aș da eu bani cuiva care nu îmi dă sfaturi, pur și 
simplu vorbește cu mine; poate și un prieten ar face asta. Și am primit un răspuns – da, și un prieten poate face asta, dar un consilier nu 
te judecă, un prieten da.” (Carte, Călărași) 

Totodată, cititorii vorbesc despre impactul pe care îl au anumite cărți, spre deosebire de altele:   

„E important să fie real ce se vorbește, să nu se vorbească din cărți.” (Cititoare, București). „Experiența personală face discuția interesantă. 
Orice fel de experiență.” (Cititoare, București) 
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Adesea, cărțile îi fac conștienți pe cititori de anumite stereotipuri sau preconcepții față de subiectele abordate:”Mi-a spus...aveam tot felul de 
întrebări, dar acum m-am intimidat” (Carte vie, București), povestind despre un cititor care se aștepta la un anumit tip de reprezentare a 
categoriei discriminate, dar ale căror așteptări stereotipale nu au fost împlinite. 

”De ce ai vrut să mă citești?” (Carte vie, București), a fost o întrebare în discuția despre motivațiile cititorilor și nevoia cărții de a afla care 
este orizontul de așteptări și care sunt stereotipurile și prejudecățile potențiale în discursul pe care urma să îl aibă. 

Cititorii evaluează la fel de variat modul în care trebuie să fie o poveste pentru a fi demnă de o carte vie: 

”-Cum ar trebui să fie o poveste ca să te impresioneze? 

-Să te pună pe gânduri, să te impresioneze, să te șocheze într-un fel.” (Cititor, București) 

”Da, chiar toți avem ceva de povestit” (Cititor, București) 

Unii dintre ei povestesc cu mirare cum au reușit să poarte o conversație cu persoane pe care le cunoșteau deja, dar cu care nu aveau o relație 
bună: ”A fost interesant că noi ne știm de mai mult timp, dar nu ne prea suportăm. Și am reușit să vorbim, asta a fost interesant.”(Cititor, 
București) 

Pe unii dintre cititori, discuțiile i-au inspirat să își aleagă anumite profesii sau să exploreze hobby-uri – discuția cu o arhitectă, cu un 
alpinistsau cu un voluntar: ”După ce am stat de vorbă cu fata de la EVS, iau și eu în considerare…Pentru mine a fost util.”(Cititor, București). 
Uneori discuțiile au fost despre experiențele reprezentanților unor profesii, alteori despre profesii în sine.  

În continuare, prezentăm ce a reieșit indirect din discursul celor prezenți, oferind și câteva citate, cu privire la ce s-a întâmplat la eveniment, 
deducând din acestea cum este văzut evenimentul de către participanți. 
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Evenimentul este... 

 un moment special în care se discută altfel. Un moment în care întrebări care nu se pun în niciun alt context și răspunsuri personale, care 
sunt păstrate de obicei pentru sine, sunt oferite.  

 un cadru în care apar adesea momente tensionate, dar care pot fi gestionate.  

 un cadru în care oamenii vorbesc chiar și pentru prima dată despre experiențele lor.  

 o ocazie pentru a discuta stereotipuri: „Am vorbit despre doing gender cu Ingrid și stereotipuri feminine, făcut copii, curățenie, mâncare. 
Am împărtășit opinii. Mă bucur că nu sunt singura care crede că femeile nu trebuie să facă doar asta.” (Cititor, București) 

 un mod de a depăși perioade grele. Unii oameni vin aici tocmai pentru a vorbi cu cineva care nu îi cunoaște, pentru că simt că nu este 
nevoie să îi protejeze, nefiindu-le apropiați. Mai ales în perioadele grele, în care simți că cei dragi sunt o apăsare pentru tine și tu pentru 
ei, un eveniment BV ajută. (Carte, București) 

 un moment în care oamenii au emoții, dar despre care tot ei cred că este important să și le depășească. Surprizele pot fi plăcute, uneori 
sunt înțeleși mai bine decât se așteptau și descoperă că temerile lor erau neîntemeiate: „Am fost întrebată ce fac eu pentru a-i proteja pe 
cei din jur. Îmi era teamă că o să considere că nu fac suficient, că nu reușesc să-i protejez, dar nu a fost deloc așa. Au fost mulțumiți de 
răspunsul meu”. (Carte, București)  

 un cadru în care sunt explicate anumite alegeri pe care unii oameni le critică, un cadru care aduce inteligibilitate și legitimitate anumitor 
decizii personale. (Carte, București) 

 un mod de a merge mai departe. După o experiență puternic negativă, adoptarea rolului de carte și împărtășirea ei cu o persoană 
necunoscută te poate „vindeca”, îți poate reda încrederea în tine și în oameni. (Carte, București) 
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 un cadru care are nevoie de multă muncă organizatorică și multă atenție. Cărțile se supun unor riscuri, mai ales dacă nu sunt foarte 
stăpâne pe sine, familiarizate cu aceste gen de interacțiune sau suficient de mature.   

 un loc unde vin și cărți care nu și-ar asuma altundeva identitatea aleasă, dar și cărți care afișează asta și în viața de zi cu zi.  

 un mediu organizat, totuși flrexibil - o ocazie în care cărțile pot deveni foarte ușor cititori – în timpul asumării rolului de carte ajung să îi 
asculte ei pe cititori și să le pună întrebări, mai ales când au puncte comune și „sunt în căutare de răspunsuri” – „sunt și eu, nu sunt și 
eu?”.  

 un moment propice pentru informare – se vorbește atât despre experiențe personale cât și despre profesii sau stiluri de viață în general. 

 o metodă inedită - ”Expresia carte deschisă capătă un nou sens.” (Un cititor din București care credea că o să fie oameni care vorbesc 
despre cărți)  

 o oportunitate de a testa ceva diferit - ”Chiar dacă aș fi avut, ar fi fost depășite așteptările.” (cititor, București) 

Totodată, am cules un set de reguli informale, ce provin din felul în care și-au asumat cei prezenți rolurile și cum s-au adaptat pe moment: 

 Cartea nu trebuie să se deschidă complet, poate porni de la întrebările cititorilor și poate evita să povestească în detaliu propriile 
experiențe, discuțiile pot ajunge să fie discuții orientate către aspecte generale.  

 Un moment dificil poate fi acela în care cartea vede că cititorul este frămîntat de o întrebare pe care nu are însă curajul în final să o 
adreseze, pentru a proteja cartea sau din jenă, chiar dacă dădea semne cartea că ar fi ok să îi fie adresate orice fel de întrebări.  

 Este de preferat să schimbi mentalități, este „mai rewarding”, decât să discuți cu cineva similar cu tine. (Carte, București) 
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 E important pentru cărțile cu povești sensibile să stabilească de la început cu cititorul dacă vor răspunde la toate întrebările sau cum pot 
stabili când să se oprească, ce i-ar putea deranja.  

 Cărțile apreciază sfaturile cititorilor și întrebările deschise, dar și grija pentru sensibilitățile cărții.  

 Cărțile nu apreciază teama și reținerile, încurajând mai degrabă o negociere deschisă a interacțiunii – ce te pot întreba/ce nu te pot 
întreba/care este semnul că trebuie să mă opresc?  

 Cărțile apreciază când sunt citite de mai mulți cititori simultan pentru că discuția poate deveni mai relaxantă dacă nu este centrată pe ele. 
Spre exemplu, atunci când ele nu își găsesc răspunsurile așa repede, le poate oferi un cititor, din propria experiență.  

 Cartea nu trebuie să se deschidă complet, poate porni de la întrebările cititorilor și poate evita să povestească în detaliu propriile 
experiențe, discuțiile pot ajunge să fie discuții orientate către aspecte generale.  

1.4. Mentalități, preconcepții 

Discursurile pe care le prezentăm în continuare se referă la mentalități cu care participanții din cadrul evenimentului BV au intrat în contact în 
timp și pe care fie le critică, fie le-au adoptat și le-au afișat în cadrul evenimentului. 

 societatea nu poate ajuta persoanele cu dizabilități întotdeauna, însă existența unor specialiști care să le ajute pe aceste persoane să se 
împace cu ele însele ar fi o idee bună. Factorii decizionali ar putea pune la dispoziția persoanelor cu handicap o persoană de susținere, un 
consilier.  

 viața unei persoane seropozitive, cu dizabilități, orfane, gay este grea.  

 studenții de la facultățile particulare nu învață nimic.  
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 oamenii care merg la psiholog nu sunt nebuni, doar cei care merg la psihiatru sunt.  

 în oraș e foarte murdar și sunt și foarte mulți țigani.  

 există întrebări bune și întrebări stupide, care pot deranja: „nu mi-au pus prea multe întrebări stupide”. (Carte, Cluj) 

 e mai ușor să fii heterosexual sau bisexual decât gay.  

 „cu cât ascundem mai mult ceea ce suntem, cu atât ne facem mai rău și nouă, și celor din jur.” (Carte, București) 

 s-au pus ”întrebări la locul lor” (Carte, Cluj) 

 o carte a fost întrebată dacă a încercat să folosească dizabilitatea ca o calitate fapt ce arată că se fac pași importanți către înțelegerea 
persoanelor cu dizabilități și tratarea lor ca egali pe scena socială.  

1.5. Public Țintă 

Publicul atins, cei care au participat la acest eveniment, a fost descris de către câțiva dintre cei intervievați: 

„Evenimentul atrage tineri. Oamenii de peste 30 de ani nu prea sunt interesați, eu aș fi dacă aș avea atât, dar majoritatea nu sunt. Tinerii 
au fost diverși ca pregătire/ca interese.” (Carte, București) 

„Tineri educați, care au interacțiuni cu mediul ONG (…) Cercul e restrâns, cred că trebuie lărgit.”(Carte, București) 
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Au fost și cazuri în care respondenții au spus că participanții au fost diverși, de vârste și cu preocupări diferite. Două categorii diferite 
care s-au întâlnit la evenimente au fost elevii și profesorii, astfel evenimentul creând un context potrivit pentru ca aceștia să interacționeze în 
afara școlii și să învețe unii din experiența celorlalți într-un cadru mai puțin formal. 

