
VOLUNTARI ÎN CĂRȚILE MOBILE 

 

           Biblioteca Județeană V. Voiculescu Buzău, la fel cum se întâmplă în multe 
alte biblioteci din țară, nu are o echipă bine definită și stabilă de voluntari. Cu 
toate acestea, în fiecare an, începând din anul 2006,  pe parcursul derulării 
manifestărilor dedicate ”Zilelor Vasile Voiculescu” o echipă de voluntari se 
adună în jurul bibliotecii în cadrul unei campanii de promovare a lecturii. 
Voluntarii, îmbrăcați în costume de butaforie tip carte, devin cărți mobile ce se 
plimbă pe străzile orașului timp de 4 zile împărțind trecătorilor fluturași cu 
îndemnuri la lectură. Voluntarii sunt elevi de liceu care răspund entuziasmați 
solicitării noastre. În ultimii trei ani am folosit aceeași echipă compusă din elevi 
ai Liceului Pedagogic Spiru Haret Buzău, de la profilul Biblioteconomie. 

         Apariția inedită a cărților mobile pe străzile orașului atrage numeroși 
oameni în bibliotecă, venind cu fluturașii primiți în mână, unii dintre ei ne-au 
spus că nu știau că există bibliotecă publică sau că serviciile bibliotecii sunt 
gratuite. În plus, în acest fel, biblioteca beneficiază de multe articole în presa 
scrisă precum și apariții în grupajele de știri locale. 

           În 2010 ne-am alăturat proiectului Lecturi urbane – Buzăul citește și, 
printr-o înțelegere cu organizatorii, am inclus campania în cadrul Zilelor Vasile 
Voiculescu. Astfel, voluntarii noștri au mers timp de patru zile pe străzile 
orașului iar în a cincea zi au împărțit cărți în Aurora Shopping Mall, locul de 
desfășurare a Lecturilor urbane, împreună cu alți voluntari ne-costumați.   

            Dorim să prezentăm aceste acțiuni în cadrul Conferinței pentru a arăta 
pe de o parte o modalitate de lucru cu voluntarii iar pe de altă parte un mijloc 
de atragere a publicului în bibliotecă. De menționat este și faptul că aceste 
costume - cărți au fost împrumutate colegilor de la Biblioteca Județeană Panait 
Istrati Brăila care le-au folosit, cu voluntarii lor, în cadrul acțiunilor organizate 
de bibliotecă și dedicate Zilei Tineretului – ca un bun exemplu de colaborare 
interjudețeană. 

            Consider că sunt cu atât mai îndreptățită să vorbesc despre aceste 
acțiuni cu cât am participat în mod direct atât la confecționarea ”cărților” dar 
am și însoțit echipa pe străzile orașului.  

     Elementul de noutate adus este faptul că  prezentarea este sub formă de 
film scurt creat cu ajutorul aplicației Movie Maker. Precizez faptul că am urmat 
un training pentru această aplicație la Londra în cadrul Proiectului Grundtvig.   
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             Sunt absolventă a unui Masterat în Bibliologie și a  Facultății de Limbi 
Străine, specializarea Rusă – Bibliologie și Știința Informării a Universității 
București, lucrez în bibliotecă din 2004 și m-am implicat, în timp, în diferite 
proiecte ca organizator sau partener. În 2010 am participat la Școala de vară 
pentru tineri bibliotecari pentru care am aplicat cu proiectul Creștem 
împreuna.( http://www.biblionet.ro/forum/viewtopic.php?f=22&t=155). 
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