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Modele de programe de
voluntariat în biblioteci

CUVÂNT INTRODUCTIV

Vă prezentăm în cele ce urmează 10 modele de programe de voluntariat, fiecare cu exemple concrete culese de la
biblioteci din lumea întreagă:
• Carte mobilă
• Loc de joacă
• Laborator practic
• Probleme sociale
• Competenţe de bază
• Recreere activă
• Porţia de cultură
• În aer liber
• On-line
• Anti-ură şi pro-toleranţă
Vă invităm de asemenea să accesaţi pagina proiectului www.raftulcuinitiativa.provobis.ro pentru detalii despre
proiectul nostru şi dezvoltarea de programe de voluntariat în bibliotecile din România. Alte resurse utile privind
managementul voluntarilor sunt disponbile pe pagina noastra web www.provobis.ro.

Proiectul Raftul cu iniţiativă: Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci (2014-2015), finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în
România şi implementat de Pro Vobis şi ANBPR. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014.

Modele de programe de
voluntariat în biblioteci
Cu ajutorul voluntarilor, biblioteca poate deveni...

Carte mobilă

Programele de voluntariat tip carte mobilă, cum le-am
denumit noi, duc cartea acolo unde sunt potenţiali
cititori, adică în comunitate. Este vorba fie de
comunităţi rurale sau îndepărtate, care nu au acces la
bibliotecă, fie de categorii de persoane care, din cauza
vârstei, dizabilităţii sau stării de sănătate, au dificultăţi
în a se deplasa la bibliotecă.
Scop:
Promovarea lecturii, creşterea gradului de
alfabetizare, deservirea categoriilor dezavantajate şi
cu deficienţe de mobilitate.
Sugestii de activităţi & roluri pentru voluntari:
• deplasare la domiciliul persoanelor care
împrumută cărţi, pentru a duce şi aduce cărţile;
• identificarea de beneficiari şi comunicarea cu
aceştia;
• lectură la domiciliu pentru persoane aflate în
incapacitate de a se deplasa şi de a citi
independent (vârstnici, persoane cu deficienţe de
vedere, bolnavi imobilizaţi la pat, persoane cu
diverse alte dizabilităţi, etc.);
• identificarea de comunităţi izolate care nu au
acces la servicii de bibliotecă, identificarea de
parteneri în respectivele comunităţi (şcoală,
parohie, cămin comunal, etc.);
• organizarea aspectelor logistice ale deplasării
bibliotecii mobile în astfel de comunităţi
(transport, bune condiţii de depozitare a cărţilor,
spaţiu pentru derularea activităţii, etc.);
• organizarea fondului de carte care va fi
transportat în programul de bibliotecă mobilă,
colaborare cu bibliotecarul pentru realizarea listei
de cărţi;
• organizarea de donaţii pentru fondul de carte al
acestor biblioteci;
• lectură publică în comunitatea respectivă;
• asigurarea vizibilităţii programului, etc.
Exemple de programe:
Originar din Ghana, proiectul Street Library aduce
biblioteci mobile în comunităţi rurale din această ţară
şi din alte ţări din regiune, pentru promovarea
alfabetizării şi stimularea curiozităţii printre copiii
dezavantajaţi. Comunităţile pot solicita serviciile
acestui program, printr-o aplicaţie prin care îşi asumă
responsabilitatea asupra programului numind 2
voluntari locali pentru a facilita implementarea