1.6. Evenimentul ca specific și organizare. Ce a fost mai mult și mai puțin apreciat. 

Evenimentul, prin structura, modul de organizare, oamenii pe care i-a adus, a dat tonul la discuție (pentru unii) și a continuat o lungă 
poveste de angajament pentru libertatea de exprimare (pentru alții). Iată ce aspecte legate de eveniment au fost observate, apreciate sau criticate, 
și cum se spune că ar fi influențat aceste aspecte ocazia de a ne exprima pe noi înșine și de a învăța să îi ascultăm pe ceilalți: 

Cititorii pot fi deranjați de faptul că participă la o discuție cronometrată: „ce mă deranjează e timpul, e necesar... am fost atât de acaparat de 
poveștile respective că nu știu cât a fost timpul, mai venea un băiețel și spunea...” (Carte, Călărași) 

Evenimentul trebuie promovat mai mult. Eu lucrez aici, în clădire, că altfel nu auzeam nicăieri de el. (Cititor, Călărași) 

Faptul că atunci când cineva îți spune o poveste se strecoară în ea ceva personal, ce se simte din modul în care o spune, nu doar îți citește 
cu exactitate ce s-a întâmplat. (Cititor, Călărași) 

Interacționezi cu cartea, poți să-i pui întrebări. (Cititor, Călărași) 

Dacă interacționezi cu persoane diverse ai multe de învățat, au caractere diverse, înveți ceva de la ei. (Cititor, Călărași) 

Omul face povestea, nu povestea îl face pe om – Ai citi o carte despre un șofer de tir? Nu. Dar ai sta de vorbă cu unul? Da. Păi, vezi? E 
mult mai natural să interacționezi direct, să vezi intonația, mimica.  (Cititoare, Călărași) 
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1.7. Concluzii intermediare 

Din perspectiva celor două dimensiuni largi abordate, discriminare și diversitate, s-a observat o tendință a cărților din categorii puternic 
discriminate (gay, persoane rrome, persoane cu dizabilități etc.) să își conștientizeze rolul de carte vie și de actor al schimbării în acest context. 
Nevoia de a modifica percepții sau chiar de ajuta în altfel de contexte decât în viața de zi cu zi a fost identificată și în cazul anumitor cărți 
reprezentând profesii.  

În ceea ce privește interacțiunea carte/cititor, majoritatea au menționat faptul că a fost un dialog, o dezbatere, că au pus întrebări de 
clarificare, și chiar dacă au avut discursuri pregătite, acestea s-au modificat de la un cititor la altul sau chiar au existat momente de 
reevaluare/repoziționare față de experiență în sine și față de discursul despre sine prezentat în contextul respectiv. 

În cadrul interviurilor și focus-grupurilor au reieșit anumite stereotipuri și preconcepții, inclusiv în discursurile celor care promovează 
toleranța, diversitatea și care luptă pentru combaterea discriminării. Cu toate acestea, contextul și formatul Bibliotecă Vie le-a scos la suprafață 
sau i-a făcut pe participanți să își revizuiască grila de valori, atitudini, cel puțin la nivel discursiv. De asemenea, atât cărțile, cât și  cititorii au 
făcut schimb de experiență la nivel discursiv chiar prin raportare la stereotipuri, devenind conștienți de noi perspective și prejudecăți existente în 
societate față de anumite subiecte. 

Pe termen scurt, la fața locului, atât cărțile, cât și cititorii, au declarat că această metodă i-a scos din zona de confort, i-a făcut să 
conștientizeze anumite lucruri despre sine și societate sau, chiar, i-a făcut să își dorească anumite experiențe. Pentru alții, însă, a fost o experiență 
de reconfirmare a rolului și a discursului despre sine, îmbrăcând și forme negative, având efectul invers față de obiectivele BV (cazul unei 
cărțidin Călărași). 

Raportat la tipul de participanți, s-a observat un circuit relativ restrâns în publicul-țintă, cei veniți la eveniment fiind voluntari, activând sau 
având un anumit contact cu mediul ONG și cu organizatorii, ori fiind rude sau prieteni ai cărților (”Numele cărții lui tata eu l-am stabilit (…) 
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ceva care nu e banal”, Carte vie, Călărași). De altfel, printre sugestiile de îmbunătățire la nivel de organizare, cel mai des menționată a fost 
partea de promovare și nevoia de a duce mesajul cât mai departe, în medii cât mai diverse, pentru a avea un impact real.  

A doua etapă a cercetării 

În a doua etapă a cercetării, am vrut să vedem cât și, mai ales, ce își mai amintesc participanții de la evenimentele BV, deopotrivă cărțile și 
cititorii. Le-am pus întrebări similare cu cele din prima etapă, dar am încercat să aflăm și: 

 cu câte persoane au mai vorbit despre eveniment după ce acesta s-a încheiat 
 câți doritori de a participa au mai întâlnit 
 cu câți dintre cei cu care au interacționat la eveniment au mai vorbit și după aceea 
 dacă ar vrea să mai participe 
 cum le-a schimbat evenimentul percepția asupra popriilor roluri 
 dacă s-au deschis mai mult și au îndrăznit să fie cărți în viața de zi cu zi și în ce ipostaze 
 dacă și în ce context au ascultat atent poveștile celor din jur și cum le-a folosit exercițiul de cititor în viața de zi cu zi 

 

2.1. Interesul pentru Biblioteca Vie și diseminarea informației în comunități 

Am observat faptul că mai multe persoane și-ar fi dorit să vină, dar nu aflaseră despre eveniment. Chiar și cei care s-au ocupat de 
organizare spun că au avut puțin timp la dispoziție pentru a disemina informația. Participanții la eveniment spun că ar vrea să mai participe și în 



 
 

29 
 

viitor, iar unii dintre ei menționează că au rude sau prieteni care și-ar dori să vină la BV pe viitor. Unele cărți au vorbit despre BV doar cu 
oameni în care au încredere, cu colegi și prieteni: 

„Am povestit colegilor la birou ce mi s-a întâmplat.” (L., carte, Cluj) 
 
”Mie mi se pare destul de utilă (…) Majoritatea lumii nu înțelege foarte bine cât de bună e educația non-formală și nu sunt foarte 
receptivi la chestia asta. Dar pentru cei care cunosc, e o metodă foarte benefică și un început bun, indiferent dacă ești cititor sau dacă 
ești carte. Până la urmă, și persoana care ține timpul și-a dat seama că trebuie să fie responsabilă…” (S., carte, Călărași) 
 

Cărțile spun că ar vrea să devină și ele cititoare, iar cititorii, că și-ar dori să încerce să fie cărți. Mulți s-au gândit între timp ce cărți ar vrea 
să fie: copil de etnie romă (A., Cluj), „ceva legat de dans” (V., Călărași), o carte despre animale (M., Călărași) de pus mai multe exemple, si din 
prima etapa daca se poate. 

 Participanții au mai corespondat prin Facebook, s-au mai sunat, s-au mai întâlnit. Unii dintre ei, ca în cazul lui V., au fost abordați de 
cititorii de la eveniment și după încheierea acestuia, pentru a ține legătura și a schimba informații și experiențe. Alții, ca A., din Cluj, s-au mai 
întâlnit pe stradă cu cititori și apoi au ținut legătura. 

2.2. Experiența de carte 

 "A fost o metodă despre care aveam informații, dar fiind implicat și în trecut am fost mai stângaci... Am făcut cu drag, dar a fost 
experiența de gestionat într-un mod securizant pentru mine, însă astfel încât să transmit și informații cititorului” (V., București). 

 "Văzând cât de important este să îți fie spusă povestea, una dintre cărți își dorește să spună și povestea altora și să își aleagă să fie cartea 
Copil rom, cu prima ocazie când mai ajunge la BV." (A., Cluj). 
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 Biblioteca Vie poate fi o metodă de a te înțelege mai bine, din perspectiva anumitor cărți, tocmai pentru că ai acces la zonele de ”umbră” 
ale personalității tale: 

 „M-a ajutat să mă cunosc și pe mine mai bine, în unele aspecte, să privesc altfel unele aspecte legate de meseria mea” (Al., Cluj) 

 „Te ajută și pe tine să vezi ce îi frământă pe ceilalți, ce cred ei despre tine din afară...din câte văd.” / ”Mă percepeau altfel decât 
credeam eu că mă percep. (...) M-a ajutat să înțeleg alte laturi ale mele” (E., carte, Călărași)  

 O parte dintre cărți s-au concentrat pe efectul Bibliotecii Vii asupra copiilor și tinerilor, fie referindu-se la organizatori, fie referindu-se la 
cititorii tineri - ”Majoritatea cititorilor erau elevi, așa că întrebările de viață erau mai copilărești.” ”A adus ceva bun în viața copiilor.” / ”în 
momentul în care îți trăiești viața...ceva ce altfel încerci să lași la o parte în viața de zi cu zi.” (L., Cluj) 

 E. din Călărași vorbește despre un moment important în experiența de carte – când ”un băiețel de vreo 8-9 ani, a spus că și-a schimbat 
părerea despre profesori (...) a pus așa mâna pe mine și mi-a spus – Nu-mi vine să cred că sunteți profesoară -, iar tatăl lui a zis la fel – Să știți că 
eu am avut o părere foarte proastă despre profesori...până acum.” 

 „Dorința mea de a fi carte a fost foarte mare (...) până la urmă am fost Adolescenta. (...) Am menționat că nu vreau să intru foarte mult în 
viața mea personală, dar ineviatbil s-a intrat și acolo...a fost ok. Poate și ei au insistat un pic cam mult, asta nu a fost tocmai ok, în același timp 
mi-au cerut anumite sfaturi. ” S. din Călărași povestește chiar de un băiat care „m-a pus în locul psihologului”, cu care a stat „cred că o oră” și 
care „avea nevoie să fie ascultat”  – interacțiunea dintre carte și cititor poate provoca/împinge limitele zonei personale adesea sau îmbrăca forme 
terapeutice, nu întodeauna în conformitate cu așteptările cărții. O experiență similară a relatat și A., carte din Călărași, care, prin natura meseriei 
de consilier pentru dezvoltare personală, a ajuns să facă mini-sesiuni de consiliere (coaching) cu cititorii care i-au cerut-o. De altfel, A., a reținut 
detalii foarte specifice despre cititorii săi și genul de întrebări pe care aceștia le-au avut.  „Am observat un interes real, nu numai la cartea mea, 
vizavi de ce voiau sa obțină cititorii. Am avut supriza de a face pe loc o consiliere de 20 de minute ceea ce mi-a provocat o mare plăcere și a fost 
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super ok.” (A., carte, Călărași). Tot A. discută despre cititori care au cerut prelungirea timpului alocat pentru a beneficia de mai mult timp de 
„consiliere” - ”au cerut ajutor în mod expres. Acolo eram o carte despre consiliere, nu consilier în sine”, însă i-a ajutat. 

 Experiența de carte poate crea și temeri: „La început mi-a fost teamă că lumea o să mă pună în dificultate, să încerce să mă termine...Nu 
mi s-a confirmat teama. Primul sfert din activitatea mea de carte. După mi-am intrat în rol.” (L., carte, Călărași) 

 

2.3. Experiența de cititor 

 Pentru unii participanți, comunicarea cu persoane dintr-o categorie de vârstă diferită a fost dificilă: „Mi-era puțin rușine să mă bag în 
seamă cu adulți, că eu sunt mai sincer...”, spune I. (Călărași). Tot el adaugă „Noi ăștia mai mici suntem speriați de cei mai mari”. 

