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Grundtvig este un program european finantat de Comisia 

Europeana. Programul Grundtvig se raporteaza la conceptual 

de invatare pe tot parcursul vietii derulat in perioada 2007- 

2013.   

Programul GRUNDTVIG isi propune sa ofere alternative edu-

cationale si sa imbunatateasca accesul celor care, indiferent 

de varsta, doresc sa dobandeasca noi competente prin 

forme de educatia adultilor. GRUNDTVIG vine in intampi-

narea nevoilor de predare/invatare ale adultilor si se adre-

seaza institutiilor sau organizatiilor care asigura sau facilitea-

za educatia acestora. 

Orice organizatie din domeniul educatiei adultilor, din sis-

temul formal, non-formal sau informal poate sa participe la 

programul Grundtvig.  

Obiective specific: 

- sa raspunda provocarilor educationale impuse de imba-

tranirea populatiei/ cresterea sperantei medii de viata in Eu-

ropa 

-sa sprijine oferta si sa raspunda cererii de alternative educa-

tionale pentru adulti, cu scopul de a ameliora cunostintele si 

competentele acestora 

Parteneriatele pentru Invatare reprezinta cadrul pentru re-

alizarea unor activitati de cooperare intre organizatii care 

lucreaza in domeniul educatiei adultilor  
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Proiectul Books Like Acting Project (B-Act) este un parteneriat de 

învăţare finanţat de Comisia Europeană prin programul Grundtvig. 

Proiectul se desfăsoară pe o perioadă de doi ani (2013-2015) şi este 

compus din şapte organizaţii europene: 

- Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea - România, coordona-

tor 

  -Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna - Polonia 

 - Projektor Ideell Förening- Suedia 

- Excmo. Ayuntamiento de Purchena - Spania 

- Club UNESCO "Re Italo" di Reggio - Italia 

 - BUCA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ - Turcia 

 - Association pour le Développement de la Pédagogie de l'Individuali-

sation - Franţa 

 

Proiectul Books Like Acting (B-Act) este un parteneriat pentru 

învăţare bazat pe schimbul de experienţe, practici şi metode în dome-

niul educaţiei adulţilor. Parteneriatul de lectură publică B-Act se 

derulează pe parcursul a doi ani, începând cu 1 august 2013. 

Iniţiativa bibliotecii materializată în acest proiect se subordonează 

concepului european de învăţare pe tot parcusul vieţii potrivit căruia 

dezvoltarea personală este o necesitate şi poate fi obţinută prin 

dobândirea de cunoştinţe şi competenţe pe tot parcusul vieţii, printr-

o continuă actualizare a stocului individual de cunoştinţe şi compe-

tenţe, prin educaţie şi formare continuă. 

 

DESPRE PROIECT 

    -  Metode interactive şi instrumente care trezesc interesul 

pentru lectură: cluburi de lectură, prezentări de cărţi şi întâlniri 

cu scriitori, concursuri de poezie şi proză scurtă, servicii noi 

pentru mamele tinere şi copii lor. 

   -  Experienţe şi abordări noi în managementul educaţiei 

adulţilor în cadrul organizaţiilor:  Open-university este o metoda 

de a atrage publicul adult într-o formă organizată de educaţie 

prin oferirea de cursuri solicitate de ei şi combinate cu  jocuri de 

socializare. 

   -  Antreprenoriat artistic şi cultural pentru diferite grupuri ţintă: 

Cluburi de lectură cu artişti, târguri de carte ca evenimente cul-

tural-artistice, punerea în scenă a unor texte şi prezentarea lor 

în public, în aer liber, în locuri publice, biblioteci, librării, şcoli. 

     - Managementul activităţilor de lectură publică: organizarea 

grupului  tinând cont de vârstă, alegerea locului, selectarea 

textelor, angajarea unui actor pentru interpretarea textelor. 

 - Metode de transmitere a mesajelor prin lectura cărţilor în limbi 

străine: evenimente tematice (citim în public cărţi din literatura 

universală pentru pace, pentru un mediu curat...) expoziţii te-

matice cu cărţi în mai multe limbi, flash-moburi, Biblioteca Vie. 