programului, care sunt apoi instruiţi. Biblioteca este
apoi plasată oriunde decide comunitatea, fie că este
într-un cort, pe un teren de sport, în curtea bisericii
sau în incinta unei şcoli. În zilele prestabilite, maşina
Street Library vine în locaţia respectivă cu cărţi, iar
copiii locali vin să citească la faţa locului.
Biblioteca Judeţeană „I.S. Bădescu” Sălaj a pus bazele
proiectului Biblioteca de la Sat în anul 2008, în
parteneriat cu primăriile şi consiliile locale din judeţ.
Prin această initiativă s-a dorit ca toţi locuitorii
judeţului Sălaj să aibă acces la informaţie şi
cunoaştere, indiferent de locul de domiciliu. Cu
sprijinul voluntarilor şi numai, au fost deschise şi
dotate biblioteci în mediul rural, în satele
aparținătoare comunelor din judeţ. Cărţile au fost
donate de diferite edituri, Biblioteca Judeţeană, dar şi
de persoane fizice în cadrul campaniei demarate şi
coordonate de Biblioteca Judeţeană - „Donaţi o carte
bibliotecilor de la sate”, în care au fost şi sunt în
continuare implicaţi numeroşi voluntari tineri.
Programul “Biblioteca din Închisoare” este un proiect
divers derulat de Greater Edmonton Library
Association (GELA) din Canada, pe bază de voluntariat,
prin care s-au dotat cu fond de carte biblioteci din
închisori şi s-au organizat împrumuturi pentru
deţinuţi, s-au organizat cluburi de carte ale deţinuţilor
(inclusiv pentru tineri, cu focus pe literatură specifică
vârstei), s-a derulat un proiect prin care femeile
deţinute se înregistrează citind poveşti, iar
înregistrarea e trimisă apoi copiilor lor, cât şi un club
dedicat deţinuţilor pasionaţi de scris.
În Suedia, în anii trecuţi a luat amploare o iniţiativă
naţională de a aduce serviciile de bibliotecă mai
aproape de locul de muncă al oamenilor, în special în
profesii mobile sau întreprinderi mici. Astfel, cu
ajutorul sindicatelor şi beneficiind de ajutor financiar
din partea statului, s-au înfiinţat câteva biblioteci
stradale pentru şoferii de TIR!
Biblioteca mobilă care deservea satul Bjelland din
Norvegia s-a confruntat în anul 2009 cu probleme care
puteau să ducă la întreruperea activităţii. În acelaşi
timp, magazinul local se confrunta la rândul său cu un
potenţial faliment. Ideea salvatoare pentru ambele a
fost deschiderea unei biblioteci în magazin! Astfel, o
încăpere a magazinului a fost transformată cu succes
într-o mini-bibliotecă cu 2600 de volume, un
computer şi un spaţiu de lectură, sub supravegherea
vânzătorului şi vizita săptămânală a unui bibliotecar.
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Loc de joacă
Numeroase activităţi derulate cu voluntari în
biblioteci, în special în perioada de vară, dar nu numai,
se adresează celor mici – elevilor de şcoală primară
sau generală sau chiar şi copiilor de grădiniţă şi
părinţilor acestora. Fiind adresate unor fapturi pline
de imaginaţie, programele sunt desigur dintre cele
mai creative: cluburi de jocuri sau de desen pentru
copii, seri de poveşti, spectacole de magie, ludoteci,
samd.
Scop:
Stimularea imaginaţiei, dezvoltarea atenţiei şi a
abilităţilor de ascultare activă, familiarizarea cu cărţile
şi promovarea lecturii timpurii, educaţia nonformală,
ocuparea timpului liber al copiilor într-un mod
instructiv, menţinerea abilităţilor de citire pe perioada
vacanţelor,
integrarea
copiilor
din
grupuri
defavorizate, dobândirea de abilităţi de viaţă prin joc.
Sugestii de activităţi & roluri pentru voluntari:
• organizarea unor colecte de jucării educative de
la persoane fizice sau prin obţinerea de donaţii
din partea unor firme producătoare;
• identificarea unor poveşti sau filme cu teme
potrivite pentru discuţii în grup;
• organizare de evenimente pentru copii (de ex. a
serilor de lectură);
• amenajarea şi decorarea spaţiului în care vor
avea loc activităţile cu copiii;
• lectură şi facilitarea unor discuţii educaţionale pe
marginea unor poveşti;
• show-uri de magie şi instruire în executarea
unor mici trucuri;
• predarea unor elemente de relaxare şi
gimnastică uşoară pentru copii;
• facilitarea unor jocuri de interrelaţionare, de
inter- sau de intra-cunoaştere (activităţi de tip
“să ne cunoaştem corpul”, “să ne cunoaştem
emoţiile”, etc.);
• predarea de limbi străine sau ajutor la efectuarea
temelor;
• predarea şi exersarea competenţelor digitale,
prezentări
practice
despre
funcţionarea
obiectelor de uz zilnic sau mici demonstraţii
ştiinţifice;
• cursuri de origami sau de lucru manual;
• organizarea unor proiecţii de filme cu tematică
educativă;

•
•

•
•
•

cursuri de teatru şi punerea în scenă a unor
mici piese de teatru cu copiii;
organizarea de întâlniri cu personalităţi locale
– modele de dezvoltare personală şi
profesională;
derularea de activităţi cu părinţii pe teme de
educaţie a copiilor;
organizarea de evenimente de tip ziua familiei
sau ziua lecturii în familie;
facilitarea unor sesiuni pe teme de educaţie
globală.

Exemple de programe:
Biblioteca din Alby, Suedia, colaborează cu organizaţia
“Svenska med baby” (limba suedeză cu bebeluşi)
pentru a găzdui în incinta bibliotecii întâlniri
săptămânale între părinţi din diferite cartiere, culturi
şi categorii sociale. Întâlnirile se axează pe învăţarea
limbii suedeze prin discuţii pe tematici legate de
creşterea copiilor, cântece şi jocuri pentru copii, dar şi
pe interacţiunea liberă între participanţi. Scopul
activităţilor este în aceeaşi măsură învăţarea limbii
suedeze, cât şi creşterea cunoaşterii reciproce şi
coeziunii din cadrul comunităţii. Activităţile sunt
organizate exclusiv pe bază de voluntariat.
Programul “Magie la bibliotecă” de la Seven Trees
Library (SUA) a adus în faţa copiilor o serie de
magicieni care au adus puţină magie în viaţa celor
mici, prin ilustraţii care apăreau şi dispăreau miraculos
din cărţile lor de desenat, prin trucuri, iluzii, cascadorii
şi scenete comice. Biblioteca Seven Trees şi-a
promovat astfel şi colecţia de cărţi care îi învaţă pe
copii trucuri practice care să amuze întreaga familie!
Biblioteca de Jucării din Healesville din Australia
funcţionează de peste 25 de ani (inclusiv cu ajutorul
voluntarilor) şi oferă împrumuturi de jucării, jocuri de
societate şi de tip puzzle, cât şi echipament sportiv
pentru copii de la naştere până la şcoala primară.
Misiunea bibliotecii de jucării este promovarea
importanţei şi valorii jocului, educaţia copiilor şi
oferirea de sprijin familiilor acestora.
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Laborator practic
Bibliotecile moderne ca loc al cunoaşterii trebuie să
ţină pasul cu noile tehnologii. Printre cele mai
atractive servicii oferite adolescenţilor şi tinerilor, dar
nu numai, se numără o serie de spaţii interactive în
care aceştia dobândesc şi exersează abilităţi practice,
în care au libertatea de a se familiariza şi a testa noi
tehnologii sau în care chiar dezvoltă noi idei şi
modele. Astfel de programe pot fi coordonate de
profesori, ingineri sau, cel mai adesea, chiar de tineri,
care pot învăţa foarte eficient unii de la alţii!
Scop:
Alfabetizare digitală şi media, dezvoltarea de
deprinderi tehnice şi practice pentru uzul zilnic sau în
vederea angajării, dezvoltare de abilităţi de
prezentare şi vorbit în public, familiarizare şi trezirea
interesului pentru noile tehnologii, dezvoltare
personală prin dezvoltarea de hobby-uri, stimularea
creativităţii, învăţarea din greşeli şi eşecuri,
dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de probleme,
învăţare de la egal la egal, creşterea încrederii în sine
a tinerilor, socializare, şamd.
Sugestii de activităţi & roluri pentru voluntari:
• strângere de fonduri şi donaţii în produse (noi sau
folosite) pentru dotarea unui laborator cu
echipamente de uz de birou (de ex. computer,
smartphone, ebook reader, telefon cu centrală,
aparat de fax, multifunctională cu copiator şi
scanner, laminator, aparat de spiralat),
echipamente ştiinţifice (microscop, lupă, binoclu),
echipamente ca suport pentru activităţi artistice
(aparat foto sau video, sintetizator de sunete,
programe de software pentru prelucrat imagini,
video sau sunete), echipament pentru activităţi
practice precum traforaj, maşină de cusut, şamd.
• inventarierea, evaluarea, instalarea şi întreţinerea
echipamentelor;
• organizarea adecvată a spaţiului în care vor fi
plasate echipamentele;
• recrutarea de profesori sau tineri cu abilităţi de
instruire privind utilizarea echipamentelor din
laborator;
• atragerea tinerilor către acest nou serviciu;
• dezvoltarea de parteneriate în comunitate (cu
şcoli, organizaţii de profil, companii, instituţii)
pentru promovarea, dotarea sau întreţinerea
laboratorului, etc.;

