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 Biblioteca „Hermann Oberth” a Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara este o bibliotecă 
şcolară cu caracter enciclopedic, organizată în cadrul unei instituţii de învăţământ 
preuniversitar, care se află cu precădere în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice din 
instituţia respectivă şi care, în limitele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare, 
poate funcţiona şi ca bibliotecă publică. 

 Prin activitatea sa participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în 
ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale pe niveluri de studii şi profiluri de 
învăţământ. 

Activitatea în bibliotecă se desfăşoară conform programului de activitate elaborat la 
început de an şcolar, a sarcinilor prevăzute în fişa postului şi a altor sarcini, urmărind 
asigurarea cerinţelor de informare, de lectură şi de studiu ale elevilor şi cadrelor didactice, în 
care au fost vizate obiective cu caracter general, dar mai ales obiective cu caracter specific 
şcolii, în concordanţă cu obiectivele din programele şcolare şi din programa de bacalaureat, 
gestionarea şi îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii conform normelor metodologice, 
sprijinirea procesului managerial al şcolii prin acţiuni formative, instructiv-educative specifice 
bibliotecii.  

S-a pus accent pe activităţile didactice de tip formativ, care presupune implicare şi 
interacţiune în rezolvarea unor sarcini de învăţare concrete, demersurile didactice adaptându-
se nevoilor reale ale elevilor. 

Pentru a-i atrage pe elevi spre studiu s-au folosit ca şi instrumente de lucru manualele 
şcolare, auxiliare şcolare cât şi alte materiale adaptate nevoilor concrete ale elevilor, 
conforme cu programele de studiu aprobate. 
 În cadrul bibliotecii au fost organizate activităţi de popularizare a fondului de carte a 
bibliotecii. Astfel în luna aprilie, la iniţiativa şi cu sprijinul conducerii şi a cadrelor didactice a 
fost inaugurată noua locaţie a bibliotecii, ocazie cu care biblioteca a primit numele de 
“Hermann Oberth”. La această activitate au fost invitaţi şi au participat reprezentanţi ai 
primăriei, părinţilor, sponsorilor şi elevi.  
 ,,Haideţi la bibliotecă,, a fost o altă acţiune care s-a desfăşurat în cadrul bibliotecii şi 
care a avut drept obiective cunoaşterea fondului de carte, a altor autori în afara celor studiaţi 
la orele de curs, să deprindă abilităţi de folosire a dicţionarelor explicative şi a celor  bilingve. 
 Este de menţionat faptul că deşi biblioteca se află în reorganizare şi aranjare a cărţilor 
elevii şcolii au putut împrumuta cărţile necesare pregătirii lor şcolare. Este de apreciat faptul 
că unii dintre elevi au participat la aranjarea cărţilor pe domenii şi punerea lor pe raft.  
 Abilităţile de operare PC au fost folosite la întocmirea situaţiilor specifice bibliotecii. 
 A existat o colaborare permanentă între cadrele didactice şi bibliotecar în vederea 
atragerii elevilor spre lectură, pentru iniţierea de activităţi cultural-educative care că ducă la 
formarea unei culturi generale solide a elevilor. 
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 În anul şcolar 2017-2018 fondul de carte s-a îmbogăţit cu un număr de 45 de volume, 
datorită alocărilor bugetare, astfel numărul de volume  ajungând la 28231, din care peste 
12000 fiind introduse în programul de bibliotecă. 
 O preocupare deosebită a bibliotecii a fost aceea de a asigura cărţi şi diplome pentru 
premierea elevilor cu rezultate bune la învăţătură, pentru participarea la diferite concursuri pe 
meserii şi olimpiade şi la alte activităţi destinate elevilor. 
 A fost respectată şi promovată deontologia profesională, principiile fundamentale ale 
,,Codului etic al bibliotecarului,, fiind respectate în totalitate. 

Misiunea bibliotecii este aceea de a servi intereselor de informare, studiu, educaţie, 
lectură şi recreere ale utilizatorilor din şcoală oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la 
informaţie şi cunoaştere prin colecţiile proprii. 
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