 Unii cititori au simțit că a fost mai plăcut să citească experiențe ale unor oameni similari, având astfel mai multe lucruri de discutat, cum 
este și cazul lui V., din Călărași. Alții au vrut să vorbească cu oameni cât mai diferiți de ei, ca în cazul elevului surprins plăcut de perspectiva 
consilierului școlar, care a apreciat interacțiunea aceasta ca pe ceva interesant și util (Ș., Călărași).  

Iată un exemplu legat tot de diferențele de vârstă și problemele pe care oamenii le întâmpină atunci când interacționează cu cineva ce apare ca 
diferit de ei: „La început, aproximativ un sfert dintre cititori nu știam cum să începem conversația. Apoi a fost ok. Problema a fost că nu știam 
cum să ne adresăm, dacă să vorbim cu dumneavoastră”, spune V., din Călărași. 

 Unii cititori au trăit prin discuțiile cu cărțile vii, experiențe noi, la care nu s-ar fi gândit până atunci. „Mi-a prins bine.”, referitor la 
discuția cu o persoană gay, spune A., din București. A discutat, de asemenea, cu o persoană seropozitivă și mărturisește că „nu m-am gândit 
niciodată cum e să fii în situația asta. Mi-a spus lucruri cu o încărcătură emoțională foarte mare.” 
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 Pentru anumiți cititori, impactul BV s-a făcut simțit și în viața de zi cu zi – „La un moment dat o tipă era foarte nervoasă și frustrată. (...) 
Chiar ne-a deranjat. (...) Când am plecat, am întrebat-o ce s-a întâmplat. Chiar nu mă așteptam la o problemă atât de serioasă.” (A., București). 

 

2.4. Experiența de organizator 

 În vederea obținerii unei imagini coerente asupra felului în care a fost aplicată metoda de educație nonformală Biblioteca Vie de către 
Asociația A.R.T. Fusion în București și de către cluburile IMPACT în Cluj-Napoca, Dej, Oradea, Iași, Călărași, Hârșova, Uricani și Petroșani, s-a 
considerat a fi necesară explorarea perspectivelor celui de-al treilea grup de beneficiari, mai precis membrii cluburilor IMPACT din cele opt 
orașe implicate în proiect: Happynesia (Cluj-Napoca), Pheonix (Dej), Arte (Oradea), Miron Costin (Iași), Agricol (Călărași), Maxim (Hârșova), 
Best Hurricane (Uricani) și Romani (Petroșani). Acestea sunt de regulă formate în majoritate de către elevi de școală generală sau de liceu cărora 
li se adaugă un lider adult, de obicei, profesor. Analiza calitativă ce va fi prezentată în continuare se bazează pe interviurile telefonice, telefonice 
cu video prin Internet sau în scris, prin e-mail cu 14 dintre cei 16 lideri ai cluburilor IMPACT incluse în proiect, 2 dintre aceștia fiind 
indisponibili la momentul culegerii datelor.  

 În ciuda acestei limite a cercetării, a fost intervievat cel puțin câte un lider dintre cei doi ai fiecărui club IMPACT pentru a putea evidenția 
posibilele diferențe în implementarea metodei ca urmare a realităților locale și regionale. Având în vedere că sunt doar unul sau doi lideri locali 
ai cluburilor, nu se vor menționa identitățile acestora, nici orașele de proveniență atunci când se vor folosi fragmente relevante din interviuri 
pentru a se putea respecta anonimatul respondenților, care asigură, însă, o mai mare transparență a răspunsurilor. Totodată, formulările 
intervievaților vor fi redate ca atare, fără alte modificări cu excepția celor imperioase transferului din registrul specific oralității în cel scris acolo 
unde a fost posibil.  

 Interviurile au avut o durată medie aflată între 15 și 25 de minute, desfășurându-se pe durata a cinci luni, din ianuarie până în mai 2015. În 
propunerea de cercetare, culegerea și prelucrarea datelor se încheiau în luna martie 2015, dar aceasta a fost ulterior adaptată, mai precis extinsă, 
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în conformitate cu realitățile din teren ca urmare a unei disponibilități destul de limitate a liderilor cluburilor. Ghidul de interviu ce poate fi 
consultat în Anexa 7 se referă la teme precum punctele tari și punctele slabe ale metodei Biblioteca Vie, tipuri de publicuri care au fost vizate, 
tipuri de publicuri care au fost atinse, experiența de organizare, canalele și mesajele cele mai eficiente pentru diseminarea informației privind 
desfășurarea Bibliotecii Vii, sugestii privind viitoare evenimente de acest tip și posibile metode de educație non-formală ce s-ar putea folosi 
împreună cu Biblioteca Vie pentru a îi spori finalitățile formatoare.  

 Conform descrierilor oferite de către membrii clubului Impact, la organizarea Bibliotecii Vii, au participat în medie în jur de 15 persoane, 
dintre care 1, 2 sau 3 adulți și restul, adolescenți, mai precis elevi de gimnaziu sau de liceu cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Atunci când a 
fost posibil, au fost intervievați un lider din rândul adulților și unul din cel al elevilor pentru a putea explora ambele perspective. Cei mai mulți 
lideri s-au referit la întreg grupul când au fost întrebați câte persoane au luat parte la organizarea Bibliotecii Vii, dar au fost două cazuri în care s-
a menționat că pe lângă eforturile colective, s-au remarcat 6 - 7 persoane  active într-un caz și 3 adulți implicați care și-au asumat 
responsabilitățile în celălalt caz. Cea mai generoasă prezentare a numărat nu mai puțin de 43 de persoane, membri ai mai multor cluburi locale 
Impact, și aproape două luni de lucru la organizarea evenimentului: "Am fost un grup de 43 de oameni (2 adulti – 1 lider senior Club RCNI, 41 
de elevi de gimnaziu și liceu – membrii ai Cluburilor IMPACT AREA și RCNI) care au muncit la implementarea acestui proiect în perioada 
17.10.2014 – 12.12.2014". Pe lângă atelierele de formare, organizarea Bibliotecii Vii a durat în medie aproximativ două săptămâni, timp în care 
s-a obținut autorizația de la autoritățile locale, s-au făcut toate aranjamentele necesare pentru a asigura spațiul, s-a menținut legătura cu cărțile vii 
și s-au desfășurat activități de promovare a Bibliotecii Vii. Membrii clubului Impact implicați în organizare și-au atribuit în câteva cazuri o dublă 
calitate: aceea de organizator și de carte vie sau de cititor ceea ce poate fi o experiență utilă în sensul de a empatiza cu toate rolurile pe care le 
implică metoda pentru a înțelege mai bine cum poate fi ea facilitată, dar poate fi și un semn al participării insuficiente la nivelul cărților vii sau 
cititorilor, de unde și nevoia de suplinire.  

 În ceea ce privește canalele mediatice pentru care au optat cluburile organizatoare, cercetarea de față a urmărit să releve care au fost 
mijloacele folosite pentru a ajunge la cele două tipuri de publicuri vizate, anume persoanele care au adoptat rolul de carte vie la evenimentul 
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organizat în cadrul proiectului și cele care și-au asumat identitatea de cititor, precum și care au fost instrumentele media care s-au dovedit mai 
eficiente în promovare din perspectiva organizatorilor.   

 Procesul de selecție a cărților vii care să fie invitate să participe la eveniment s-a desfășurat în cele mai multe dintre cazuri în interiorul 
clubului IMPACT și a urmat una dintre următoarele două traiectorii decizionale, fie s-a convenit asupra unor tipuri de cărți vii care ar fi 
considerate de interes de către publicul local și apoi fiecare a sugerat persoane cunoscute cu povești de viață care se înscriu în aceeași logică, fie 
s-a pornit invers, anume plecând de la exemplele unor persoane cunoscute, care au fost ulterior invitate să participe în calitate de cărți vii. Cel 
mai adesea cărțile vii au fost așadar selectate din cercul de cunoscuți în baza relațiilor de rudenie, amiciție, colegialitate sau simpla familiaritate, 
dar nu fără a fi respectat criteriul coerenței poveștii personale cu tematica evenimentului. O altă modalitate de a ajunge la potențiale cărți vii este 
prin intermediul altor persoane care au acceptat deja să fie cărți vii sau au fost cărți vii la un alt eveniment de acest tip: "La marea majoritate a 
cărților vii am apelat noi (am avut 2-3 sesiuni de brainstorming unde am ales câteva titluri de cărți după care să ne ghidăm și persoane oarecum 
cunoscute, iar apoi ne-am gândit la modalitățile prin care să ajungem să le contactăm). La unele cărți vii am ajuns prin alte cărți vii (...)". În 
unele dintre cazuri, partenerii locali implicați în proiect au contribuit la cooptarea cărților vii.  

 Una dintre sugestiile respondenților s-a referit la posibila necesitate a unui acord scris cu persoanele care acceptă să fie cărți vii pentru că 
nerespectarea acordului verbal de participare la eveniment și lipsa de răspuns ulterioară poate periclita întreaga desfășurare a acestuia, creând 
neajunsuri: „Ce mi se pare că n-a mers și nu am simțit așa că putem să remediem a fost prezența cărților vii. Noi ne-am bazat pe încredere și ne-
am confruntat cu situația de a nu mai veni unele dintre cărțile vii, de a nu mai primi răspuns de la ele și așa mai departe. Ăsta a fost un minus". 
În alte cazuri, dinamica a fost echilibrată, auto-reglatorie chiar: „Și pentru cărți a fost o experiență inedită. Au fost cărți programate pentru o zi, 
dar au venit mai multe zile, sau cărți care inițial s-au anunțat mai multe zile și nu au venit decât una". 