•

realizare de intrucţiuni, panouri informative
despre utilizarea echipamentelor;

Exemple de programe:
Biblioteca Publica din Denver (SUA) a inaugurat recent
un serviciu numit ideaLAB, adresat adolescenţilor cu
vârste cuprinse între 12 şi 19 ani. IdeaLAB oferă acces
liber timp de 20 de ore pe săptămână la un laborator
dotat cu echipamente care le permit parcurgerea a 6
serii de activităţi şi anume muzică, artă, web, video,
jocuri şi electronice. Iniţial gândit sub formă de lecţii
pe aceste teme, programul nu a avut succesul scontat
pentru că elevii nu doreau să participe la alte lecţii
după şcoală. Prin urmare programul a fost flexibilizat
şi acum permite acces nerestricţionat la aparatură,
într-o atmosferă relaxată în care aceştia simt că pot
încerca, experimenta si învăţa în propriul ritm, prin
încercare şi eroare. De asemenea, programul le
permite să realizeze proiecte personale, cărora le simt
utilitatea.
Iniţiativa Gen2Gen, din Marea Britanie, a adus la un
loc tineri voluntari şi beneficiari vârstnici pentru a le
dezvolta acestora din urmă abilităţile de utilizare a
computerului şi mai ales de navigare pe Internet.
Gândit ca un proiect intergeneraţional, tinerii
voluntari au fost instruiţi mai întâi cu privire la
problematica diferenţei de vârstă şi aspecte de
comunicare. Biblioteca Publică din Birmingham, filiala
Kings Norton, a fost locul unde s-a derulat proiectul
pilot, pentru ca apoi ideea să fie replicată la nivelul
altor biblioteci.
Frysklab este un program tip FabLab (Fabrication
Laboratory sau Laborator Fabrica – un atelier de
producţie de machete 3D după modele create pe
computer) dezvoltat de Biblioteca din Fryslân
(Olanda), primul atelier de acest tip deţinut de o
bibliotecă din Europa (după modelul Bibliotecii Publice
din Westoport, USA). Un microbuz folosit încă din
1951 ca bibliotecă mobilă a fost reamenajat şi dotat
cu aparatură de printare 3D şi face acum deplasări
într-o zonă rurală, în beneficiul copiilor din ciclul
primar şi secundar. Ideea a pornit de la problemele
socio-economice cu care se confuntau aceste
comunităţi şi lipsa de personal calificat în domenii
tehnice. Programul a fost pus pe picioare în strânsă
colaborare cu o echipă cu cunoştinţe ştiinţifice,
tehnologice şi educaţionale solide. Frysklab stimulează
interesul în tehnologie şi deprinderile tehnice sau de
bricolaj ale copiilor. Programul îşi propune să dezvolte
competenţe absolut necesare în acest secol şi anume
antreprenoriatul,
împărtăşirea
informaţiilor,
colaborarea, rezolvarea de probleme şi creativitatea.
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Probleme sociale
Biblioteca este un loc al diversităţii – nu doar a
diversităţii de idei, dar şi a diversităţii de oameni. În
eforturile lor de a se apropia de comunitate,
bibliotecile nu pot ignora diferenţele şi problemele
sociale cu care se confruntă beneficiarii săi. Biblioteci
din România şi din întreaga lume dezvoltă activităţi şi
chiar programe de lungă durată adresate în mod
specific unor categorii dezavantajate (vârstnici,
persoane fără adăpost, persoane cu dizabilităţi, femei
victime ale abuzului, etc.) şi pentru a face cunoscute şi
a ameliora, cu ajutorul voluntarilor, diverse probleme
sociale.
Scop:
Conştienizarea cu privire la diverse probleme sociale,
aport direct în ameliorarea acestor probleme,
diversificarea bazei de beneficiari ai bibliotecii,
creşterea coeziunii sociale în comunitate, şamd.
Sugestii de activităţi & roluri pentru voluntari:
• identificarea de beneficiari sau de organizaţii care
deservesc diverse categorii de beneficiari cu care
se doreşte colaborarea;
• promovarea serviciilor destinate unor categorii
speciale de beneficiari;
• organizarea de campanii sau evenimente de
conştientizare pe teme sociale;
• identificarea unor vorbitori sau persoane resursă
pentru astfel de evenimente (de ex. pentru
biblioteca vie);
• organizarea sau facilitarea de ateliere destinate
acestor categorii (socializare, jocuri, utilizare
computer, telefon sau diverse echipamente de uz
zilnic, alfabtizare, etc.);
• deplasare la domiciliul unor persoane sau la
diverse instituţii-gazdă pentru oferirea de diverse
servicii.