   - Arta lecturii expressive:  seri de lectură dramatică, seri de 

comedie, cursuri de  dictie, mimică,  ateliere de tetaru, panto-

mimă  

   -  Metode de lectură pentru persoanele cu dizabilităţi: “Lectura 

în culori”, Gattegno Pedagogy , evenimente cultural artistice în  

centrele de îngrijire, bibliobuzul,  

--  Cărţile bilingve, metode de promovare a literaturii: lectură 

publică simultană în limba originală şi în cea materna. 

TRAININGURI 

B-ACT 
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http://bookslikeacting.mixxt.eu/ 

SCOPUL PROIECTULUI 

Scopul proiectului este creşterea interesului pentru lectură în co-

munitate. Obiectivul principal este de a împărtăşi idei şi cunoştinţe 

care vor sta la baza dezvoltării unor metode noi de abordare a lec-

turii în scopul atragerii publicului spre biblioteci. 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. Pe 

parcursul întâlnirilor transnaţionale  proiectul urmareşte descoperi-

rea celor mai potrivite metode de prezentare a textelor într-o ma-

nieră artistică şi aplicarea lor în sesiuni de lectură publică. 

Promovarea diversităţii culturale prin utilizarea metodelor informale 

şi non-formale de învăţare, introducerea instrumentelor de dezvol-

tare personală, formarea abilităţilor  artistice de citire în public 

pentru grupul tinta,  imbunatatirea capacităţii de relaţionare a 

adulţilor prin      intermediul lecturii publice, atragerea cititorilor spre 

bibliotecă prin utilizarea unor metode noi de stimulare a interesului 

pentru lectură, sprijinirea persoanelor în vârstă şi a celor 

dezavantajate, transferul de cunoştinţe şi promovarea valorilor cul-

turale europene sunt principalele motivaţii ale parteneriatului Books 

Like Acting. 

Sesiunile de training şi workshopurile care vor avea loc in fiecare ţarã 

partenerã se constituie în adevarate cursuri şi prezentãri teoretice 

combinate cu dezbateri şi demonstraţii practice de redare specifice 

lecturii publice.  

Rezultatele proiectului Books Like Acting  sunt publicate pe web-site-

ul special creat, astfel încât ele să fie exploatate atât la nivel local, cât 

şi  european.  
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BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 

“ANTIM IVIREANUL” VÂLCEA 

 

Râmnicu Vâlcea, Romania 

Intalnire cu lectura 

Prima intalnire in cadrul proiectului  

BOOKS LIKE ACTING 

 

Milton considera lectura un “ritual al 

renasterii” care ofera sansa unei vieti noi atat cititorilor, cat si cartilor. 

Pentru proiectul “Books Like Acting” acest ritual a inceput odata cu 

aprinderea lampioanelor B-Act si lansarea lor spre cer, pe 25 si 26 

noiembrie 2013, la Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” Valcea, 

Romania. Aceasta a fost prima intalnire a partenerilor europeni din: 

Polonia, Suedia, Spania, Italia, Franta, Turcia, coordonati de catre 

Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” Valcea, Romania.  

Aceasta intalnire a avut ca scop realizarea unui prim contact cu 

organizatiile europene partenere in proiect, schimburi de experienta si 

de bune practici aplicabile la nivel european si utile in realizarea 

scopului nostru 

Grupul tinta al proiectului B-Act este alcatuit din persoanele varstnice 

si adulti cu nevoi speciale si persoane 

dezavantajate din punct de vedere 

social, iar parteneriatul B-Act urmareste 

sa ofere servicii specializate in acord cu 

nevoile lor culurale dar si de integrare in 

grupuri, de socializare pentru a creste 

gradul de interes al acestor categorii 

sociale pentru biblioteca. 

http://www.bjai.ro/  

 

Workshopul desfasurat a avut ca rezultat crearea websitului 

B-Act, prin intermediul caruia promovam activitatile si intram 

in contact si cu alte organizatii care se ocupa de educatia 

adultilor. Videoxpozitia “Literatura romana reprezentativa” a 

fost urmata de o vizita la Castelul Bran, cunoscut drept 

Castelul lui Dracula din romanul lui Bram Stoker. Personajul 

scriitorului irlandez s-a trezit la viata luand o infatisare pro-

prie imaginatiei fiecarui participant, experienta care costituie 

o metoda interactiva de promovare a lecturii publice prin in-

teractiunea dintre fictiune si adevar istoric. 

