
Biblioteca  

"Cartea e mângâiere. Şi ea te face să te strămuţi într-o lume de mulţumire şi bucurie… Cartea 
ţi-a dat o lumină care pe zi ce merge-ţi goneşte întunericul din suflet şi te ajută a te face mai tare 
în toate privinţele". (Nicolae Iorga) 

Cea mai bună prietenie este prietenia cu cartea, care începe de la vârsta tinerelor vlăstare, cartea 
fiind cea mai mare comoară în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri pentru ca alţii să le 
poată folosi. 

Biblioteca şcolii functionează pentru ciclul primar şi gimnazial de învăţământ. 

Biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în ansamblul său, 
precum şi a obiectivelor educaţionale pe niveluri de studii și profiluri de învăţământ. 

Biblioteca este destinată sprijinirii procesului instructiv-educativ, satisfacerii cerinţelor de 
informare documentară, de lectură şi de studiu al elevilor, cadrelor didactice si celorlalte categorii 
de personal din unitatea de învățământ în care funcţionează. 

Documentele sunt prelucrate, pe lângă sistemul traditional, şi printr-un program informatic de 
bibliotecă "INFOBIB". 

Ușa bibliotecii iți este în permanență deschisă, cărțile așteaptă să fie citite, așa că nu mai ezita! Ai 
de unde alege! Împărtășește și altora din expierența căpătată de tine prin lectura proprie.  

Recomandă prietenilor lecturi care ți-au plăcut! 

În biblioteca şcolii se află noile apariţii:  

 Enciclopedii din toate domeniile (istorie, geografie, biologie, artă etc.) 
 Atlase de geografie, istorie 
 Povești (Fr. Grimm, H.C.Andersen,) 
 Bucătăreasa zânelor, Brățara magică, Al șaptelea unicorn (Shirley Barber, Andrew Lang) 
 O mie și una de nopți 
 Povestiri istorice și basme (Alexandru Odobescu) 
 Basme (Mihai Eminescu) 
 Patinele de argint (Mary E. Dodge) 
 Harry Potter (J. K. Rowling) 
 Zânele din Valea Cerbului (Nestor Urechia)  
 Un bilet de loterie (J. Verne), etc.  
 Singurătatea lui Vlad Tepes 
 Culegeri de matematică, fizică, chimie 
 Cărți din domeniul informaticii 

 