 Pentru a atrage cititorii, cluburile organizatoare au apelat la canale mediatice dintre cele mai diverse printre care se numără presa locală, 
posturile de radio locale, chiar și cele de televiziune locală, dar și apelând la outdoor media, anume afișe, panouri, pliante sau fluturași 
publicitari. Totodată, în promovarea evenimentului Biblioteca vie și a metodei în sine,  organizatorii au mizat pe magnetismul așa-numitului 
word-of-mouth, diseminând informația prin viu grai ceea ce a făcut, însă, ca public atras să aibă coordonate similare organizatorilor, contribuind 
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la o uniformitate a cititorilor:„Dintre toate metodele folosite de noi cea mai eficientă a fost circulara în școli și colaborarea cu ceilalți lideri 
Impact din oraș pentru invitarea membrilor cluburilor ca cititori. Astfel, marea majoritate a cititorilor au fost liceeni". Totuși, mediul care este 
apreciat de către liderii cluburilor IMPACT cu o singură excepție ca fiind cel mai eficient în a atrage publicul rămâne cel online, menționat în 
toate interviurile printre metodele de promovare întrebuințate. Dintre platformele puse la dispoziție de mediul online, rețelele de socializare, mai 
cu seamă Facebook-ul, sunt evaluate ca fiind canale eficiente de diseminare: „Facebook-ul este cea mai activă rețea de socializare. Toată lumea 
intră acolo. Stă acolo. Dacă ai pus ceva, toată lumea știe". Pe Facebook, s-au format grupuri și s-au creat evenimente unde au fost invitați 
persoanele din lista de prieteni ai membrilor IMPACT, folosindu-se și profilurile personale spre a face cunoscut evenimentul. Există, însă, și 
rezerve în ceea ce privește succesul Facebook-ului în a aduce public la eveniment și nu doar a îl populariza: „Deși am avut foarte multe postări 
pe Facebook, pentru captarea atenției cititorilor și prezența lor reală, nu au fost de ajutor, dar am întâlnit mulți oameni care știau de eveniment 
din această sursă, deși nu au venit". 

 Conform relatărilor tuturor liderilor cluburilor Impact, cititorii au fost cel mai adesea adolescenți sau tineri, elevi de școală generală, de 
liceu și studenți, implicați măcar tangențial în mediul ONG sau apropiați care sunt implicați în activități de voluntariat. Această tendință a fost 
explicată de către organizatori prin patru tipuri de argumente, de regulă îmbinate cel puțin câte două. Primul se referă la locul de desfășurare, care 
în unele cazuri a constat într-o școală, fapt pentru care elevilor le-a fost mai facil să intre în contact cu metoda și evenimentul. Cel de-al doilea se 
bazează pe ipoteza că tinerii sunt mai conectați la mediul online, prin urmare, ajung mai ușor la informație. Cel de-al treilea se află în strânsă 
legătură cu faptul că evenimentul s-a mediatizat prin intermediul clubului Impact, prin membrii acestuia care sunt majoritar elevi, așadar colegii 
și prietenii invitați se înscriu în aceeași categorie de vârstă. Adiacent acestora, au fost menționați câțiva adulți, respectiv părinți sau profesori ai 
celor implicați în Biblioteca vie în calitate de organizatori sau cărți vii: „Mulți tineri pentru că i-a ajutat și locația! S-a făcut în școală, unde-i 
mai accesibil pentru ei. Unii au venit și cu părinții, alții, cu prietenii".  

 Prin urmare, primele trei justificări prezentate de respondenți sunt unele contextuale, dar cea de-a patra ține de sfera mentalităților și 
constă în ideea că tinerii sunt mai deschiși la mesaje de acceptare a diversității, de toleranță. În contrast, „adulții" sau „persoanele de vârstă 
medie", așa cum au fost numiți de către respondenți, sunt bănuiți a fi mai puțin receptivi la mesajul și la formatul Bibliotecii Vii: „da, ne-am fi 
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dorit mai degrabă în categoria 35 - 45 ani. pentru că mie mi se par puțin mai reticenți la, mai predispuși la... dacă vorbim de discriminare și mi 
se pare mai greu să... au deja o mentalitate pe care nu sunt dispuși să și-o schimbe. Ceilalți, cei care participă, sunt deja deschiși către 
diversitate. Cei care au trecut de 40 de ani nu au prea înțeles ce voiam" relatează un lider adult. Aceeași perspectivă de această dată îndreptată 
către tipul de metodă este formulată de către una dintre respondentele eleve: "Noi am fi vrut să vină mai mulți adulți ca să le asigurăm 
deschiderea aceasta către nonformal, dar având în vedere că am avut și câteva povești foarte puternice și credem că cu acelea am reușit să 
spargem cumva gheața". Unele cluburi Impact și-ar fi dorit mai mulți adulți printre cititori pe când altele și-au propus de la început să se adreseze 
tinerilor care sunt deschiși la astfel de problematici cu mesaj pro-diversitate și non-discriminatoriu și se pot transforma în promotori ai unor astfel 
de idei, contribuind la o transformare a întregii comunități. Pe de altă parte, faptul că este organizată majoritar de către tineri și ajunge să se 
adreseze tot tinerilor ar putea face din Biblioteca vie așa cum a fost implementată în proiectul de față o metodă de "seră", în sensul că se dezvoltă 
într-un mediu controlat și în absența unor condiții neprielnice. Privită din această perspectivă, ea se adresează celor care deja susțin necesitatea 
unei atitudini și a unui comportament tolerant, de acceptare a diferenței și diversității individuale ca fundament al unei societăți sănătoase, făcând 
din Biblioteca Vie un spațiu al legăturilor comunitare, a întâlnirii și a relației de empatie și sprijin care se formează între oameni cu aceleași 
opțiuni valorice și nu un spațiu care demontează prejudecata sau discriminarea pentru că nu se adresează sau nu îi atrage ca format pe cei 
sceptici, deși organizatorii și-ar dori: „Noi ne-am dorit cititori cât mai diverși, dar au fost puțini dintre cei care nu au fost elevi". Experiența 
unora dintre liderii intervievați relevă aceeași deschidere și în rândul adulților, contrazicând presupozițiile: „Aveam în minte oameni sub 18 ani 
(...) Ne gândeam că oamenii de vârstă mijlocie nu ar fi atrași de așa ceva. (...) Am avut și pensionari...oameni de vârstă mijlocie am avut foarte 
puțini, dar au fost foarte deschiși”. Organizatorii au luat în considerare natura diversă a publicurilor potențiale ale evenimentului, prin urmare, au 
încercat în măsura resurselor să se adreseze acestora utilizând modalități complementare. De altfel, discursul organizatorilor a fost adesea 
formulat prin referire la termeni consacrați profesioniștilor din aria comunicării și relațiilor publice: cluburile Impact au realizat comunicate de 
presă, desfășurând chiar și campanii de informare în licee și școli generale locale cu privire la metoda de educație non-formală în discuție, 
mediatizând astfel evenimentul.  

 Grație ipostazei lor de organizatori, discuțiile cu liderii cluburilor Impact s-au concentrat mai mult asupra aspectelor concrete, pragmatice, 
aceștia evaluând atât experiența de implementare a metodei nonformale Biblioteca vie, cât și performanța colectivă a grupului de lucru, precum și 
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pe cea inviduală, în raport cu obiectivele cuantificabile propuse cum ar fi durata pregătirii evenimentului, numărul de persoane care s-au implicat 
în organizarea acestuia sau numărul de cititori pe care a reușit Biblioteca vie să îi atragă. Când au fost întrebați despre cum s-au simțit în calitate 
de organizatori, cei mai mulți respondenți au menționat mai întâi presiunea responsabilităților care decurg din asumarea unui rol de lider, 
respectiv dificultățile care survin în coordonarea unui grup extins de indivizi, precum și cea temporală, ce derivă din suprapunerea activităților 
proiectului cu anul școlar, din necesitatea de a pune la unison zeci de programe diferite și din perioada scurtă de timp disponibilă pentru a 
planifica evenimentul. Deși experiența a fost catalogată drept "foarte obositoare", cu "momente de stres și tensiune", aceste eforturi susținute și 
conștientizate contribuie, pentru unii, fiind chiar esențiale pentru obținerea satisfacției. În acest caz, este vorba despre o satisfacție a "lucrului 
trudit", rezultat al unei motivații puternice: "Noi considerăm că am avut un proiect de succes pentru că nu doar am convins comunitatea de 
problema discriminării și de câteva mijloace de a o depăși, ci am simțit cu adevărat că am muncit pentru această schimbare, pentru a arăta că 
se poate face ceva spre binele comunității. Nu ar fi reușit un eveniment așa de apreciat dacă nu ne-am fi dorit de la început să-l realizăm, iar 
aici spun acestea în numele tuturor organizatorilor". În pofida referințelor constante la indicatorii cantitativi ai reușitei, natura succesului 
evenimentului, așa cum reiese din interviurile realizate, rezidă în ceea ce este perceptibil prin simțuri, nemediat și profund individual, un element 
aproape indescriptibil, dar pe deplin sesizabil ca o microexpresie a feței: "Personal, m-am simțit foarte bine pentru că am văzut fețele oamenilor 
de acolo, celor care au participat, i-am văzut că au fost interesați, că s-au simțit și ei bine, că a avut un impact asupra lor. I-a mișcat! Asta e ce 
contează" ; "unii cititori au ieșit în lacrimi, eu zic că asta spune totul". Trecând peste diversele dificultăți, liderii cluburilor Impact evaluează 
experiența Bibliotecii Vii drept una benefică, cu rol formator și își doresc să mai întreprindă pe viitor astfel de activități: „Cred că ne-am atins 
ținta, zic eu. Țin minte că am zis să fie 50-60 de persoane, să-i atingem direct. (...) Am avut 50-60 de persoane care ne-au susținut acolo, moral, 
zic eu” ; "am vrut ca toți cititorii să aibă o experiență plăcută și diferită. În mod sigur, a fost diferită fiindcă nu am mai avut o Bibliotecă Vie în 
oraș". 

2.5. Beneficii aduse de Biblioteca Vie 

 Unele cărți spun că înainte erau motivate mai mult să asculte, acum simt că este important să își spună și povestea lor (T., Cluj). Un al 
beneficiu menționat de T. este că BV te motivează să continui să faci ceea ce faci sau să fii cine ești. 
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 Oferă cititorului interacțiuni cu o altă realitate. 
 Ajută cărțile să se obișnuiască să fie ele însele, așa cum spune V., „Până la BV am încercat să camuflez, am considerat că este realitatea 

mea și nu trebuie să aibă alții acces la ea. Și aici am învățat că realitatea este alta.” 
 Oamenii învață să fie mai puțin reci, prin BV, să discute, să înțeleagă și să fie înțeleși, spune L., din Cluj. 
 Unele cărți, precum L. și Al. din Cluj, vorbesc despre impactul pozitiv pe care îl are BV asupra copiilor, L. spunând că este foarte 

important să fie încurajați copiii să organizeze astfel de evenimente, să se învețe să fie responsabili și să comunice cu diverse categorii de 
oameni demici, iar Al., care a vorbit la BV despre muzica lui, spune că BV ajută copiii oferindu-le o diversitate mare de informații bazate 
pe experiență: „Poate le-am confirmat ceva sau poate le-am deschis ochii. Cel mai bine e să știi cât mai multe despre cât mai mulți”. 