Exemple de bune practici: Clubul de lectură Povestea Vorbei 

Iubitorii de lectură sunt invitaţi să participe la club de lectură, o 

comunitatate în miniatură unde îşi împărtăşesc preferinţele 

literare şi amintirile, află despre încercările literare ale celor-

laţi, citeas din creaţiile proprii, se bucură împreună de com-

pania cărţilor.  Pe parcursul întâlnirilor lunare se fac prezentări 

de cărţi şi recomandări de lectură, iar participanţii sunt 

provocaţi la discuţii şi simulări pentru a descoperi sensuri ined-

ite în cărţile citite.  

Exemple de bune practici: Proiectul EU CITESC 

Membrii comunitatii donează cărţi, iar biblioteca doreşte să valorizeze 

această generozitate, întorcând gestul în comunitate. Cărţile sunt expuse în 

spaţii publice, astfel că orice membru al comunitatii le poate împrumuta, 

liber si gratuit, fără a fi necesar să se înregistreze în vreun fel. Cel care 

împrumută o carte o poate citi în incinta locaţiei, pe durata călătoriei, în 

timpul de aşteptare sau o poate lua cu el.Cartea se restituie la orice punct 

"Eu citesc..." din Râmnicu Vâlcea.Este la libera alegere a celui care 

împrumută o carte când si unde o va restitui  

http://www.bjai.ro/
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 ASSOCIATION POUR LE 

DÉVELOPPEMENT  

DE LA PÉDAGOGIE DE 

L'INDIVIDUALISATION  

Paris, France 

http://adpiformation.fr/s.php?id=6 

ADPI este o asociatie din Franta, creata  in 

1995, cu sediul la Paris, Franta.    

ADPI se ocupa cu: 

- oferirea de cursuri de integrare profesion-

ala pentru tinerii imigrant. 

 - ajuta persoanele cu nevoi special (si in special persoanele cu prob-

lem de auz) sa-si gaseasca un loc de munca 

 - traininuri pentru examinarea celor care lucreaza in domeniul med-

ical  

Tema celei de-a 6 intalniri international in parteneriatul Books Like 

Acting a fost “Metode pedaogice de lectura pentru persoanele cu 

nevoi special.  Intalnirea a fost organizata de ADPI, in Paris in peri-

oada 19-20 maerie 2015.  

Training:ul “Metode folosite pentru initierea persoanelor cu nevoi 

special in deprinderea cititului: “Lectura in culori” - Gattegno Peda-

gogy - "Reading in colors" .  

Trainerul profesionist i-a initiat pe par-

ticipant in folosirea unei metode inno-

vative de invatare a limbilor straine. 

 

Pedagogia Gattegno este numita si “Lectura in culori”. Si in-

tradevar, ADPI lucreaza cu grafice in culori in procesul de 

predare a limbii franceze pentru cei care doresc sa invete 

aceasta limba.  

Scopul acestei metode pedagogice este subordonat concep-

tului  didactic de adaptare a sistemului de predare abilitati-

lor de invatare ale grupului de referinta.  ADPI lucreaza 

de asemenea cu diferite programe de calculator special-

izate in invatarea scrierii si cititului.  

Principalul obiectiv este acela de a lucra pe de o parte in 

domeniul competentelor lingvistice, iar pe de alta parte 

in proiecte care vizeaza integrarea socio-profesionala a 

persoanelor din grupul de referinta.  

Exemple de bune practici 
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WYŻSZA SZKOŁA 

HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA  

 

Włocławek, Poland 

Cea de-a patra întâlnire internaţională din 

cadrul proiectului Books like Acting (B-Act) 

a fost organizată de Wyzsza Szkola Hu-

manistyczno-Ekonomicz din Wloclawek, 

Polonia.  

Obiectivul principal al acestei întalniri a 

fost crearea designului pentru e-bookul 

proiectului şi stabilirea capitolelor care vor 

alcătui această publicaţie electronică. A fost, de asemenea, organizat un 

concurs între parteneri pentru a găsi cel mai potrivit titlu pentru e-book. 

