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Scopul acestei prezentări este de a împărtăși experienţa instituţiei noastre în 

colaborarea cu voluntarii, observaţiile şi concluziile noastre şi de a dezbate aspectele 

remarcate pentru o mai bună coordonare a activităţilor de acest gen. Obiectivul este acela 

de a atrage în continuare voluntari către bibliotecă şi de a defini cât mai clar raporturile, 

pentru a avea o comunicare şi o poziţionare corecte între parteneri. Biblioteca Judeţeană 

Braşov a derulat recent activităţi împreună cu voluntarii şi a înregistrat evenimente de 

succes, în care s-a implicat pe linie de organizare, găzduire, participare şi promovare în 

mass media. Parteneriatul cu voluntarii, fie tacit, verbal, fie scris, s-a bazat pe o atitudine 

deschisă şi comunicare. Rezultatele au fost evidente: la cele aproape 9 proiecţii de filme 

pe tema ecologiei, organizate de membrii Centrului de Voluntariat Braşov (2009-2010), 

au participat de fiecare dată în jur de 30-40 persoane.  Ziua cărţii, în parteneriat cu Păpuşa 

de porţelan, a atras implicarea elevilor de la Şcoala Generală nr. 9, activităţile 

educaţionale ale asociaţiei Edu for all se adresează copiilor din comuna Sânpetru, cu o 

situaţie socială şi materială precară (circa 20 copii). Lecturi urbane, prima ediţie, a 

implicat 80 de persoane, din care 7 bibliotecari şi a distribuit 180 de volume. Biblioteca 

vie a atras 570 de utilizatori, iar media de vârstă a acestora a fost de 20-22 de ani. Din 

punct de vedere al impactului, teatrul forum ca formulă interactivă şi de schimbare 

socială – Act to change, a militat contra prejudecăţilor şi a implicat circa 60 de persoane 

spectatori şi actori in anul 2009. 

Nu au existat constrângeri, în schimb au intervenit unele chestiuni care ţin de 

natura intrinsecă a voluntariatului şi anume lipsa de timp, a cărei presiune se resimte în 

comunicarea în ultimul moment a detaliilor organizatorice. Totuşi, au fost vizibile 

anumite disfuncţionalităţi în cazuri particulare: acapararea evenimentelui doar de către un 

partener, în speţă o asociaţie neguvernamentală, atribuirea activităţii unuia singur prin 

omiterea menţionării co-organizatorului sau prin aşezarea într-o poziţie inferioară (doar 

ca spaţiu fizic, gazdă ori cazare), tendinţa de a folosi resursele bibliotecii pentru 



activităţile proprii, neasocierea în campanii de promovare, cu efect dezastruos, 

neprecizarea atribuţiilor şi lipsa de comunicare, proastă informare şi coordonare. 

Insistenţa noastră asupra acestor chestiuni se explică prin dorinţa de a evita în viitor 

aceste probleme şi de a fideliza un corp de voluntari ai bibliotecii, iniţiaţi în domeniul 

specific al activităţii de bibliotecă. Ne propunem un atent management al riscurilor şi 

statuarea clară a îndatoririlor fiecărui partener încât să obţinem rezultate mai bune.  
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