 Un alt beneficiu menționat a fost faptul că noile generații, deși au acces la multe informații, au contact direct din ce în ce mai puțin, „doar 
de la părinți, profesori și Facebook, telefon...” (Al., Cluj). B. (Călărași) spune că BV este importantă pentru că informează oamenii, iar 
oamenii nu mai citesc. 

 O carte, E. din Călărași, vorbește despre BV ca o metodă de ”a-i ajuta pe tineri să vadă dintr-o altă perspectivă toate lucrurile.” 

2.6. Recomandări 

 Recomandările vin tot din partea celor prezenți la eveniment, fiind obținute în timpul interviurilor, cărțile spunându-și cel mai des 
părerea. 

 Este un eveniment care ar merge organizat împreună cu discuții pe mai multe teme, spre exemplu, norme de gen.  
 Evenimentul ar aduce mai mulți oameni dacă ar fi poziționat la vedere, într-un spațiu cu multă lumină și dacă ar fi asociat cu alte 

evenimente. Oamenii să aibă mai multe motive să vină în zona respectivă și să ajungă la acest eveniment spontan, din curiozitate/din 
întâmplare: 
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”Să facem o chestie mare…la un teatru, să vorbească.”/”Ne-a ieșit, dar știu că pot mai mult. Am văzut cum se face”/”Să aducă a 
ceainărie, să te aducă într-o stare de liniște. Să fie mai acasă așa.”/”O carte, două online. Aș aduce un gamer care să fie online. 
(…) beau Cola, sunt obez, am mușchi decât la degete. (...) E nevoie de un skype, net, laptop și gata” (Carte/Organizator, 
Călărași) 

 S-a recomandat ca metoda să fie dusă în diverse spații – școli, licee, companii, sindicate etc. (Carte, București). ”Dacă are un reach mare. 
M-aș duce înspre companii, nu știu înspre tineret sau înspre universități.” (D.N., cititoare, Cluj) 

 Promovarea să fie diversificată, să se folosească mai multe canale. (Cititor, București) 
 Unul dintre cititori, I. din Calarași, ne-a sugerat că promovarea prin intermediul școlii ar fi foarte utilă. O echipă de elevi care „vorbesc 

bine” ar putea merge din clasă în clasă pentru a anunța evenimentul. 
 Merge mai bine asociat cu alte evenimente, ca la Arcub, cu teatru forum, cafenea publică. Să fie centrală locația și cunoscută.  
 „Ar trebui să fie o combinație între biblioteca vie și campaniile stradale.” (A., cititoare, București) 
 „Organizat într-un loc public (...) să aduci oamenii care contează.” (A., cititoare, București) 
 „Panouri, afișe...să ne împiedicăm de ele.” – sugestie la nivel de promovare (L., carte, Cluj) 
 „Cred că cei cărora le-am zis nu au reacționat în vreun fel, tocmai pentru că nu mai auziseră și nu știau la ce să se aștepte...mai multă 

promovare” (carte, Călărași) 
 

Atât cititorii, cât și cărțile ar fi vrut să poată petrece mai mult timp împreună: 
 

„Intervalul de timp ar trebui să fie un pic mai mare. N-am avut 4 ore timp să descopăr mai multe cărți. Ca organizare.” (cititor, 
București) 

 
 Au fost și cititori care au făcut sugestii referitoare la criteriile ce ar trebui să fie luate în calcul atunci când se alege o carte, de pildă: 

”Persoanele care sunt cărți vii să fie persoane comunicative și să dea tonul conversației. Altfel, nu știi...”(D., cititoare, Cluj). Aceeași cititoare 
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reperează confuzie la nivelul sarcinilor pe care și le-au trasat între ei organizatorii: ”rolurile organizatorilor nu păreau foarte bine stabilite și mai 
multe persoane îmi ofereau aceeași informație simultan. (...) Să se delege o persoană care să întâmpine vizitatorii și să prezinte conceptul/rafturile 
din bibliotecă” (D., cititoare, Cluj). 

 
 Există cititori care caută subiecte cu un grad ridicat de sensibilitate, făcând comparații între tipurile de cărți vii și temele acestora. „Vreau 

să spun că au fost persoane care nu cred că își aveau locul acolo. De ex., un alpinist. (...) sunt oameni mult, mult mai discriminați. De exemplu, 
romii sunt foarte discriminați.” (A., cititoare, București)  

 

2.7. Sugestii dezirabile pentru cărțile de la evenimentele următoare 

Cei prezenți la eveniment au fost întrebați dacă ar mai participa și pe viitor și dacă da, ce cărți și-ar dori să citească. Iată care au fost 
sugestiile lor: 

 „Etniile, diversitatea sexuală, naționalism” (D., cititoare, Cluj) – subiecte sugerate de cititori atunci când au fost întrebați cu ce asociază 
discriminarea și ce fel de cărți de acest tip ar fi interesați să citească. Înainte de a fi întrebată punctual de subiecte legate de discriminare, 
această cititoare ar fi fost interesată de cărți vii din zona de „branding/marketing”. 

 „Responsabilitate socială, un centru de plasament...Hai să vorbim despre femei inclusiv. Aș fi vrut să văd o femeie într-o poziție de 
leadership...” (D.N., cititoare, Cluj) 

 „O carte vie din domeniul limbilor străine.” (E., carte, Călărași) 
 „Preot, dacă s-ar putea și patriarh să fie (...) Pușcăriaș...ar fi wow.” (L., carte, Călărași) 
 „Orice carte...începând de la cartea Adolescentul, a fost acolo Șoferul...oricare. Fără nici un fel de dubiu și reținere.” / „M-ar interesa 

foarte mult cartea de rom, cartea de femeie peste 40 de ani (care nu își găsește loc de muncă), cartea alcoolicului, de fapt fostului 
alcoolic.” (A., carte, Călărași) 
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2.8. Conceptul "Biblioteca vie" 

 Experiența de cititor în contextul Bibliotecii Vii a fost una diversă, unii cititori experimentând pentru prima dată acest tip de activitate și 
neavând cadrul/conceptul foarte bine fixat. Astfel, unii au venit la eveniment din curiozitate: „Curiozitatea a fost cea care m-a atras la eveniment 
și ideea în sine. (...) N-am simțit nici că mi-am pierdut timpul, dar n-am avut o senzație extraordinară”, spune D., o cititoare din Cluj. Pe alții i-a 
ajutat să vadă că mai sunt cunoscuți la eveniment, așa au prins curaj: „Nu știam ce se așteaptă de la mine. (...) M-am simțit puțin prea sub lumina 
reflectoarelor. (...) O față familiară m-a făcut să rămân (n.n. una dintre cărți).” O altă cititoare, tot din Cluj, a numit interacțiunea „interviu”, însă, 
pe parcursul cercetării, a concluzionat că a fost o „experiență deschizătoare de noi orizonturi”. 

 Aceste reacții subliniază deschiderea oamenilor față de eveniment, chiar și a celor ce nu aveau prea multe informații și nu știau la ce să se 
aștepte. Este important de reținut faptul că este bine ca cititorii să fie încurajați să își aducă prieteni și cunoștințe la eveniment, nu doar pentru a 
mări impactul acestuia, dar și pentru că așa s-ar putea simți mai confortabil și s-ar implica mai ușor în discuții. 

 Scopul metodei s-a pierdut/diluat prin prisma alegerii cărților, care s-au raportat adesea la meserii, stârnind astfel discuții din care s-a 
pierdut mesajul inițial, referitor la discriminare și diversitate. Unul dintre respondenți a observat acest lucru: „Nu văd legătura cu discriminarea. 
Adică noi am vorbit cu băiatul ăsta antreprenor, care a pus pe picioare un business al lui. Nu știu care a fost scopul evenimentului, dar discuția 
mea a fost în zona antreprenoriatului. Cu asta am rămas în urma citirii cărții.” (D.N., Cluj). Aceasta poate constitui o problemă la nivel de 
implementare. O soluție poate fi rolul activ al bibliotecarului de a explica formatul și misiunea acestui tip de activitate. Chiar dacă unele 
evenimente Biblioteca Vie nu au pus accentul asupra discriminării și s-au concentrat asupra unor meserii sau roluri în societate, acest lucru nu 
înseamnă că Biblioteca Vie nu și-a atins scopul. Este important faptul că oameni de vârste și cu preocupări diferite au găsit un pretext să 
comunice, iar acest lucru cu siguranță apropie oameni care se percep ca fiind diferiți, crescând nivelul de informare al participanților față de cei 
din jurul lor, diminuând astfel stereotipurile.  
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Concluzii 

 Atât prima parte a cercetării, cât și etapa de cercetare desfășurată la 3-4 luni după organizarea Bibliotecilor Vii a scos la suprafață atitudini 
variate asupra experienței, o parte dintre cititori nefiind foarte bine informați asupra rolului metodei și asupra tipurilor de subiecte pe care le 
vizează. Cărțile, în schimb, au arătat o tendință de a repeta concluziile inițiale și de a-și asuma rolul de promotori ai unei astfel de metode. Cu 
toate acestea, au existat și cazuri de cărți care au oferit răspunsuri generale, precum ”a fost foarte bine” sau ”foarte interesant”, fără a conștientiza 
rolul lor în acest demers până la capăt. Pe de altă parte, anumite cărți au fost conștiente de ceea ce și-au asumat, discutând despre ”rolul lor” și 
cum ”și-au intrat în rol”, dorindu-și să corecteze anumite percepții asupra meseriilor/identităților lor. 

 O parte dintre respondenți au subliniat importanța schimbării percepțiilor de sine și utilitatea Bibliotecii Vii în a releva ceea ce cred alții 
despre tine (mai ales în cazul cărților care au interacționat cu persoane pe care le știau din alte contexte), mai exact, facilitarea accesului la zona 
de umbră a personalității, acel ”Eu nu știu, dar ceilalți știu” din ”fereastra lui Johari” – concept ce definește laturile cunoscute și necunoscute de 
sine ori de ceilalți ale personalității umane (Joseph Luft, Harry Ingham, 1955).  

 Din interviurile și focus grupurile organizate a reieșit o tendință de a asocia această metodă cu publicul tânăr sau chiar cu un public 
infantil, aceștia fiind considerați beneficiarii cei mai în măsură pentru o astfel de metodă non-formală. De altfel, s-a observat o preponderență a 
publicului tânăr la eveniment, cât și o preponderență a unui public ONG-ist, deschis către metode non-formale și creșterea conștientizării asupra 
unor subiecte considerate tabu (minorități etnice, minorități sexuale, HIV/SIDA etc.). O sugestie care s-a regăsit, de altfel, în propunerile de 
îmbunătățire oferite de anumite cărți este organizarea acestui tip de eveniment în anumite cadre, unde există un public variat sau un public direct 
vizat (public dificil), pentru a avea un impact real asupra schimbării mentalităților. 