oameni din medii diferite şi de a înlătura prejudecăţile
prin conversaţii unu la unu.
Biblioteca Publică din Zagreb (Croaţia) în parteneriat
cu centrul de voluntariat local, au dezvoltat un
program de alfabetizare, de dezvoltare de alte abilităţi
necesare pe piaţa muncii (inclusiv IT), respectiv sesiuni
de socializare şi jocuri de societate în incinta
bibliotecii, pentru persoane fără adăpost. De
asemenea, unele persoane fără adăpost s-au implicat
apoi ca voluntari în susţinerea de ateliere pe teme IT.
Activităţile au fost demarate în urma unui parteneriat
cu Asociaţia Street Companion, care se ocupa de
problema persoanelor fără adăpost implicându-le în
scrierea de articole şi vânzarea unor reviste numite
Street Lamps, şi apoi în parteneriat cu diverse
adăposturi pentru aceste persoane.
Voluntarii Bibliotecii Județene „I.S. Bădescu” Sălaj
sunt implicaţi de multă vreme în diferite activităţi
adresate unor probleme sociale, precum: să ducă o
carte la persoane vârstnice sau nedeplasabile, să se
deplaseze la persoane cu dizabilități pentru a-i ajuta
să comunice cu familia prin intermediul mijloacelor
electronice (utilizând echipamentele bibliotecii), să
ofere informații de la distanță, să cumpere
medicamente pentru persoane singure care nu se pot
deplasa, să-i ajute la diverse nevoi (plata utilităților
ș.a.), să ajute la teme copiii ai căror părinți sunt plecați
în străinătate, şamd.

Exemple de programe:
La Biblioteca Publică din Toronto (Canada), în 2010 s-a
organizat prima bibliotecă vie, ca o modalitate de a
reînvigora poveştile personale ca mod de învăţare şi
de înlăturare a barierelor sociale. Printre voluntarii pe
post de cărţi care şi-au spus povestea celor care îi
“împrumutau” s-au numărat un călugăr tibetan, un
jurnalist, un bolnav de paralizie cerebrală, şamd. Ideea
bibliotecii vii a apărut acum peste 10 ani, la
Copenhaga, ca o modalitate de a aduce la un loc
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Competențe de bază
Alfabetizarea, fie că este cea clasică, numerică,
digitală, funcţională, media sau creativă, face parte
din misiunea de bază a bibliotecii şi ar trebui să fie un
serviciu de bază al instituţiei. Bibliotecile deţin
resursele şi competenţele necesare pentru a iniţia,
susţine şi a participa la activităţi şi programe de
alfabetizare pentru toate vârstele.
Scop:
Alfabetizare de toate tipurile, susţinerea educaţiei
individuale şi autodidacte la toate grupele de vârstă.
Sugestii de activităţi & roluri pentru voluntari:
• instruire în grup pentru dobândirea de
competenţe de bază;
• organizarea şi promovarea cursurilor derulate de
bibliotecă;
• dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii,
instituţii şi grupuri cu beneficiari relevanţi pentru
cursurile oferite.
• dezvoltarea de materiale şi metode interactive de
predare a cursurilor oferite de bibliotecă;
• ajutor la lecţii sau mentorat unu-la-unu cu
beneficiari;
• menţinerea relaţiei cu beneficiarii;
• coordonarea unei echipe de voluntari dedicată
acestor programe.
Exemple de programe:
Centrul de învăţare de la Biblioteca Orăşenească din
Malmö (Suedia) oferă 30 de computere echipate cu
programe care te ajută să printezi, să scanezi, să
editezi fotografii, dar şi să îţi formatezi CV-ul. Mai mult
decât atât, biblioteca a pilotat un nou concept în care
invită organizaţii şi companii din comunitate să
lucreze o zi în spaţiul respectiv şi să demonstreze,
astfel, munca pe care o desfăşoară, oferind
oportunităţi de consiliere vocaţională pentru
utilizatorii bibliotecii. Angajaţii companiilor prezente –
de exemplu o agenţie de publicitate, un producător de
jocuri sau o editură de cărţi electronice – devin cărţi
vii şi pot fi “împrumutate” de utilizatori pentru a afla
detalii despre profesia lor. Prezentări de companii,,

