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Consiliul Județean Cluj Prin proiectul Implementat  de: Cu susținerea financiară a Parteneri:  

BIBLIOTECA VIE*  

„TRĂIND ÎN ACELAȘI UNIVERS”** 

           CATALOG 

          Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj   

13 mai 2015 

 

* Metoda Biblioteca Vie a fost inițiată de către organizația "Stop the Violence", Danemarca - www.humanlibrary.org 

** Eveniment organizat în cadrul Sãptãmânii Naționale a Voluntariatului, prin programul Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, parte a programului național ”Raftul cu 

inițiativã – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”, este implementat de cãtre Pro Vobis, împreunã cu ANBPR și este finanțat prin Granturile SEE în cadrul 
Fondului ONG în România” 

 

Parteneri:  

http://www.humanlibrary.org/
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Consiliul Județean Cluj Prin proiectul Implementat  de: Cu susținerea financiară a Parteneri:  

Ce este biblioteca vie? 

Biblioteca vie “Trăind în acelaşi univers” angrenează voluntarii programului „Implică-te şi 

dăruieste. Fii voluntar!”, dar şi alţi voluntari din comunitate, în organizarea unei forme de educaţie 

non-formală. Biblioteca vie oferă doritorilor posibilitatea de a se întâlni cu propriile concepţii, 

păreri, ori chiar prejudecăţi, etichetări, atitudini discriminatorii, în speranţa de a  le confrunta, 

diminua sau combate. 

Carţile vii sunt oameni deosebiţi, cu experienţe de viaţă speciale, experienţe pe care sunt 

dispuşi să le împărtăşească.  

Cititorii vor avea ocazia să cunoască, să ştie mai multe despre persoane puternice, de-a 

dreptul eroine prin frumuseţea caracterului şi capacitatea de a deveni învingător.  
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Consiliul Județean Cluj Prin proiectul Implementat  de: Cu susținerea financiară a Parteneri:  

Regulamentul Serviciilor pentru public al Bibliotecii vii 

“Trăind în acelaşi univers” 

Accesul se face pe baza Permisului Bibliotecii vii. Acesta se eliberează și se completează de către 

voluntarul sau bibliotecarul responsabil, la Punctul de Informare despre Voluntariat. 

Un cititor poate împrumuta pe baza permisului maxim cinci cărți în decursul evenimentului. Acestea se 

împrumută pe rând, pe durata de 30 minute, cu posibilitatea de prelungire încă 10 minute, în cazul în 

care nu sunt rezervări pe exemplarul respectiv. 

Este interzis cititorului să aducă daune morale sau fizice cărților, să pună întrebări indecente, sau să aibă 

o atitudine necivilizată. 

Cartea își poate refuza oricând rolul, dacă se simte incomodată de către cititor. 
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Consiliul Județean Cluj Prin proiectul Implementat  de: Cu susținerea financiară a Parteneri:  

 

EVREUL – SUPRAVIEȚUITOR AL HOLOCAUSTULUI 

-  ANTOLOGIE ÎN 3 VOLUME  -  

 

Un grup de evrei aparținători ai Comunității evreiești Cluj-Napoca au fost victime 

ale apogeului discriminatoriu din cel de-al doilea război mondial. Sunt dispuşi să 

relateze lucruri despre care se va spune, cândva, că nu s-au întâmplat niciodată. 
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Consiliul Județean Cluj Prin proiectul Implementat  de: Cu susținerea financiară a Parteneri:  

 

SUPRAVIEŢUITORUL  

 

Cartea Supravieţuitorul are între coperţile sale povestea unei minuni pe care a trăit-o 

scăpând cu viaţă din boli considerate incurabile. Pentru el, boala nu a însemnat renunţare şi 

este azi o persoană cu activitate profesională deosebit de intensă şi frumoasă: scriitor, 

referent cultural, coordonator de cenaclu literar în calitate de voluntar, de peste 8 ani. 
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Consiliul Județean Cluj Prin proiectul Implementat  de: Cu susținerea financiară a Parteneri:  

 

RROMUL 

Rromul este, în viaţa de zi cu zi, o persoană în slujba statului 

român, angajat al Consiliului Judeţean Cluj. Ce înseamnă să 

faci parte dintr-o minoritate, chiar dacă se vorbeşte în diverse 

medii despre drepturile omului, egalitatea în şanse poate să 

relateze persoana de etnie rromă, atât din punctul său 

personal de vedere, cât şi din punctul de vedere al comunităţii.  
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Consiliul Județean Cluj Prin proiectul Implementat  de: Cu susținerea financiară a Parteneri:  

 

CEI TREI REPORTERI CU SINDROMUL DOWN DE LA 

TVR CLUJ 

Apreciaţi pentru calităţile lor profesionale şi nu priviţi cu reticenţă 

pentru că suferă de SIndromul Down, aceşti oamenii-cărţi vii sunt 

dovada că se poate trăi o viaţă normală, că sunt normali şi că boala 

poate fi şi trebuie să fie un detaliu, nu o etichetare. 
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Consiliul Județean Cluj Prin proiectul Implementat  de: Cu susținerea financiară a Parteneri:  

 

BIBLIOTECARUL 

 

 Cei care doresc să ştie cu adevărat ce înseamnă să fii bibliotecar al 

timpurilor moderne sunt poftiţi să lectureze cartea noastră şi vor fi 

surprinşi de complexitatea, mirajul, frumuseţea acestei profesii. Cu 

siguranţă e altfel decât pare din exterior. 
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Consiliul Județean Cluj Prin proiectul Implementat  de: Cu susținerea financiară a Parteneri:  

 

OPTIMISTUL 

 

Nu se poate! Ba se poate! Nu îmi iese! Ba îmi iese!  

Acestea sunt posibilităţile de raportare ale fiecăruia în faţa 

problemelor. Optimistul nostru este un tânăr care îşi spune foarte 

des “Se poate!” şi e, desigur, cu zâmbetul pe buze. Nu  a avut 

niciodată de pierdut din această cauză. 
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Consiliul Județean Cluj Prin proiectul Implementat  de: Cu susținerea financiară a Parteneri:  

 

ELEVUL 

 ANTOLOGIE IN DOUĂ VOLUME:   

1.Elevul fost chiulangist  

 2. Super-elevul 

În viaţa de zi cu zi, elevii îşi urmează cursurile la Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” 

Cluj şi se remarcă prin modul lor de a fi.  Deşi, probabil, ar putea fi consideraţi, cum 

multă lume greşeşte astfel, tineri fără responsabilităţi, implicare, respect.  
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Consiliul Județean Cluj Prin proiectul Implementat  de: Cu susținerea financiară a Parteneri:  

 

ŞOFER ŞI ANGAJAT CU DIZABILITĂŢI 

LOCOMOTORII 

Cu toate că s-a lovit de multe obstacole şi a crescut aproape fără părinţi, iar acum 

se deplasează cu ajutorul cârjelor,  face faţă cu brio la două locuri de muncă cu 

normă întreagă şi îşi conduce maşina. E  o carte-lecţie de supravieţuire şi 

dezvoltare personală. 

 

 

 



 

 12 

Consiliul Județean Cluj Prin proiectul Implementat  de: Cu susținerea financiară a Parteneri:  

 

SĂRUTUL SOARELUI 

Deşi are probleme serioase de vedere, doamna care simte  „Sărutul Soarelui” a 

profesat ca şi cadrul didactic, iar acum se ocupă cu scrierea literaturii pentru cei 

mici. Cititorii care doresc să o cunoască vor fi plăcut surprinşi de frumuseţea 

caracterului şi de optimismul său.  
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