 În continuare, însă, a reieșit o reticență, mai ales din partea anumitor cărți și cititori, de a explora rolul pe care l-au avut în Biblioteca Vie 
și impactul pe care acesta l-a avut asupra propriei persoane, cât și o reticență de a aborda anumite subiecte din sfera discriminării. 
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 Am putea realiza, astfel, o tipologie a cititorului și a cărții la care a ajuns evenimentul BV din perspectiva impactului pe care l-a avut 
acesta. Cititorul care a înțeles scopul BV și s-a raportat la acesta ca la un eveniment ce duce la combaterea discriminării și încurajarea diversității 
este mai degrabă asociat cu sectorul ONG și este din București. În celelalte orașe, BV a fost văzută ca mai degrabă o ocazie a oamenilor de a 
învăța să fie mai deschiși și mai calzi unii cu ceilalți, un exercițiu de organizare și responsabilitate pentru cei mici sau un eveniment util pentru 
cei ce vor să se informeze cu privire la unele meserii sau stiluri de viață.  

 Considerăm că BV a avut, astfel, impact și asupra cititorilor din celelalte orașe, iar impactul ar putea fi cel de combatere a discriminării și 
promovare a diversității, însă fără ca cititorii să conștientizeze acest lucru. Unii cititori din Călărași, spre exemplu, au învățat să aibă curaj să 
vorbească cu persoane mai în vârstă și să fie ei înșiși, lucru ce duce la crearea unei legături între generații și la diminuarea stereotipurilor despre 
”bătrâni” și ”tineri”, chiar dacă cititorii și cărțile implicate nu și-au dat seama că acesta este scopul evenimentului. Această tipologie se potrivește 
și în cazul cărților, întrucât ele nu s-au diferențiat foarte mult ca nivel de conștientizare al scopului BV de cititori. Cărțile conștiente de 
obiectivele proiectului erau din București și păstrau o legătură strânsă cu sectorul ONG sau chiar făceau parte din acesta.  

 Un alt mod de a clasifica cititorii și cărții din perspectiva impactului BV ar fi gruparea acestora în categoriile Carte responsabilă/cititor 
responsabil și Carte/cititor orientat(ă) către plăcerea conversației. Astfel, unii dintre respondenți, indiferent dacă s-au raportat direct la scopul BV 
sau nu, au problematizat interacțiunea cu o carte/un cititor – ce întrebări/răspunsuri ar fi potrivite, ce ar avea celălalt nevoie să audă, cum ”să nu 
deranjez cu ceea ce spun”, în vreme ce alți cititori și alte cărți s-au orientat către ceea ce ar face o discuție interesantă sau plictisitoare, mai mult 
sau mai puțin informativă, fără prea multă atenție acordată sensibilității celuilalt sau împărtășirii unor experiențe puternice personale. Și în acest 
caz, în ambele categorii s-au regăsit atât cărțile, cât și cititorii, excepția făcând-o orașul București, în care putem spune că s-au regăsit în prima 
categorie, a participantului responsabil, cele mai multe dintre cărți, spre deosebire de cititori, ce au intrat mai puțin în prima categorie, decât în a 
doua.  

 Așa cum o reflectă interviurile cu organizatorii, dar și cu cititorii și cărțile vii, Biblioteca Vie nu este atât un mesaj anti-discriminare, cât 
mai degrabă pro-diversitate: "Am dorit să promovăm mai mult diversitatea, pentru că multe cărți, care deși se încadrau în categorii posibil 
discriminate, au mărturisit că nu se simt așa, deci nu au marjat pe acest aspect". Totodată, apare uneori riscul ca o lectură să eșueze într-una de 
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tip how to, fără vreo legătură cu subiectul în discuție: ”Am primit feedback de la o carte. A avut o întrebare de genul: Ce să fac să nu uit să îmi 
tai unghiile...Cartea era gen – Ce-ar fi vrut să răspund?". Observațiile din timpul evenimentului, cât și "fișele de lectură", unde fiecare cititor 
care a dorit și-a notat datele de contact și cărțile vii pe care le-a citit în ziua respectivă, sugerează uneori un comportament de consum de tip "fast 
reading", să spunem, plecând de la metafora fast food-ului, un soi de acumulare rapidă a experiențelor celuilalt spre a trece la următorul. Acestuia 
i se opune interesul izolat față de o singură carte vie, ce reprezintă de regulă și motivul participării la eveniment.În mod similar, lecturile cu rol 
instrumental, informativ, care dislocă Biblioteca Vie de sensul ei prim sunt alternate cu cele care mobilizează resorturile emoționale. Conform 
organizatorilor, poveștile sunt cele care "mișcă", chiar dacă le definesc vag când se referă la ele: „Unii au ieșit în lacrimi de la cărțile citite. Am 
avut două cărți cu povești foarte puternice: mamă a unui copil cu handicap, doamnă care povestea despre greutățile prin care a trecut prin 
viață".  

Referințe: 

1. Blaine, B. (2008) Understanding the Psychology of Diversity, Sage Publications Ltd; 
2. Maxwell, S. Marvasti, A. (2008) Doing Qualitative Research: A comprehensive guide, Sage Publications, Thousand Oaks; 
3. Yin, R. apud Maxwell, J. (2007) Types of gerenalizations in qualitative research, disponibil la: 

http://www.tcrecord.org/Discussion.asp?i=3&vdpid=2761&aid=2&rid=12612&dtid=0, ultima accesare: 8.02.2015. 
4. Institutul Național de Statistică. (2011). Recensământul Populației și al Locuințelor. [Online] Disponibil 

lahttp://www.recensamantromania.ro/(accesat pe 08.10.2014) 

http://www.tcrecord.org/Discussion.asp?i=3&vdpid=2761&aid=2&rid=12612&dtid=0
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Anexa 1 

Nr. 
Crt. Orașe 

Mediu de 
proveniență al 
membrilor 

Tip 
oraș 

Număr de 
membri 

Componența 
echipei 

Descriere 
activitate club 

Anul 
înființării 

Coordonator 
regional 

1 Cluj-
Napoca Urban 

Oraș 
mare 
309136 
pop. 
stabilă 

15-20 
Un profesor, un 
lider student, 
copii de generală 

2-3 proiecte pe an 
Proiecte 
educaționale și 
sociale 
Teme: violență, 
diversitate 

2008 Lidia State 

2 Dej Urban 

Oraș  
mediu 
31702 
pop. 
stabilă 

>25 Liceeni 

Aprox. 2 proiecte 
pe an 
Finanțări proprii 
Vizibil în 
comunitate 

2009 Lidia State 

3 Oradea Urban 

Oraș 
mare 
183123 
pop. 
stabilă 

~13 Liceeni 

Curând înființat 
Primul proiect cu 
tema sănătate 
Al doilea proiect: 
Fii parte la 
Diversitate! 

2014  
(mai) Lidia State 
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4 Iași Urban 

Oraș 
mare 
263410 
pop. 
stabilă 

18 

Membri 
activi, 
2 lideri 
seniori, 
2 juniori 

Club activ, opt ani 
vechime 
Activități 
generatoare de 
venit 
(antreprenoriat 
social) 
Implicat în 
proiectele FNO 

2006 Adi Albet 

5 Călărași Urban 

Oraș 
mediu 
57118 
pop. 
stabilă 

9 9 membri 
Activi 

Echipă restrânsă 
Valori: colaborare, 
diversitate, sprijin 
reciproc pentru 
implementarea 
inițiativelor, 
perseverență, 
atitudine pozitivă 
 

~2010 RalucaCarjila 

6 Hârșova Urban 

Oraș 
mic 
8850 
pop. 
stabilă  

15 15 membri 
Activi 

 
Viziune bazată pe 
dialog, feedback 
constructiv, 
abilități 
argumentative, 
respect reciproc, 
toleranță  
 

~2010 Daniela Tepes 
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7 Uricani Urban 

Oraș 
mic 
8618 
pop. 
stabilă 

29 

27 copii de 
generală 
(cls. 5-8) activi și 
2 lideri adulți 

Focalizare pe 
proiecte sociale 
Implicare redusă 
 

2004 Andreea 
Băltărețu 

8 Petroșani Urban 

Oraș 
mediu 
34331 
pop. 
stabilă  

28 

Copii de generală 
(25 membri 
activi, 1 lider 
adult și 2 lideri 
juniori) 

Valorizat de către 
coordonatorul 
regional 
Lideri implicați, 
care potențează 
abilitățile grupului 
Deschis 
provocărilor 

2010 Andreea Bălărețu 



 
 

48 
 

Anexa 2 

Tabel de validitate. Așteptări. 
Dimensiuni ale ghidului de interviu pentru cărți, 

aplicat înainte de evenimentul Biblioteca vie 

 

Dimensiune Indicatori Întrebări 
Profil  Variabile socio-demografice 

 
Sex; 
Educație; 
Etnie;  
Naționalitate.  

Tip de carte Cum se numește cartea pe care o vei 
reprezenta la eveniment? Care este 
povestea ei? 

Eveniment – aspecte generale Popularitate Cum ai aflat despre eveniment? 
Care ți se pare a fi utilitatea lui? 

Experiențe trecute Ai mai fost la alte evenimente de acest tip?  
Ai fost carte vie?  
Ai fost cititor/cititoare? 

Așteptări generale Cum crezi că o să fie evenimentul? 
Ce tip de cititori crezi că va atrage povestea 
ta?  
Cum crezi că se vor desfășura discuțiile cu 
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cititorii?  
Descrie, te rog, cum crezi că va fi dinamica 
dintre tine și cititori? Crezi că vei vorbi tu 
mai mult? Crezi că îți vei adapta povestea 
în funcție de întrebările cititorului? 

Experiențe personale anterioare Experiențe pozitive/negative ca membru al 
unei categorii privite negativ/discriminate. 
Experiențe pozitive/negative ca urmare a 
asumării unei anume identități 

Simți în viața de zi cu zi că îți atribui rolul 
unei cărți vii / mai multora? E vorba despre 
cartea pe care o reprezinți la eveniment sau 
despre o alta? În ce circumstanțe/grupuri? 
De ce crezi că această identitate pe care o 
vei prezenta este privită negativ/sceptic? 
Cum consideri că experiențele de până 
acum ca membru/membră al/a unei 
categorii ce întâmpină prejudecată, 
stereotipie sau discriminare îți vor influența 
experiența evenimentului?  
Ce părere ai despre stereotipurile 
oamenilor? Cum te aștepți să reacționeze 
oamenii? 

Strategii de prezentare Cum consideră că experiențele de până acum 
ca individ îi vor influența modul de a se 
prezenta drept carte în cadrul evenimentului? 