dezbateri sau prelegeri au fost organizate în acelaşi
scop al consilierii vocaţionale.
La Suceava, proiectul Ajutor la teme pentru copiii
instituţionalizaţi din Centrele de plasament Speranţa
şi Colţ Alb, presupune acordarea unor meditaţii
săptămânale, asigurate de profesori din unităţile
şcolare din municipiul Suceava, profesori pensionari,
studenţi şi bibliotecare cu pregătire adecvată,
urmărindu-se îmbunătăţirea situaţiei şcolare a acestor
copii, reducerea diferenţelor de şanse faţă de colegii
lor, ridicarea gradului de încredere în forţele proprii şi
stimularea potenţialului intelectual.
Pinellas Public Library Cooperative (SUA), prin centrul
de alfabetizare pentru persoane cu deficienţe de auz,
oferă numeroase cursuri de limbajul semnelor
destinate adulţilor, copiilor, părinţilor cu copii cu
deficienţe de auz. Printre rolurile pe care voluntari le
pot avea în cadrul acestei biblioteci se numără şi
Prietenul Cărţilor, Inspectorul de Cărţi, Asistent
administrativ, Sortatorul de Cărţi, Prietenul Rafturilor.
Programul Teen Tech Tutor de la Biblioteca Publică
Manheim (SUA) utilizează abilităţile voluntarilor
studenţi pentru a oferi instruire IT de bază adulţilor şi
seniorilor care întâmpină probleme sau temeri în
utilizarea computerelor şi a tehnologiei. Lecţiile sunt
centrate pe utilizarea serviciului de e-mail, a
motoarelor de căutare, prelucrarea de fotografii,
capacitându-i pe beneficiari să deţină competenţe
digitale de bază, să comunice cu prietenii şi rudele şi
să îşi crească încrederea în sine.
Proiectul LibraryFarm al bibliotecii din Northern
Onondaga (SUA) are ca scop alfabetizarea
“nutriţională”. Biblioteca deţine şi întreţine o grădină
pe care utilizatorii, în special copiii, o pot vizita şi
“testa” pentru a învăţa despre diferite legume şi
agricultura tradiţională. Voluntarii se pot implica în
activităţile de recoltare şi de plivit. Grădina este de
asemenea o sursă de venit pentru bibliotecă prin
producţia de legume bio.
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Modele de programe de
voluntariat în biblioteci
Cu ajutorul voluntarilor, biblioteca poate deveni un loc pentru....

Exemple de programe:

Recreere activă

Biblioteca Publică Drammen (Norvegia) colaborează
cu Villa Frederikke, un centru de zi pentru vârstnici cu
demenţă incipientă, şi găzduieşte pentru beneficiarii
acesteia, încă din 2010, o cameră de jocuri. Nu este
vorba insă despre jocuri de societate, ci de jocuri
video de tip Xbox Kinect! La început întâmpinată cu
scepticism, ideea s-a dovedit una de succes, iar
jocurile au nu doar rol de recreere, ci mai ales rol
terapeutic pentru bolnavii de demenţă. Jocul de box şi
cel de bowling sunt cele mai apreciate de beneficiari,
fiind potrivite pentru cele mai multe persoane.
Biblioteca a alocat un spaţiu special seniorilor, unde,
pe lângă console de joc, se află şi cărţi de istorie locală
şi sănătate, apreciate de aceştia. Programul se
desfăşoară cu ajutorul voluntarilor şi este în curs de
extindere la alte biblioteci.

Bibliotecile sunt totodată spaţii de recreere, în care,
spre deosebire de şcoală sau de locul de muncă,
întâlnirea cu informaţiile, cunoaşterea şi învăţarea
poate avea loc într-un mediu şi un ritm relaxant şi
prietenos. Dezvoltarea de spaţii şi programe care să
ofere un astfel de mediu pentru petrecerea activă şi
educativă timpului liber a tinerilor, dar şi a adulţilor
sau a seniorilor este o prioritate pentru numeroase
biblioteci din lume.
Scop:
Petrecerea timpului liber într-un mod educativ,
oferirea de alternative sănătoase la activităţi de
petrecere a timpului liber dăunătoare, promovarea
unui stil de viaţă activ, promovarea învăţării pe tot
parcursul vieţii, stimularea cetăţeniei active,
socializare, etc.
Sugestii de activităţi & roluri pentru voluntari:
•

•

•

•
•

•

identificarea de grupuri ţintă deservite sau,
dimpotrivă, slab deservite de bibliotecă şi a
principalelor modalităţi de petrecere a timpului
liber;
iniţierea unui grup consultativ, format din
voluntari din comunitate, pe tema dezvoltării de
servicii recreativ+educative pentru diferite vârste
şi grupuri sociale;
organizarea de activităţi şi cluburi de petrecere a
timpului liber pentru diferite grupuri de vârstă (de
exemplu seri de jocuri de societate);
culegerea şi promovarea online de oportunităţi de
recreere actvă şi educativă din localitate;
coordonarea unei campanii de promovare a
bibliotecii ca alternativă de petrecere a timpului
liber;
ajutor în achiziţia de jocuri de societate pentru
adulţi şi în livrarea instrucţiunilor;

Campania “Dă valoare timpului tău” derulată de
Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” Baia Mare şi-a
propus în 2011 promovarea voluntariatului în rândul
tinerilor, ca o alternativă sănătoasă şi utilă de
petrecere a timpului liber şi de dezvoltare personală.
Practicarea activităţii de voluntariat oferă o
modalitate sănătoasă de petrecere a timpului liber
tinerilor băimăreni, oferind o alternativă la „stradă –
club”, îi ajută pe aceştia să lege noi prietenii, să
acumuleze noi experienţe, să îşi promoveze propriile
idei şi să se implice activ în viaţa comunităţii. Proiectul
a presupus înfiinţarea unui centru de informare pe
teme de voluntariat în incinta instituţiei, derularea de
sesiuni de informare în licee, iniţierea unui blog pe
teme de voluntariat, şamd.
Biblioteca Publică Oak Park a introdus în anul 2007
programul genre-X, un club lunar de lectură gândit
special pentru grupa de vârstă de 20-30 de ani, care
era slab reprezentată printre utilizatorii bibliotecii.
Pentru a ajunge la acest public, biblioteca a decis să
desfăşoare acest club la un bar dintr-un cartier local şi
să “condimenteze” oferta cu jocuri interactive de tip
quizz, speed dating sau Movieoke (un fel de karaoke
cu scene din filme). Programul mai beneficiază şi de
un site dedicat şi de un grup pe Goodreads.com.
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Modele de programe de
voluntariat în biblioteci
Cu ajutorul voluntarilor, biblioteca poate oferi....