Trainingul “Methods to transmit the message by reading foreign books” a 

fost susţinut de specialiştii în domeniu: Joanna Kijewska şi Marcin Miziolek 

din Wloclawek. Au avut loc discuţii şi schimburi de experienţă între partici-

panţi şi au fost organizate vizite de studiu la Universitatea din Wloclawek şi 

la Centrul Cultural Brower B. Seminarul a continuat în cea de-a doua zi cu 

stabilirea următoarelor etape ale proiectului şi apoi cu o vizită culturală în 

oraşul Torun, locul în care s-a născut Nicolaus Copernicus. Cei prezenţi au 

luat parte la o demonstraţie de preparare a unui produs reprezentativ 

pentru oraşul Torun -  turta 

dulce cu ghimbir. Aceasta a 

avut loc la Muzeul Piernika, 

într-o atmosfera creată prin 

îmbinarea basmului cu 

străvechiul meşteşug. 

www.wshe.pl  

Cartile pot schimba Europa 

Exemple de bune practici 

Book crossing: Un proiect care faciliteaza schimbul de carti 

intre memebrii comunitatii, prin intermediul punctelor li-

bere de imprumut infiintate in cadrul bibliotecilor din oras. 

 

Activitati organizate in cadrul Open University pentru per-

soanele adulte: 

Intalniri cu scriitorii 

Targuri de carte cu pret redus 

Clubul de metafore 

http://www.wshe.pl/
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BUCA HALK EĞİTİMİ 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ  

 

Izmir, Turkey 
www.bucahem.com 

In zilele de 27-28 martie 2014 a avut loc cea de-a 

doua întâlnire din cadrul proiectului de lectură 

publică Books Like Acting, derulat de Biblioteca 

Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea. Gazda semi-

narului a fost Centrul de Educaţie din Buca, Izmir, 

Turcia. Cele 7 ţări participante şi-au împărtăşit experienţele legate de 

educaţia adulţilor şi metodele educaţionale dedicate persoanelor cu 

dizabilităţi. Tema seminarului s-a subordonat concepului european de 

învăţare pe tot parcursul vieţii potrivit căruia dezvoltarea personală es-

te o necesitate şi poate fi obtinuţă prin dobândirea de cunoştinţe şi 

competenţe pe tot parcusul vieţii, printr-o continuă actualizare a sto-

cului individual de cunoştinţe şi competenţe, prin educaţie şi formare 

c o n t i n u ă . 

Metodele de învăţare fără stres promovate de sistemul suedez, organi-

zarea unor cluburi de lectură pentru persoane adulte, precum cel din 

Spania (“Aljibe de Purchena”) sunt exemple de bune practici aplicabile 

şi la nivelul nostru. 

 

La Centrul de Educaţie din Buca - Izmir au loc activităţi de lectură pub-

lică şi diverse cursuri de educaţie a adulţilor (cosmetică, croitorie, 

teatru, limbi străine...). Pentru promovarea cărţilor se pun în scenă dif-

erite piese jucate de cursanţii centrului. Cu ocazia întâlnirii din cadrul 

proiectului B-Act, tinerii actori au interpretat un fragment din „Dog Di-

ogenes” scrisă de M. Umit Gorgulu, iar participanţii din ţările partenere 

au luat parte la o sesiune de citire în public a unei povestiri scrise de 

unul Esref Karadag, membru al echipei de proiect din organizaţia turcă. 

Exemple de bune practici 

Cluburi de teatru 

Crearea unei trupe de teatru  formata din artisti amatori  

(personae vulneraile, seniori….), este o metoda utila  in in-

telegerea unui text pe baza expresivitatii artistice.  Organizatia din 

Turcia prezinta spectacole de teatru inspirate din cultura si tra-

ditiaile tarii lor.  Scenetele sunt prezentate in limba turca, dar 

pentru a fi pe deplin intelese de catre audienta straina,  textile 

sunt traduse si inmanate participantilor pentru a fi citite inainte de 

spectacol. Audienta poate  intelege  ceea ce se petrece pe scena, 

urmarit textul in timp ce actorii interpreteaza scena.  

Ca parte a diferitelor activitati  sociale , teatrul  poate fi  inclus in 

proiecte locale sub forma teatrului therapeutic,  comedie, im-

provizatie.  

http://www.bucahem.com/
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PROJEKTOR IDEELL 

FÖRENING 

 

Växjö, Sweden 

Books like Acting: Practici suedeze în domeniul promovării lecturii 

 

În perioada 20-23 mai 2014, Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea a 

luat parte la seminarul internaţional “Reading books in public” organizat de 

Projektor Ideell Förening din Växjö, Suedia, în cadrul celei de-a treia întâlniri 

din proiectul “Books like Acting”, Nr. de referinta GRU-13-C-LP-208-VL-RO. 