Ai un discurs pregătit? O experiență pe 
care dorește să o relatezi? Experiența pe 
care o vei relata este una veselă / tristă, 
recentă / îndepărtată în timp?  
De ce ai ales-o pe aceasta?  
Ce fel de cărți crezi că vor oamenii să 
citească? 
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Anexa 3 

Tabel de validitate. Descrierea experienței. 
Dimensiuni ale ghidului de interviu pentru cărți, 
aplicat imediat după evenimentul Biblioteca vie 

 

Dimensiune Indicatori Întrebări 
Sentimente  ... cu privire la experiența din cadrul 

evenimentului 
Cum te-ai simțit în calitate de carte? Cum 
ai caracteriza experiența avută? 
Cum crezi că s-au simțit cititorii? Cum 
crezi că i-a influențat? Ai avut 
emoții/momente dificile de depășit? Ai 
reușit să transmiți mesajul pe care ți l-ai 
propus/pregătit?  
Cum a decurs relația ta cu organizatorii? 

Povestea experienței  ... descrierea activităților Te rog, povestește-mi ce ai făcut în zilele 
evenimentului. Ai avut mulți cititori? Ce 
reacții ai întâlnit? Ce întrebări ai primit? 

... experiențaîn urma asumării acestei 
identități 

Cum ai caracteriza experiența avută în 
calitate de carte? Ai povestit mai multe 
întâmplări legate de identitatea ta? Care au 
fost acestea? Ți-ai modificat discursul 
experienței în urma prezentării repetate a 
acesteia? De ce ai ales o anumită 
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întâmplare? Te-a făcut repetiția să te simți 
mai puțin autentic/autentică? 

Compararea experienței din cadrul 
evenimentului cu experiențe anterioare 

... așteptări înainte de eveniment  Experiența a fost așa cum te-ai așteptat? 
Cum au reacționat oamenii?  S-a întâmplat 
ceva neașteptat pentru tine? 

Experiențe pozitive/negative ca urmare a 
asumării identității 

În viața de zi cu zi te-ai mai întâlnit cu 
discuțiile avute în cadrul evenimentului? 
Ai mai întâlnit în alte circumstanțe/grupuri 
persoane asemănătoare cititorilor? Care?  
Cum a fost identitatea ta privită de cititori? 
Experiențele pre-eveniment în calitate de 
reprezentant / reprezentantă al / a identității 
asumate au influențat felul în care te-ai 
raportat la experiențele din timpul 
evenimentului?  

Repetarea participării  … în cadrul unui eveniment de acest tip Ai mai vrea să participi la un eveniment de 
acest fel?  
Dacă ai mai participa la un eveniment de 
acest tip, ți-ai alege altă identitate? Care 
anume? 
Ai vrea să fii cititor?  

Propuneri … îmbunătățiri Ce anume ai îmbunătăți la eveniment? Dar 
la felul în care te-ai prezentat? De ce simți 
că ar fi nevoie de îmbunătățirea respectivă?   
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Consideri că este nevoie de metoda asta? 
Care sunt calitățile/defectele ei? Ce 
categorii de public crezi că vizează 
metoda? Crezi că a reușit să strângă 
oamenii doriți la eveniment? 
Consideri că sunt alte metode ce ar putea fi 
folosite împreună cu aceasta? 

 

Anexa 4 

Tabel de validitate. Fixarea experienței. 
Dimensiuni ale ghidului de interviu pentru cărți, 

aplicat la trei luni după evenimentul Biblioteca vie 

 

Dimensiune Indicatori Întrebări 
Sentimente  ... cu privire la experiența personală din 

cadrul evenimentului 
Cum a fost pentru tine experiența de carte? 
Ai avut emoții/momente dificile de depășit 
în urma participării la eveniment?  

Influența asupra cititorilor Cum crezi că i-a influențat pe cititori 
povestea ta? Ai păstrat legătura cu cititorii? 
Ai mai vorbit cu ei? Te-ai mai întâlnit cu 
ei? 
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Legătura cu organizatorii Ai păstrat legătura cu organizatorii?  
Povestea experienței post-proiect ... amintiri  Povesteste-mi ce îți aduci aminte din ziua 

evenimentului. Crezi că ai fost influențat 
de identitatea asumată în perioada 
ulterioară evenimentului?  

... repetarea asumării identității În acest timp, după eveniment, ai mai fost 
pus în situația de a repeta calitatea de 
carte? Ai fost pus în calitatea de cititor într-
un alt cadru? Ai povestit experiența avută 
și altor persoane cunoscute sau 
necunoscute? 
Ți-ai modificat discursul privind 
experiențele tale în urma prezentării 
repetate a acestora? Ce te-a făcut să alegi o 
anumită întâmplare pe care să o povestești 
în locul altora? 

Repetarea participării  … în cadrul unui eveniment de acest tip Ai mai vrea să participi la un eveniment de 
acest fel?  
Dacă ai mai participa la un eveniment de 
acest tip, ți-ai alege altă identitate? Care 
anume? 
Ai vrea să fii cititor? 

Propuneri … îmbunătățiri Ce anume ai îmbunătăți la eveniment? Dar 
la felul în care te-ai prezentat? De ce simți 
că ar fi nevoie de îmbunătățirea respectivă?   
Consideri că este nevoie de metoda asta? 
Care sunt calitățile/defectele ei? Ce 
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categorii de public crezi că vizează 
metoda? Crezi că a reușit să strângă 
oamenii doriți la eveniment? 
Consideri că sunt alte metode ce ar putea fi 
folosite împreună cu aceasta? 

 

Anexa 5 

Tabel de validitate. Descrierea experienței. 
Dimensiuni ale ghidului de interviu pentru cititori, 

aplicat imediat după evenimentul Biblioteca vie 

 

Dimensiune Indicatori Întrebări 
Sentimente  ... cu privire la experiența din cadrul 

evenimentului 
Cum te-ai simțit în calitate de cititor? Cum 
ai caracteriza experiența avută? Ți s-au 
confirmat/infirmat așteptările legate de 
eveniment? Ai fost surprins/ă? 
Cum crezi că s-au simțit cărțile? Ai avut 
emoții / momente dificile de depășit?  

Cum s-a desfășurat relația cu organizatorii?  
Atitudini generale cu privire la … exemple de categorii discriminate Te rog să îmi dai exemple de categorii pe 
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discriminare care le consideri discriminate sau judecate 
de majoritatea oamenilor din România? 
Cum îți explici acest lucru? 

Povestea experienței  ... descrierea activităților Te rog povestește-mi ce ai făcut în zilele 
evenimentului. Ai discutat cu mai multe 
cărți? Ce te-a impresionat pozitiv / negativ 
la acest eveniment? Cum ai descrie 
atmosfera? 

... experiențaîn urma asumării acestei 
identități de cititor 

Ce te-a determinat să alegi o anumită carte 
în locul altora? Cum ai caracteriza 
experiența avută în calitate de cititor? Ai 
povestit și tu cărților experiențele personale 
conexe subiectului de discuție? Care au 
fost acestea?  
Ce întrebări ai pus? Ai simțit că te regăsești 
în poveștile cărților?  

Compararea experienței din cadrul 
evenimentului cu experiențe anterioare 

... așteptări înainte de eveniment  Experiența a fost așa cum te-ai așteptat? 
Cum au reacționat oamenii? S-a întâmplat 
ceva neașteptat? 

... influența asupra percepțiilor legate de 
discriminare (personale sau ale altor oameni) 

În viața de zi cu zi ai mai purtat discuții 
asemănătoare celor avute în cadrul 
evenimentului? Ai mai întâlnit în alte 
circumstanțe / grupuri persoane 
asemănătoare cărților citite? Cum le-ai 
descrie? 
Ai aflat mai multe informații despre 
identitățile cărților citite în urma discuțiilor 
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avute? 
Experiențele pre-eveniment legate de 
reprezentanți ai identităților asumate de 
cărțile vii au influențat felul în care te-ai 
raportat la experiențele din timpul 
evenimentului? 

Repetarea participării  … în cadrul unui eveniment de acest tip Ai mai vrea să participi la un eveniment de 
acest fel?  
Dacă ai mai participa la un eveniment de 
acest tip, ți-ai alege să citești alte cărți? 
Care anume? 
Ai vrea să fii carte? Ce fel de carte? 

Propuneri … îmbunătățiri Ce anume ai îmbunătăți la eveniment? Dar 
la felul în care te-ai prezentat? De ce simți 
că ar fi nevoie de îmbunătățirea respectivă? 
Consideri că este nevoie de metoda asta? 
Care sunt calitățile/defectele ei? Ce 
categorii de public crezi că vizează 
metoda? Crezi că a reușit să strângă 
oamenii doriți la eveniment? 
Consideri că sunt alte metode ce ar putea fi 
folosite împreună cu aceasta? 
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Anexa 6 

Tabel de validitate. Fixarea experienței. 
Dimensiuni ale ghidului de interviu pentru cititori, 
aplicat la trei luni după evenimentul Biblioteca vie 

 

Dimensiune Indicatori Întrebări 
Sentimente  ... cu privire la experiența personală din 

cadrul evenimentului 
Cum a fost pentru tine experiența de 
cititor? Ai avut emoții / momente dificile 
de depășit în urma participării la 
eveniment?  

Influența asupra cărților Ai păstrat legătura cu persoanele-cărți? Te-
ai mai întâlnit cu ele? Crezi că le-ai 
influențat pe cărți?  

Legătura cu organizatorii Ai păstrat legătura cu organizatorii?  
Atitudini generale cu privire la 
discriminare 

… exemple de categorii discriminate Poți să îmi dai, te rog, exemple de categorii 
pe care le consideri discriminate sau 
judecate de majoritatea oamenilor din 
România? Cum îți explici acest lucru? 

Povestea experienței post-proiect ... amintiri  Povesteste-mi ce îți aduci aminte din ziua 
evenimentului. Cum ai descrie cărțile pe 
care le-ai citit? Ai fost surprins/ă? La ce 
anume te așteptai și la ce nu? Cărțile citite 
ți-au amintit de alți oameni pe care îi 
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cunoști? Cum sunt acei oameni pentru 
tine? 

... alte situații similare În acest timp, după eveniment, ai mai fost 
pus în rolul de cititor?  
Ai povestit despre experiența avută și altor 
persoane cunoscute sau necunoscute? 
Ce anume ai povestit? 

Transfer ... s-a schimbat ceva? Simți că îi privești pe oameni într-un mod 
diferit după experiența de la Biblioteca vie? 
Poți da un exemplu de situație în care ți-ai 
dat seama că înainte de eveniment judecai 
oamenii într-un mod rigid, iar acum tinzi să 
îi privești altfel? 

