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Invitaţie 
 

 

 

 

Pe parcursul a 3 zile Asociaţia Millennium Center din Arad vă invită să luaţi 

parte la desfăşurarea proiectului „BIBLIOTECA VIE”. Acesta este o iniţiativă a 

Asociaţiei A.R.T. Fusion şi Millennium Center Arad, realizat în cadrul „Luna 

Cărţiilor Vii”, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Tineret în 

Acţiune. 

BIBLIOTECA VIE este un proiect ce îşi propune să atragă atenţia asupra 

acceptării diversităţii pentru că, de multe ori, diferenţele dintre oameni nu sunt 

valorificate ca fiind resurse şi pentru că de cele mai multe ori aceste diferenţe duc la 

punerea de etichete, crearea de prejudecăţi, care în cele din urmă duc la discriminare, 

suspiciune şi excludere.   

În perioada aprilie – mai se organizează Biblioteci Vii, în 7 locaţii diferite din 

România, printre care se află şi oraşul Arad. Astfel, în perioada 6-8 mai vor fi 

organizate Biblioteci Vii în: 

-  Piaţa Avram Iancu: 6 – 7 mai 

- Cafeneaua Studio One din incinta Atrium Mall:  8 mai 

Aceste evenimente vor avea loc în intervalul orar 16 – 20, unde o serie de 

cărţi vii se vor reuni într-o Bibliotecă Vie, pentru a oferi persoanelor doritoare 

posibilitatea de a petrece 30 de minute cu una din cărţile ce se va afla în Biblioteca 

Vie, scopul acestei întâlniri fiind acela ca cititorii să privească lumea prin ochii cărţii 

în speranţa depăşirii propriilor prejudecăţi şi stereotipuri.  Biblioteca Vie oferă spre 

citit cărţi din cele mai interesante precum: Imigrantul, Psihologul pentru victime ale 

violenţei domestice, Homosexualul, Persoana cu dizabilităţi, Poliţistul, Voluntarul 

European, Afro – Americanul, Persoana seropozitivă etc. Ea funcţionează ca o  
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bibliotecă obişnuită, însă există două aspecte importante: CĂRŢILE sunt 

FIINŢE UMANE şi vor intra într-un dialog personal cu cititorul.  

Dacă doriţi să citiţi şi să învăţaţi prin ochii acestor cărţi sau dacă sunteţi doar 

curioşi să cunoaşteţi cum arată şi ce vă poate oferi o Bibliotecă Vie, vă aşteptăm cu 

drag să luaţi parte la această iniţiativă.   

 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

Prezenta comunicare nu angajează decât pe autorul acesteia, Comisia Europeană sau 

ANPCDEFP nefiind responsabile de posibila utilizare a informaţiilor conţinute în acest 

material. 

 

 


