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Biblioteca Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara este o bibliotecă şcolară cu caracter 

enciclopedic, organizată în cadrul acestei instituţii de învăţământ preuniversitar, care se află cu 
precădere în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice din şcoală 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 semestrială 
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, 
gestionarea şi îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii conform normelor metodologice, 
sprijinirea procesului managerial al şcolii prin acţiuni formative, instructiv-educative specifice 
bibliotecii. 

În ce priveşte proiectarea activităţii au fost respectate normele biblioteconomice în vigoare 
pentru buna funcţionare a bibliotecii şcolare prin asigurarea serviciului de evidenţă şi catalogare a 
publicaţiilor şi cărţilor, asigurând creşterea fondului de carte existent şi prelucrând bibliografic 
publicaţiile intrate în bibliotecă. 

 
Biblioteca instituţiei avea la începutul anului şcolar un număr de 28442 volume. În 

anul şcolar 2021-2022 a fost achiziţionat un număr de 29 volume în valoare de 999,21 lei  şi 
a fost primită o donaţie de 7 volume în valoare de 125 lei, astfel numărul de volume din 
bibliotecă ajungând la 28478. 

 

Au fost respectate procedurile cu privire la efectuarea operaţiunilor în documentele de 
evidenţă respectiv RFM, RI, fişele de evidenţă şi fişele de cititor. 

Au fost puse la dispoziţia elevilor şi a cadrelor didactice informaţiile necesare desfăşurării 
activităţilor şcolare. 

 

În anul şcolar au fost înscrişi la bibliotecă 468 cititori elevi, 21 cadre didactice şi alte 
persoane. 

 

Pentru realizarea activităţilor s-a încercat organizarea cât mai bine a resurselor şi a spaţiului 
bibliotecii pentru a răspunde cât mai bine nevoilor de informare a cititorilor.  

În cadrul bibliotecii au fost organizate activităţi de popularizare a fondului de carte a 
bibliotecii prin vizitarea bibliotecii de către elevii claselor a IX. 

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

„Haideţi la bibliotecă“ a fost o 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. 

„Lectura, internetul, bilioteca şcolară“ a fost altă activitate menită a atrage elevii spre 
lectură şi cunoaştere. 

Ziua Educaţiei – 5 Octombrie a fost marcată prin activităţi care să încurajeze lectura şi 
prin expunerea la panou a imaginilor cu activităţi dedicate acestei zile. 

De Ziua Naţională – 1 Decembrie a fost organizată în cadrul bibliotecii o expoziţie de 
carte dedicată acestei zile. 
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15 Ianuarie – Ziua poetului Mihai Eminescu a fost sărbătorită prin organizarea unei 
expoziţii de carte şi prin recitarea de către elevii claselor a XI-a a poeziei Luceafărul. 

23 Aprilie – Ziua Naţională a Biliotecarului şi Ziua Internaţională a Cărţii şi a 
dreptului de autor au fost marcate prin prezentarea celor mai faimoase şi frumoase biblioteci din 
lume şi din ţară. 

Operaţiunile de biblioteconomie respectiv catalogarea, clasificarea, depozitarea, evidenţa 
împrumuturilor de cărţi şi publicaţii au fost întocmite corect şi legal. 

La începutul anului şcolar au fost distribuite elevilor manualele şcolare necesare procesului 
de învăţare. 

O atenţie deosebită s-a acordat asigurării de cărţi şi diplome pentru premierea elevilor cu 
rezultate bune la învăţătură, pentru participarea la diferite concursuri pe meserii şi olimpiade 
precum şi la alte activităţi. 

Colaborarea şi comunicarea cu cadrele didactice şi elevii au fost bune pe tot parcursul 
anului şcolar. 

A fost respectat regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare precum şi 
normele PSI şi PM. 

A fost respectată şi promovată deontologia profesională; principiile fundamentale  ale 
„Codului etic al bibliotecarului“ fiind respectate în totalitate. 

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