Exemple de programe:

Porția de cultură

Evenimentul anual “Poem in Your Pocket” Day
organizat de Biblioteca Regională Jefferson-Madison
(SUA) constă în distribuirea în comunitate, într-o zi, a
peste 8000 de suluri de hârtie pe care sunt imprimate
poezii. După ce se cere acordul poeţilor sau editurilor
în cauză, peste 100 de poezii pentru adulţi, tineri sau
copii sunt imprimate pe suluri de hârtie, rulate şi
prinse cu o fundă de către voluntari, după care sunt
distribuite în oraş şi împrejurimile acestuia în
bibliotecile din oraş, în spitale, la muzee, la
universitate, centrele de zi pentru copii sau vârstnici,
la companii locale, dar si pe stradă, de către echipe
mobile de voluntari şi bibliotecari. Pe fiecare sul este
scris “O poezie de ţinut în buzunar, de la Biblioteca
Regională Jefferson-Madison”. Evenimentul anual a
ajuns deja la cea de-a Va ediţie şi este de mare succes,
promovând atât poezia, lectura, dar şi biblioteca.

Bibliotecile sunt prin excelenţă un loc al culturii şi
trebuie să fie atât un depozit cultural, cât şi un
promotor al valorilor culturale şi al diversităţii unei
comunităţi, un loc unde îşi dau întâlnire culturi,
curente, opinii şi idei diferite.
Scop:
Promovarea culturii, a diversităţii şi toleranţei,
promovarea diferitelor arte, dezvoltarea simţului
artistic, etc.
Sugestii de activităţi & roluri pentru voluntari:
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

organizarea de evenimente culturale (expoziţii,
concerte, piese de teatru, lecturi publice, târguri,
etc.);
organizarea de cluburi de poezie, de limbi străine,
de discuţii axate pe anumite culturi, ţări, religii,
arte;
asigurarea relaţiei cu artişti locali şi diverse
cluburi/comunităţi artistice locale; atragerea de
organizaţii sau grupuri artistice din comunitate
pentru a-şi desfăşura unele activităţi în incinta
bibliotecii;
asigurarea comunicării cu diverse comunităţi
etnice şi religioase din localitate;
recrutarea de persoane resursă / prezentatori/
facilitatori pentru diverse evenimente culturale;
facilitarea de prezentări sau dezbateri pe teme
interculturale şi planificarea de teme relevante
pentru dezbateri, identificarea de cărţi-resursă cu
teme sau personaje relevante pentru dezbateri;
coordonarea unui grup de teatru format din
voluntari-actori;
gestionarea recuzitei pentru evenimente sau
decorarea spaţiului în care se desfăşoară acestea;
realizarea unui calendar cu evenimente culturale
din localitate;
colectarea şi promovarea de oportunităţi de
voluntariat în domeniul cultural;
activităţi de promovare a evenimentelor sau
serviciilor culturale ale bibliotecii.

Biblioteca Publică din Lom (Norvegia) a demarat în
2013 un proiect de artă a povestirii (storytelling)
numit “Străinul”, împreună cu Biblioteca Judeţeană
Oppland, câteva centre de educaţie a adulţilor şi
centrul de voluntariat local. Destinat imigranţilor,
proiectul şi-a propus o serie de întâlniri cu imigranţi,
facilitate de specialişti în arta povestirii, în care aceştia
au fost încurajaţi să povestească despre diferite teme
legate de cultura lor (dragoste, nume, muzică, etc.), să
socializeze şi să lege prietenii. Voluntarii şi specialiştii
de la centrele de educaţie a adulţilor au ajutat
participanţii să îşi contureze poveştile astfel încât
acestea să poată fi prezentate în public.
Proiectul Book to Art Club îşi propune să crească
interacţiunea cititorilor cu cărţile prin implicarea în
diverse activităţi artistice inspirate de cărţi. În fiecare
lună, proiectul propune o carte şi o serie de resurse
din care cei interesaţi se pot inspira pentru activităţi
artistice legate de subiectul şi personajele cărţii
respective – ex: audiţii muzicale cu piesele menţionate
de personaje, ateliere pentru fabricarea manuală a
unor mici obiecte descrise în carte, concurs de
fotografii, ateliere de desen pentru a schiţa lumile
imaginare sau pentru a desena un logo pentru tabăra
descrisă în carte, atelier de presat flori sau de origami
pentru o carte în care un personaj e pasionat de
grădinărit, şamd.
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Modele de programe de
voluntariat în biblioteci
Cu ajutorul voluntarilor, biblioteca poate exista și...

În aer liber
Biblioteca nu înseamnă un spaţiu închis între câţiva
pereţi, ci e din ce în ce mai mult prezentă în
comunitate, în spaţii neconvenţionale şi chiar în aer
liber. Dincolo de serviciile de tip bibliotecă mobilă
acoperite deja, bibliotecile pot implica voluntari şi în
alte activităţi derulate în natură sau în oraş, menite să
iasă din tipar şi să abordeze noi categorii de public.
Scop:
Promovarea unui stil de viaţă sănătos, a protecţiei
mediului înconjurător şi a recreerii active, reabilitarea
unor spaţii urbane şi re-adoptarea lor de către
comunitate, promovarea vieţii culturale din oraş,
stimularea creativităţii, stabilirea de parteneriate
inedite, etc.
Sugestii de activităţi & roluri pentru voluntari:
•

•
•
•
•

documentare cu privire la obiectivele culturale şi
literare din oraş (case memoriale, clădiri istorice,
statui, etc.);
dezvoltarea de materiale informative pe aceste
teme;
organizarea şi oferirea de tururi ale oraşului pe
diferite teme;
organizarea de tabere sau drumeţii cu teme
literare;
cooptarea de persoane resursă pentru activităţi
(de exemplu ghizi profesionişti pensionaţi).