Repetarea participării  … în cadrul unui eveniment de acest tip Ai mai participa la un eveniment de acest 
fel? 
Dacă ai mai participa la un eveniment de 
acest tip, ți-ai alege să citești alte tipuri de  
cărți? Care ar fi acestea?  
Ai vrea să fii carte? Ce fel de carte? Cum ai 
alege cartea pe care ai vrea să o reprezinți?  

Propuneri … îmbunătățiri Ce anume ai îmbunătăți la eveniment? Dar 
la felul în care te-ai prezentat? De ce simți 
că ar fi nevoie de îmbunătățirea respectivă?   
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Consideri că este nevoie de metoda asta? 
Care sunt calitățile/defectele ei? Ce 
categorii de public crezi că vizează 
metoda? Crezi că a reușit să strângă 
oamenii doriți la eveniment? 
Consideri că sunt alte metode ce ar putea fi 
folosite împreună cu aceasta? 

 

Anexa 7 

Tabel de validitate. Descrierea experienței. 
Dimensiuni ale ghidului de interviu pentru organizatori, 

aplicat după evenimentul Biblioteca vie 

 

Salutare. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează metoda Biblioteca Vie în aplicare și cum poate fi ajustată pentru a răspunde realităților 
românești din teren, vă rugăm să ne acordați câteva minute din timpul dv. pentru a răspunde următoarelor întrebări despre evenimentul Biblioteca 
Vie organizat de clubul IMPACT din care faceți parte. Orice informație se poate dovedi esențială așa că vă rugăm să detaliați cât mai mult cu 
putință punctul dv. de vedere.  

Localitatea în care s-a desfășurat Biblioteca Vie: ____________________________________ 

Perioada în care s-a desfășurat Biblioteca Vie:______________________________________ 
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1. Cum au aflat participanții, atât cărțile vii, cât și cititorii, despre evenimentul Biblioteca Vie organizat de clubul IMPACT din care faceți 
parte? 

2. Din experiența dv., care sunt canalele cele mai eficiente pentru diseminarea informației privind desfășurarea evenimentului Biblioteca 
Vie? Ce tip de public reacționează? 

3. Câte persoane (și ce fel – adulți/adolescenți/părinți/profesori/ong-iști/elevi) au lucrat la pregătirea Bibliotecii Vii și pentru ce perioadă de 
timp? 

4. Ce fel de oameni v-ați dorit să participe la eveniment – printre cărți și printre cititori? (gen, vârstă, profesie, mediu de proveniență, etc) 

5. Cum v-ați simțit în calitate de organizator? Ce a mers bine/nu a mers? 

6. Cum credeți că s-au simțit cărțile? Au avut emoții/momente dificile de depășit? Au reușit să se facă ascultate/înțelese? S-a întâmplat ceva 
neașteptat pentru ele? 

7. Cum credeți că s-au simțit cititorii? Către ce fel de cărți s-au orientat mai mult? 

8. Ce ați îmbunătăți la eveniment? De ce?   

9. Considerați că este nevoie de metoda Biblioteca Vie? Care sunt calitățile/defectele ei? Ce categorii de oameni  ați vizat/ați reușit să 
strângeți la eveniment prin această metodă? 

10. Considerați că sunt alte metode pe care le-ați putea folosi împreună cu Biblioteca Vie? 
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Anexa 8 

Ghid de focus grup pentru cărți realizat înainte de eveniment. Așteptări. 
 

Dimensiune  Indicatori Întrebări 
Eveniment – aspecte generale Popularitate Cum ați aflat despre eveniment/ 

Care vi se pare a fi utilitatea lui? 
Identitate Tip de carte Cum ați luat decizia de a fi o carte anume? Ce 

carte vreți să fiți? De ce? 
 Experiențe trecute Ați mai fost și la alte evenimente de acest tip? 

Puteți să ne povestiți una dintre experiențele 
de la un alt eveniment pe tema diversității? 
Legat de eventualele povestiri – a mai avut 
cineva genul acesta de experiență? – Posibilă 
discuție despre scopul acestor evenimente. 

 Așteptări generale Cum credeți că o să fie acest eveniment/cum 
credeți/sperați că o să se desfășoare? 

Experiențe personale anterioare Experiențe pozitive/negative ca membri al 
unor categorii privite negativ/discriminate. 
Experiențe pozitive/negative ca urmare a 
asumării unei anume identități 

Simțiți în viața de zi cu zi că jucați rolul unei 
cărți / mai multora? E vorba despre cartea pe 
care o reprezentați la evenimentul acesta sau 
despre o alta? În ce circumstanțe/grupuri? 
De ce credeți că această identitate este privită 
negativ/sceptic? 
Cum considerați că experiențele de până acum 
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ca membru al unei categorii vă vor influența 
experiența evenimentului? – ce părere aveți 
despre stereotipurile oamenilor? Credeți că pot 
fi depășite? Cum vă așteptați să reacționeze 
oamenii? 

Strategii de prezentare Cum consideră că experiențele de până acum 
ca individ le vor influența modul de a se 
prezenta drept carte în cadrul evenimentului? 

Aveți un discurs pregătit? O experiență pe care 
doriți să o relatați? Ce fel de cărți credeți că 
vor oamenii să citească? Vreți să fiți astfel de 
cărți, cărțile la care se așteaptă oamenii, sau 
vreți să îi surprindeți? Experiența pe care o 
veți relata va fi veselă/tristă, recentă/veche? 
De ce ați ales-o pe aceasta? Având în vedere 
faptul că unii trec pentru prima dată printr-o 
astfel e experiență - Ce sfaturi/propuneri aveți 
să vă oferiți unii altora înainte de eveniment? 
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Anexa 9 

Ghid de focus grup pentru cititori realizat 
 în timpul sau imediat după eveniment. Descrierea experienței 

 
Dimensiune Indicatori Întrebări 
Sentimente  ... cu privire la experiența din cadrul 

evenimentului 
Cum v-ați simțit în calitate de cititor? Cum 
ați caracteriza experiența avută? Vi s-au 
confirmat/infirmat așteptări legate de 
eveniment/ Ați fost surprinși/surprinse? 
Cum credeți că s-au simțit cărțile? Credeți 
că au avut emoții/momente dificile de 
depășit? Aveți un exemplu? Cum credeți că 
s-au descurcat?  
Cum a fost relația lor cu oamenii prezenți 
la eveniment, (o scurtă pauză) inclusiv cu 
organizatorii?  

Atitudini generale cu privire la 
discriminare 

… exemple de categorii discriminate Ne puteți da, vă rugăm, exemple de 
categorii pe care le considerați discriminate 
sau judecate de majoritatea oamenilor din 
România? De ce credeți că se întâmplă 
acest lucru? Credeți că un astfel de 
eveniment poate schimba ceva? 
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Povestea experienței  ... descrierea activităților Vă rog povestiți-mi ce v-a marcat din acest 
eveniment. Întrebări ajutătoare: Ați discutat 
cu multe cărți? Ce v-a impresionat 
pozitiv/negativ legat de eveniment? Cum 
era atmosfera? 

... experiența în urma asumării acestei 
identități de cititor 

Voi cum v-ați ales cărțile, după ce criterii? 
Care credeți că au fost cărțile alese cel mai 
mult/cel mai puțin? De ce? Cum ați 
caracteriza experiența avută în calitate de 
cititor? Ați avut și voi ceva de povestit 
cărții? Ce anume? V-ați regăsit în poveștile 
cărților?  

Compararea experienței din cadrul 
evenimentului cu experiențe anterioare 

... așteptări înainte de eveniment  Experiența a fost așa cum v-ați așteptat? 
Cum au reacționat oamenii? S-a întâmplat 
ceva neașteptat?  

... influența asupra percepțiilor legate de 
discriminare (personale sau ale altor oameni) 

În viața de zi cu zi v-ați mai întânit cu 
discuțiile avute în cadrul evenimentului? 
Ați mai întâlnit în alte circumstanțe/grupuri 
persoane asemănătoare cărților citite? Cum 
le-ați descrie?  
Credeți că ați aflat mai multe informații 
despre identitățile cărților citite în urma 
discuțiilor avute? 
Experiențele pre-eveniment v-au influențat 
experiența evenimentului? Aveți un caz 
particular pe care vreți să îl discutăm? 
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Repetarea participării  … în cadrul unui eveniment de acest tip Dacă ați mai participa la un eveniment de 
acest tip v-ați alege să citiți altă carte? 
Care? Ați vrea să fiți carte? Ce fel de carte? 
De ce? 

Propuneri … îmbunătățiri Ce anume ați îmbunătăți la eveniment? Dar 
la felul în care v-ați prezentat? De ce 
simțiți că ar fi nevoie de îmbunătățirea 
respectivă? 
Considerați că este nevoie de metoda 
Biblioteca vie? Care sunt 
calitățile/defectele ei? Ce categorii de 
public credeți că vizează metoda? Credeți 
că a reușit să strângă oamenii doriți la 
eveniment? 
Consideră că sunt alte metode ce ar putea fi 
folosite împreună cu aceasta? 
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Anexa 10 

Fișă de observație5. În timpul evenimentului.  

Observații ce au în vedere desfășurarea în timp (de la început până la sfârșitul evenimentului) 

Dimensiune Întrebări 
Cadrul Scurtă descriere a locului și a felului în care organizează social activitatea: sunt anumite tipuri de interacțiune 

privilegiate de dispunerea spațială a obiectelor? Există reguli stricte de conduită? Rolurile vorbitor/ascultător sunt 
clar împărțite apriori sau se negociază pe parcurs?  

Participanții Cine este prezent, câți oameni și rolurile lor.Care este miza întâlnirii/discuțiilor și cum se raportează participanții 
la tema întâlnirii prin discurs? Cum se raportează/poziționează participanții unii față de ceilalți, având în vedere 
rolurile formale și informale pe care le au în cadrul evenimentului? Sunt persoane care au comportamente care 
influențează negativ cadrul? 

Activități și interacțiuni Ce se întâmplă? Ce activități desfășoară fiecare din actorii identificați? Există o succesiune clară de activități? 
Cum interacționează? Ce conexiuni sau interdependențe există între oameni și activități?    

Frecvența în raport cu 
așteptările noastre 
anterioare 

Este un tip de situație care se repetă sau este unică? Cât de tipică este? Ce spune această situație despre actorii 
implicați? Ce spune această situație despre specificul evenimentului?  

Alți factori Activități informale sau neplanificate. Înțelesul simbolic al activităților. Comunicare nonverbală, care cuprinde și 
îmbrăcămintea, dispunerea în spațiul fizic. 

 

                                                 
5Adaptat după modelul alcătuit de Merriam (1998) și ilustrat de Agabrian (2004: 62).  
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