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Proiectul Books Like Acting
Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea a câştigat un grant în valoare de 15 000 de
Euro prin programul Grundtvig finanţat de Comisia Europeană. Proiectul Books Like Acting (BAct) este un parteneriat pentru învăţare care se va derula pe o perioadă de doi ani, începând cu 1
august 2013.
Programul Grundtvig îşi propune să ofere alternative educaţionale şi să îmbunătaţească
accesul celor care, indiferent de vârstă, doresc să dobândească noi competenţe prin forme de
educaţie a adulţilor. Grundtvig vine în întâmpinarea nevoilor de predare/învăţare ale adulţilor şi se
adresează instituţiilor sau organizaţiilor care asigură sau facilitează educaţia acestora. Parteneriatele
pentru învăţare Grundtvig reprezintă cadrul pentru activităţi de cooperare între organizaţii care
lucrează în domeniul educaţiei adulţilor. Ele se axează pe participarea şi implicarea activă a
persoanelor adulte în activităţile de proiect.
În calitate de aplicant şi coordonator al proiectului Books Like Acting, Biblioteca
Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea derulează activităţile în parteneriat cu alte şase organizaţii
din Europa:
- Excmo. Ayuntamiento de Purchena din Spania,
-Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku din Polonia,
- BUCA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ din Turcia,
- Club UNESCO "Re Italo" di Reggio din Italia,
- Association pour le Développement de la Pédagogie de l'Individualisation din Franţa
- Projektor Ideell Förening din Suedia.
Scopul proiectului este creşterea interesului pentru lectură în comunitate. Principalul
obiectiv este implicarea activă şi pe termen lung a bibliotecii în viaţa comunităţii prin împărtăşirea
de idei şi cunoştinţe care vor sta la baza dezvoltării unor metode noi de abordare a lecturii in
vederea atragerii publicului spre biblioteci. Pe parcursul întâlnirilor urmărim descoperirea celor mai
potrivite metode de prezentare a textelor într-o manieră artistică şi aplicarea lor în sesiuni de lectură
publică.
În ceea ce priveşte publicul ţintă, proiectul îşi propune introducerea instrumentelor de
dezvoltare personală necesare integrării persoanelor dezavantajate, a celor cu nevoi speciale şi a
vârstnicilor în activităţile destinate membrilor comunităţii, utilizatori activi şi potenţiali ai
bibliotecii.
Sesiunile de training şi workshopurile au atât componente metodologice, cât şi aspecte
practice. Astfel vom combina prezentările teoretice cu dezbateri şi demonstraţii de redare specifice
lecturii publice. Toate documentele vor fi publicate pe web-site-ul proiectului, astfel încât ele să fie
valorificate atât la nivel local, cât şi european.
Proiectul B-Act se subordonează concepului european de învăţare pe tot parcusul vieţii,
potrivit căruia dezvoltarea personală este o necesitate şi poate fi obţinută prin educaţie şi formare
continuă în vederea dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi, de stringentã actualitate, pe tot
parcusul vieţii.
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