Exemple de programe:

Biblioteca Publică din Reykjavík (Islanda) organizează
tururi gratuite ale oraşului în fiecare săptămână de
vară, cu pornire de la sediul bibliotecii. Turul Safari
este axat pe obiectivele culturale din oraş (muzee,
biblioteci, teatre, statui, alte obiective de interes), dar
şi pe evenimente culturale şi activităţi gratuite pentru
copii şi familii. Ghizii prezintă informaţiile în islandeză,
dar şi în cîteva alte limbi străine. Un alt tur este cel
tematic, axat pe poveşti populare despre stafii şi alte
creaturi, dar şi pe literatura poliţistă islandeză, ghizii
oprindu-se la obiective de interes pentru tema aleasă.
Proiectul Literary Lots de la Biblioteca Publică
Cleveland (SUA) identifică şi reamenajează spaţii
publice abandonate din oraş, transformându-le în
scene desprinse din cărţi (de exemplu scene din Alice
în Ţara Minunilor) cu ajutorul voluntarilor, artiştilor
locali şi al sponsorilor din comunitate. Diverse
evenimente tematice pentru copii, familii şi adulţi
sunt apoi organizate în aceste spaţii reamenajate.
Comunitatea e acum mândră de oraş şi a îmbrăţişat
spaţiile reabilitate.
Biblioteca Lewis and Clark (SUA) a organizat o tabără
de creaţie literară la munte, pentru 16 fete cu vârste
cuprinse între 11 şi 16 ani. Activităţile au constat în
exerciţii de compunere, împărtăşire a creaţiilor, critică
reciprocă, un workshop susţinut de un poet local, cât
şi activităţi specifice taberelor, precum foc de tabără,
drumeţii, înot. Tabăra a unit şi mai mult grupul de
Creaţie Literară pentru Adolescente de la bibliotecă şi
le-a permis să lege prietenii şi să-şi exploreze pasiunea
şi talentul departe de tehnologie, de şcoală şi de
problemele de zi cu zi.

Biblioteca Publică Hillsboro (SUA) se află în
vecinătatea unui spaţiu verde cu trasee de drumeţii şi
lacuri, prin urmare a fost firesc să încheie un
parteneriat cu 2 organizaţii locale specializate în
prezentări de natură. Voluntarii oferă utilizatorilor
bibliotecii plimbări în natură şi prezintă fauna şi flora
întâlnită pe traseu. Biblioteca oferă astfel un serviciu
în aer liber de educaţie pentru protecţia mediului
înconjurător.
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Modele de programe de
voluntariat în biblioteci
Cu ajutorul voluntarilor, biblioteca poate activa și...

On-line
Prezenţa online este necesară pentru bibliotecile care
doresc să atingă categoriile de public tânăr, adult, dar
mai nou şi adulţi mai în vârstă cu abilităţi digitale în
dezvoltare. Voluntarii, în special cei tineri, deţin
competenţele şi interesul necesar pentru a creşte şi a
maximiza prezenţa online a bibliotecilor, pentru a
dezvolta imaginea de bibliotecă modernă şi în pas cu
timpurile, dar şi pentru a contribui la atragerea de noi
utilizatori şi voluntari din mediul online.
Scop:
Promovare online, promovare adaptată nevoilor
adolescenţilor şi tinerilor (dar nu numai), dezvoltarea
unui program de ambasadori ai bibliotecii.
Sugestii de activităţi & roluri pentru voluntari:
•

•

•
•
•
•
•

•

gestionarea paginii web, a conturilor de pe reţele
de socializare, editarea unui blog al bibliotecii sau
a paginilor sau blogurilor diverselor programe sau
grupuri din cadrul bibliotecii;
dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii
destinate utilizatorilor cu competenţe digitale
avansate;
întreţinerea serverelor şi colecţiilor digitale;
digitalizarea colecţiilor;
derularea de campanii de promovare online a
serviciilor bibliotecii;
scrierea de recenzii de carte sau recomandări de
carte pe pagina bibliotecii;
grafică pentru materiale promoţionale, materiale
informative, evenimente sau pentru comunicarea
online;
contribuţie la documentare pe diverse teme şi
oferirea de răspunsuri online pentru utilizatori.

Exemple de programe:

Serviciul oferă îndrumare utilizatorilor în căutarea
informaţiilor de pe internet, din colecţia bibliotecii,
dar şi din alte baze de date specializate, pe anumite
teme.
Aşa numiţii “reporteri sociali” (de la “social media”) de
la Biblioteca Weymouth (UK) au fost instruiţi pentru
acest rol de către The Reading Agency, cu scopul de a
scrie recenzii de carte, editoriale, a lua interviuri
artiştilor şi autorilor locali şi de a deveni lideri de
opinie şi promotori ai bibliotecii în spaţiul virtual.
Tinerii au fost instruiţi în utilizarea eficientă a
reţetelor sociale, aplicaţii de promovare online
precum Audioboo şi tactici de comunicare.
International Children’s Digital Library (ICDL), găzduită
de Universitatea din Maryland (SUA) se bazează pe
voluntari pentru a traduce în diverse limbi colecţia de
cărţi pentru copii, interfaţa web şi informaţii despre
autori. ICDL aspiră să adune la un loc poveşti din toată
lumea penttru ca orice copil să poată accesa digital şi
să poată aprecia înţelepciunea literaturii pentru copii
din orice ţară. De asemenea, ambasadorii ICDL sunt
peste 1000 de voluntari de pe tot mapamondul, care
contribuie la promovare şi la documentare locală,
prin: testarea de software, colectarea de conţinut de
carte prin comunicarea cu edituri şi autori locali,
încărcarea de planuri de lecţii folosind materialele de
pe pagina ICDL, adaptarea textelor în diferite limbi,
promovarea resurselor ICDL printre copii, bibliotecari,
educatori şi comunitate în general, recomandări şi
recenzii de cărţi pe pagina web ICDL.
International Music Scores Library Project (IMSLP) din
Canada fiinţează încă din 2006 şi îşi propune să facă
publice partituri muzicale clasice şi nu numai din
lumea întreagă, cu ajutorul voluntarilor care le
scanează şi le încarcă. Până în prezent, 286,000 de
partituri sunt disponbile online şi pot fi căutate după
compozitor, denumire sau prin similaritate cu alte
compoziţii.

