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Biblioteca Vie este un eveniment în cadrul Festivalului Egalităţii de Gen 
Festivalul Egalităţii de Gen este o campanie adresată în special tinerilor pentru prevenirea violenţei în 
cuplu şi combaterea stereotipurilor de gen. Proiectul festivalului nostru se distinge prin faptul că în loc 
să atragă atenţia asupra violenţei în urâţenia ei, promovează modelul opus abuzului de putere: 
consideraţia pentru Celălalt.  
 
Biblioteca Vie este un eveniment public ce urmăreşte să-i pună pe oameni faţă în faţă cu prejudecăţile 
lor, să afle că lucrurile pot sta şi altfel decât cred ei. În mai multe ţări, acest tip de activitate este folosit 
de organizaţii şi grupuri pentru promovarea diversităţii şi toleranţei. 

 
Proiectul Festivalul Egalităţii de Gen este finanţat de Programul Tineret în Acțiune, şi cofinanţat 
de Consiliul Județean Sibiu prin Biblioteca ASTRA. Parteneri locali: Teatrul Gong, Muzeul ASTRA și 
Asociația Tură în Natură. Promotorii media sunt revista Zile şi Nopţi, Kiss FM şi Sibiu 100%. Sponsori: 
Avon. 
 
Date despre organizator 
Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen – A.L.E.G. este o organizaţie neguvernamentală activă în 
Sibiu din 2004 cu scopul combaterii violenţei şi discriminării bazate pe diferenţele de gen. A.L.E.G. 
oferă sprijin şi consiliere gratuită persoanelor afectate de violenţă în cuplu sau violenţă sexuală. De 
asemenea, derulăm programe de prevenire adresate în special tinerilor. 
  
Informaţii la telefon: 0722 732 767 
E-mail: aleg_romania@yahoo.com 
Pagina web: www.aleg-romania.eu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aleg_romania@yahoo.com
http://www.aleg-romania.eu/


 

 

 

 
 Proiect f inanțat de:    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cum funcționează Biblioteca Vie? 
 
 
 

 Când vei sosi pentru prima dată, un bibliotecar te va întâmpina cu catalogul cărţilor; devenind 
cititor vei accepta politica Bibliotecii Vii și regulile de funcționare; 

 Din catalogul de cărți poți să alegi o carte pe care dorești să o citești.  
 În cazul în care cartea pe care vrei să o citeşti este  deja împrumutată de un alt cititor, poți să 

alegi o altă carte sau să revii după 20 de minute; 
 Poți sa petreci 20 de minute cu cartea ta, după care trebuie să o aduci înapoi la bibliotecă; 
 Serviciile bibliotecii sunt gratuite doar pentru cititorii înregistraţi; 
 Doar cititorii înregistrați care au citit și acceptat regulile pot să împrumute cărţi; 
 Nu poți să rezervi o carte în avans - doar la fața locului; 
 O carte poate fi împrumutată pentru 20 de minute şi trebuie să fie returnată în timp la 

bibliotecă; 
 Cititorii pot să prelungească timpul de împrumut cu maxim 10 min, anunţând direct; 
 Cititorii trebuie să returneze cărțile în aceeaşi stare fizică şi mentală în care au fost 

împrumutate; este interzis să aduci daune cărţii, să îndoi sau să rupi pagini, să o pătezi cu 
mâncare sau suc sau să îi aduci daune care să ii afecteze demnitatea în orice formă; cititorul 
este responsabil pentru păstrarea cărţii în condiţiile în care a primit-o; 

 Cititorul acceptă și posibilitatea următoare: cartea să părăsească conversaţia dacă ea simte că 
cititorul o tratează într-un mod total nepotrivit sau îi răneşte demnitatea; 
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Catalogul cărţilor disponibile în Biblioteca Vie A.L.E.G., 
Ediția 2011 

   
 
 
 

1. Frumoasă și iute 

„Ce vrei să te faci când vei fi mare?” „Pilot de curse, mami” Vedeți in fața 
ochilor un băiețel simpatic și pus pe șotii? Ei bine, nu. Pilot de curse a 
visat sa fie și Ioana. Susținută de tatăl ei, ea a participat la numeroase 
concursuri cot la cot cu băieții, într-o mașină special concepută. La 
Campionatul Național de Slalom Paralel a fost singura fată. Cum e să 
visezi la o „lume a bărbaților”? Ce îți poți dori de la viitor? Cum faci față și 
cum poți face o carieră de pilot la feminin? La toate astea îți poate 
răspunde Ioana, entuziastul nostru „pilot” de curse. 

 
2. Memoriile unei supraviețuitoare 

 

Se spune că e greu să ieși din cercul vicios al violenței, că o victimă 
abuzată devine dependentă de agresor și asta este tot ce știe. Se spune că 
femeile „mai trebuie articulate din când în când” și până și ele cred asta. 
La 18 ani, Andreea a înțeles că ține de ea să aleagă altceva. Și-a șters 
lacrimile pentru iubirea care oricum murise și a plecat pentru a-și 
continua povestea altfel. Cum? Poți afla chiar de la ea. 