Seminarul s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Folkhighschool din Värna-

mo, o instituţie de învăţământ de tip „second chance” pentru persoanele 

care doresc să-şi reia studiile indiferent de vârstă. Folkhighschool oferă 5 

programe educaţionale pe o perioadă de până la 3 ani pentru cei care au 

abandonat şcoala din diverse motive şi pentru imigranţi şi timp de 1-6 ani 

pentru persoanele cu nevoi speciale. 

Projektor Ideell Förening din Växjö este o organizaţie nonguvernamentală 

care se ocupă de educaţia adulţilor şi dezvoltă, în partneriat cu Folkhigh-

school din Värnamo, un program coerent de promovare a lecturii. Princi-

palele teme dezbătute în cadrul seminarului au fost lectura, motivele pentru 

care se citeşte mai puţină ficţiune şi importanţa lecturii în dezvoltarea per-

sonală a tinerilor şi adulţilor. Sistemul suedez de instruire susţine programe 

culturale şi educaţionale care au o importantă com-

ponentă practică. Şcolile, ONG-urile şi bibliotecile 

colaborează în proiecte comune adresate mem-

brilor comunităţii. 

 

www.globalakronoberg.se 

 

Exemple de bune practici  

 

Biblioteca Publică din Växjö are o istorie veche de peste 300 

de ani şi deţine o colecţie impresionantă de cărţi. Biblioteca 

este centrul cultural al oraşului şi este frecventată zilnic de 

aproximativ 600 de utilizatori. Totodată biblioteca admin-

istrează o vastă colecţie de documente, în aproape toate lim-

bile, în forme variate şi oferă cărţi în format special pentru 

persoanele cu probleme de vedere. De asemenea, pune la dis-

poziţia celor interesaţi informaţii genealogice, având una din-

tre cele mai complexe baze de date de acest fel din lume. Fon-

dul de documente este organizat tip open-space, iar circulaţia 

unităţilor de bibliotecă se face în sistem automat.  

Pe lângă activităţile tradiţionale, biblioteca dezvoltă o serie de 

proiecte destinate membrilor comunităţii şi are o largă 

colaborare cu alte organizaţii din întreaga lume. 

Această parte de sud a Suediei se bucură de o bogată tradiţie 

culturală, câteva nume importante din cultura suedeză 

provenind de aici. Pasajele pietonale din centrul oraşului 

Växjö au, gravate în caldarâm, citate din autori suedezi, un 

mod inedit de a îndemna trecătorii la meditaţie şi de a 

promova lectura. 

http://www.globalakronoberg.se/
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CLUB UNESCO "RE ITALO" DI 

REGGIO  

 

Reggio, Italy 

 

 www.sandhi.eu 

Seminarul găzduit de Club UNESCO 

“Re Italo” di Reggio a avut tema “Lectura în spaţiul pub-

lic”. Trainingul “Cărţile biblingve- metodă de 

promovarea a literaturii” a cuprins şi o prezentarea ar-

tistică susţinută de un grup de adulţi din grupul ţintă din 

Turcia. Un mijloc eficient de promovarea a literaturii naţionale în 

străinătate sau către un public străin este prezentarea unei cărţi prin 

crearea unui eveniment artistic atât în bibliotecă, cât şi în alte locaţii. 

“Artiştii” sunt persoane adulte care participă voluntar la constituirea unor 

mici grupe artistice în cadrul bibliotecii.  

 

Workshopul “Comunicarea verbală şi non-verbală în promovarea litera-

turii” a evidenţiat importanţa elementelor care compun transmiterea 

mesajelor: locaţia, prezentarea, auditoriul, materialele promoţionale 

(afişe, articole, anunţuri), precum şi utilizarea ineditului, a suspansului, 

umorului, şi a elementelor de interactivitate între participanţi. De ase-

menea, vizitarea locaţiilor cu încărcătură istorică sau mitologică concom-

itent cu prezentarea versiunilor literare surpinse de diverşi autori re-

prezintă o metodă de promovare cu mare impact asupra publicului. Un 

exemplu eedificator este cel din Italia, la Castelul Ruffo din Scilla, unde 

prezentarea legendei lui Ulise s-a suprapus peste explicaţiile istorice, astfel 

încât a inspirat participanţilor dorinţa de a se reîntoarce la legendă, la re-

descoperirea ei din perspectiva celor văzute şi aflate. 

