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 Arta cititului ia locul acelei experienţe privilegiate care ne dumireşte în legătură cu 

virtuţiile infinite ale lecturii. Putem înţelege lectura ca pe un act al mântuirii existenţiale dacă 

asemănăm cărţile cu ,,cei mai credincioşi amici ai sufletului, care ne sprijină în singurătate, ne 

ajută să uităm asprimea oamenilor şi a lucrurilor, ne potolesc patimile şi grijile şi adorm în noi 

plictiseala”. 

 Înţelepciunea, tristeţea şi bucuria lumii toată, se află în cărţi. Ele te provoacă şi te îndeamnă 

să gândeşti, să visezi oferind soluţii şi momente de relaxare. De-a lungul timpului cărţile au preluat 

chiar şi  rolul dascălilor, oferind fără să ceară ceva în schimb, experienţe de neuitat ,călătorii 

imaginare, chira vise. Atunci când citim reuşim să depăşim frontiere ,bariere, iar lectura se 

transformă într-o experienţă inedită. 

 Proiectul național ,,CDI-laborator de educaţie nonformală ce ne formează pentru viaţă” ne 

oferă toate aceste perspective, varietatea de activităţi propuse fiind menite de a oferi momente de 

vrajă atât persoanelor implicate cât şi participanţilor. ,,Biblioteca vie”,metoda  repartizată Casei 

Corpului Didactic Mureş, s-a bucurat de un succes neaşteptat, având un impact răsunător chiar şi 

la nivelul comunităţilor locale, gazdele acestor manifestări.  

 Un exerciţiu de admiraţie închinată lecturii, nu poate continua decât prin invocarea 

admirativă a Centrelor de Documentare şi Informare – lăcaşe de cultură unice şi inedite, unde 

răsfoirea cărţilor în taină este permanent vegheată de sufletul cald al profesorului documentarist, 

o activitate nenormată şi nerenumerată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Prezentarea echipei de implementare a proiectului: 

 

 

2. Scurta descriere a metodei aplicate: 

 

Biblioteca vie este asemenea unei biblioteci obișnuite, din care cititorii interesați împrumută 

cărți pentru o perioadă limitată de timp, le citesc și le returnează bibliotecarului, pentru a fi 

răsfoite de următorii cititori interesați. Sunt două diferențe majore însă: cărțile sunt 

persoane, iar citirea lor presupune dialogul cititorului cu acestea. 

Pentru desfăşurarea activităţii au fost selectate mai multe CDI-uri din judeţul Mureş, dar 

cea mai reuşită activitate a fost găzduită de Centrul de Documentare şi Informare de la 

Şcoala Gimnazială ,,Gh. Şincai”, Rîciu. Activitatea a fost condusă de distinsa bibliotecară 

Mariana Bucur, având un număr impresionant de invitaţi din comunitatea locală, 

personalităţi care pentru câteva ore au devenit cărţi vii în faţa provocărilor formulate de 

tânăra generaţie, elevii claselor a VII-a şi a VIII-a. Cărţile vii au fost selectate cu o atenţie 

deosebită, de la profesori, preoţi, medici, poliţişti la educatoare, consilieri şcolari.



 

 

 

 

Proiectul a respectat paşii propuşi de la selecţia bibliotecarilor până la întâlnirea cărţilor vii 

la manifestarea propriu zisă. Elevii, în prima ipostază, au fost surprinşi de prezenţa acestor cărţi, 

dar prin mijloacele oferite precum şi prin prestanţa cărţilor vii, activitatea s-a transformat într-o 

sărbătoare. Ei au înţeles valoarea inegalabilă a cărţilor, iar activitatea a înlesnit dezvoltarea unor 

competenţe de comunicare. Prin această activitate s-a observat un interes deosebit din partea 

elevilor pentru cunoaşterea a mai multor detalii privind informaţiile furnizate prin intermediul 

cărţilor vii, vizibil prin atmosfera degajată şi ochii sclipitori ai micilor cititori. 

Ca urmare a discuţiilor finale, s-a manifestat o dorinţă de a continua şirul acţiunilor, iar 

reprezentanţii comunităţilor locale şi-au manifestat disponibilitatea de a extinde o asemenea 

activitate la nivelul întregilor comunităţi. Diseminarea acestui proiect ar aduce beneficii atât 

acestor centre de documentare, cât şi utilizatorilor dezvoltând relaţii interumane la nivelul 

comunităţilor. 

 

 

 



 



 

 