3. Prietenul meu a fost traficat 

Mirajul occidentului, al unei vieți mai bune… îl cunoaștem cu toții. 
Coșmarul exilului, disperarea singurătății, durerea loviturilor poate le 
știm din filme. Nu, nu trebuie să fii fată ca să ajungi victimă a traficului de 
persoane. Miky îți va spune, la persoana a III-a, povestea unui băiat care a 
plecat „să facă un ban”, dar a trăit o dramă. Vei citi despre încredere 
trădată, suferință și neputință, dar și despre șansa unui nou început.  
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4. La țigănci… feministe 

 

O carte despre (false) imagini ale femeii rome, despre (false) impresii 
despre feminism, despre (falsa) relație dintre etnie și roluri de gen, 
despre (falsa) obligativitate a femeii rome de a fi întâi mamă, despre 
(falsa), despre (adevărata) relație dintre democrație, educație, 
capitalism, consumism, sex-appeal și alienare - cam acestea fiind și 
capitolele cărții. Aveți grijă ce capitol îi propuneți autoarei-eroine să 
parcurgeți: materialul este foarte neconvențional și poate avea efecte 
secundare:) dacă vă interesează însă lărgirea orizonturilor de gen și 
etnie printr-o experiență mai „extreme sport". Lectură plăcută! 

5. Îmblânzitoarea de cai… putere 

O poveste despre vise care, dacă vrei cu adevărat, devin realitate. Despre 
cum o absolventă de litere devine o practicantă de enduro – unul dintre 
cele mai dure sporturi cu motoare. Antonia îți va spune de ce 
motocicletele nu sunt doar pentru băieți, îți va spune că visele nu se 
împlinesc singure dar că atunci când știi ce vrei nimic nu este prea 
nebunesc pentru a încerca. Ea a îndrăznit să fie altfel și a găsit și 
partenerul care să o încurajeze, nu să o împiedice. Nu poate fi ușor, dar 
după ce-i asculți povestea, poate nu ți se va mai părea imposibil. 
 

 
6. Islanda, Țara Egalilor 

 

Un posibil „ghid turistic” către o țară unde balanţa de gen este 
aproape echilibrată: Islanda. Ca principale obiective, poți alege dintre: 
Lacul Primei Femei Președinte, Orașul Tăticilor în Concediu de 
Creștere a Copilului, Vârful Femeii de Carieră sau Marele Zid 
împotriva Pornografiei. O călătorie plină de neprevăzut într-o țară în 
care viața este prea valoroasă ca să o petreci pierdut în dispute de 
gen. Ce au de câștigat sau poate de pierdut? Răsfoiți câteva pagini și 
veți afla. 
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7. Pe cărări de munte 

Închide ochii și gândește-te la Salvamont. Punem pariu că ai vizualizat cel 
puțin un bărbat solid, bărbos și „puternic”, nu? Ei bine, pornind „Pe cărări 
de munte” vei trăi experiența Salvamontului la feminin, cu zâmbete 
cochete, păr lung și atenție la detalii. Pentru Laura faptul că e fată e prea 
puțin relevant. Ea îți va vorbi despre un alt fel de natură, despre cum 
dăruind, te descoperi pe tine, despre pasiuni care construiesc caractere, 
despre cum ieșirea din tipare ne ajută să gestionăm situaţiile dificile din 
viaţa personală „nu numai pe marginea prăpastiei din munţi, prăpastia ce 
se poate deschide în sufletele noastre e mult mai mortală.” 

 
8. Să nu vezi și să crezi 

Aventură și mister… Întuneric și lumină… O carte scrisă și ilustrată de o 
elevă nevăzătoare despre prejudecăți, integrare, nevăzători, sistemul 
braille, evoluția tehnologiei în sprijinul persoanelor cu dizabilități de 
vedere etc. Elevă în clasa a XII-lea la Liceul Gheorghe Lazăr, Larisa nu 
consideră lipsa vederii „o problemă majoră”. Dar totuși cum poți fi 
nevăzător și pasionat de radio, voluntariat sau șah? Cum își pierde genul 
dimensiunea atunci când alte lucruri devin mai relevante? O carte vie  
prietenoasă 100% anti-monotonie  in care veți găsi: optimism, 
amuzament, perseverență, poftă de viață. Spor la citit! 

 
9. Cui i-e frică de schimbat scutecul? 

 

Nu lui Mihai! Acum 2 ani Mihai nu știa prea multe despre ce 

înseamnă să fii tătic. Concertele și mersul la munte erau 

preocupările lui principale. Acum are mai puțin timp pentru 

el, dar spune că Ilinca este cel mai bun lucru care i s-a-

ntâmplat în viață.  Dacă unii tătici se laudă cu copiii lor fără 

să-i fi spălat vreodată la funduleț, Mihai a împărțit cu 

partenera tot ce se putea în experiența de părinte și poate 

avertiza pe orice novice: ai să te îndrăgostești de meseria de 

tătic! 
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