 

Intâlnirea din Reggio a continuat cu vizitarea Bibliotecii Co-

munale Antica, unde se află o colecţie impresionantă de docu-

mente, majoritatea provenite din donaţii. Însuşi localul bibli-

otecii a fost construit şi utilat pentru această destinaţie de către 

Pietro De Nava şi fratele lui, Giuseppe De Nava. Biblioteca 

conţine 15 incunabule, 45 de manuscrise, săli care păstrează mo-

bilierul şi colecţiile donate de importante personalităţi locale, 

începând din secolul al XIX-lea.  

O importantă parte a întâlnirii a fost dedicată lucrului în parten-

eriat pentru prezentarea stadiului proiectului şi pentru stabilirea 

următorilor paşi în realizarea obiectivelor proiectului. Au avut loc 

discuţii si dezbateri asupra metodei de completare a bazei de 

date European Share Treasure şi a raportului final. De asemenea, 

s-au stabilit ultimele detalii cu privire la realizarea e-Book-ului 

proiectului B-Act, un instrument util mai ales bibliotecilor care 

sunt interesate de promovarea lecturii şi atragerea de noi utiliza-

tori.  

Exemple de bune practici  

Lectura in public . Lectura pentru pace 

Activitatile de lectura publica  sunt un bun  motiv de 

promovare a valorilor pentru care militam: pacea, respec-

tarea traditiilor. Putem utiliza aceste evenimente  precum 

campaniile de advocacy  pentru scopuri umanitare sau de 

interes pentru comunitate.  

http://www.sandhi.eu/
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

PURCHENA  

 

Purchena, Spain 

YOUTH INFORMATION OFFICE—which 

at the same time belongs to the Eurodesk network (an international 

network for youth information offices). It promotes non-formal edu-

cation projects, like Youth in Action,  Leonardo Da Vinci or Grundtvig. 

www.purchenacij.eu/ www.purchena.es  

 Biblioteca are importanta misiune de a ajuta co-

munitatea să se bucure de lectură, iar pentru aceas- t a 

este valorizată orice investiţie de timp şi energie din 

partea bibliotecarilor.  Proiectul Books Like Acting ,  

urmăreşte să descopere practicile altor ţări de at-

ragere spre lectură a diferitelor segmente de public. 

Biblioteca Publică din Purchena, partener în proiec- tul 

B-Act, a organizat un seminar internaţional pe această temă, precum şi o 

vizită la Biblioteca din Granada şi la un muzeu mai puţin obişnuit: "Muzeul 

cărţilor". 

Din 1997, pe 24 octombrie, Spania sărbătoreşte Ziua Bibliotecilor. Această zi 

este dedicată în special publicului tânăr şi urmăreşte promovarea diverselor 

culturi europene, în memoria Bibliotecii din Sarajevo distrusă în 1992, în 

timpul conflictului din Balcani. Pornind de la ideea că dintotdeauna cărţile 

au constituit un minunat mijloc de conectare la cultura naţională şi univer-

sală deopotrivă, Biblioteca din Granada organizează proiecte europene de 

colaborare interculturală, dar şi numeroase evenimente locale în care bibli-

otecarul joacă un rol din ce în ce mai divers.  

Exemple de bune practici 

 

Poveştile sunt cele care îi stimulează pe cei mici să-şi dezvolte 

imaginaţia şi îi ajută să îşi îmbunătăţească abilităţile de co-

municare. Muzeul Cărţilor din Almeria a fost înfiinţat pe locul 

unei foste gări şi îi invită pe copii să descopere poveştile 

păstrate în valize de călătorie. Muzeul dă viaţă poveştilor într-

un mod inedit, îmbinând povestea cu animaţia şi magia. Pov-

eştile cu tâlc sunt ilustrate şi puse în scenă cu talent şi pasiune 

astfel încât mesajul ajunge uşor la copii. 

Acest exemplu de colaborare între muzeu şi bibliotecă consti-

tuie o sursă de inspiraţie care poate fi adoptată şi în comuni-

tatea noastră, cu scopul creşterii gradului de interes pentru 

lectură al celor mici. 

http://www.purchena.es/