Ask Ontario e un serviciu de informare şi documentare
în timp real, prin chat, oferit în colaborare de personal
şi studenţi voluntari din 35 de biblioteci publice şi 14
biblioteci universitare din provincia Ontario din
Canada. Aceştia lucrează în ture pentru a oferi acest
serviciu pentru publicul larg şi pentru studenţi.
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Modele de programe de
voluntariat în biblioteci
Cu ajutorul voluntarilor, biblioteca poate devolta programe...

Exemple de programe:

Anti-ură & pro-toleranță

Biblioteca regională şi universitatea din Umeå (Suedia)
au implementat un proiect cu copiii din ciclul primar
de învăţământ, intitulat “Nu judeca o carte după
copertă”. Copiilor le-au fost prezentate 10 coperte de
cărţi ale unor cărţi recent apărute, după care au
discutat despre posibilul lor conţinut doar pe baza
imaginilor de pe copertă şi au votat cartea preferată.
În cea de-a doua vizită liderii proiectului au citit prima
pagină a fiecărei cărţii, fără să menţioneze titlurile şi,
din nou, copiii au votat cartea preferată. Cărţile au
fost apoi prezentate în diferite moduri la clasă, prin
discuţii, desenarea copertei, citirea cărţii, etc.

Datorită poziției sale în comunitate și a numărului
mare de persoane la care poate ajunge, biblioteca
poate contribui semnificativ la educarea populației în
spriritul toleranței, a incluziunii, egalității, promovării
drepturilor omului și a discursului anti-ura.
Scop:
Promovarea drepturilor omului și a discursului antiură, promovarea toleranței, a incluziunii și a
respectului față de diversitate, pentru a educa și
combate atitudinile discriminatoare de orice fel.
Sugestii de activităţi & roluri pentru voluntari:
•

•

•

•

•

•

Organizarea unor seri de discursuri privind
drepturile omului sau teme pro-toleranță, având
invitați renumiți din domeniu sau cu reputație în
comunitate.
Organizarea unor ateliere educative, non-formale
și aplicative, pentru copii și tineri pe subiecte ca
drepturile omului, anti-bullying, cyber-bullying,
etc.
Organizarea unor concursuri de esee, fotografii,
desene, etc, având ca temă drepturile omului,
discursul anti-ură, toleranța, etc.
Realizarea unui colț sau unei secțiuni speciale în
bibliotecă dedicate materialelor și resurselor din
domeniul drepturilor omului.
Instalarea unor soft-uri speciale care filtrează și
blochează accesul online la site-uri cu conținut
discriminatoriu sau instigator la ură, și educarea
beneficiarilor pentru a-și instala aceste filtre
pentru copiii lor.
Organizarea unor evenimente de promovare a
drepturilor omului și a discursului anti-ură: zile
sau săptămâni tematice, campanii stradale sau în
școli, biblioteci vii, expoziții tematice, etc.

Biblioteca New Port Richey (SUA) organizează
festivaluri de film documentar şi artistic pe tema
drepturilor omului şi derulează de peste 8 ani
festivalul “Reel Pride LGBT Film Series”, o serie de
filme pe teme LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane
transgender).
Biblioteca Ardkeen Library din Waterford (Irlanda) a
organizat, în colaborare cu UNHCR Irlanda, cu ocazia
Zilei Mondiale a Refugiaţilor, o prezentare cu
experienţa unor refugiaţi. De asemenea, biblioteca a
compilat şi promovat o listă cu cărţi scrise de refugiaţi
sau care prezintă experienţa acestora. Arta povestirii
sau storytelling este o metodă foarte utilă în
combaterea discursului instigator la ură care apare
adesea în conexiune cu refugiaţii şi cu alte grupuri,
pentru că reduce distanţa dintre oameni şi transmite
emoţii între oameni şi între culturi.
Jericho Public Library (SUA) găzduieşte prezentările şi
întâlnirile voluntarilor asociaţiei “End to Cyber
Bullying” (ETCB), al cărei scop este de conştientizare,
informare, mobilizare şi oferirea de servicii către elevi,
educatori, părinţi şi publicul larg pentru a pune capăt
fenomenului de bullying. Voluntarii ETCB sunt activişti
online care ajută, facilitează, consolează, răspund
pozitiv sau raportează în cazurile de bullying pe care le
întâlnesc online.

Material realizat de Pro Vobis – Centrul Naţional de
Resurse pentru Voluntariat, septembrie 2014.
Proiectul Raftul cu iniţiativă: Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci (2014-2015), finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în
România şi implementat de Pro Vobis şi ANBPR. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014.

Partener:

Promotor:

Finanţator:

Mai multe detalii despre voluntariatul în biblioteci
şi despre Proiectul „Raftul cu iniţiativă: dezvoltarea de programe
de voluntariat în biblioteci” se pot accesa pe
www.raftulcuinitiativa.provobis.ro

Contact:
provobis@provobis.ro | www.provobis.ro | Tel/fax: 0264-412 897
Sediul central: Cluj-Napoca | Punct de lucru: Bucureşti

Proiectul „Raftul cu Inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci” este finanţat prin
Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 74.996 euro şi este implementat de
Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat (www.provobis.ro).
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

