
 

Biblioteca Liceului Pedagogic „Gh. Șincai” Zalău 

 

În anul 1969 se înfiinţează biblioteca şcolară a liceului, din donaţii.Două unități școlare din aceea 

vreme pun temelia noii bibliotecii .Liceul de Cultură Generală nr. 1 Zalău, donează un număr de 1505 

volume, în valoare de 10.228,08 lei şi Şcoala Generală nr. 2 Zalău, donează bibliotecii nou înfiinţate un 

număr de 541 volume, în valoare de 4007,13 lei. După sfârşitul anului 1969 biblioteca se va dezvolta în 

continuare, completându-şi permanent colecţiile din donaţii, sponsorizări şi achiziție de carte de la 

diferiţi furnizori (subiectul este tratat pe larg în capitolul II – Constituirea fondurilor de carte în biblioteca 

şcolară a Liceului Pedagogic „Gheorghe Şincai” între anii 1969-2016 – din lucrarea „Monografia 

bibliotecii Liceului Pedagogic „Gh.Șincai” Zalău, lucrare concepută și realizată de subsemnata. 

Sintetizând totuși, informațiile din capitolul mai sus amintit, pot spune că dacă astăzi biblioteca 

dispune de colecții de documente valoroase,este meritul celor care au știut de-a lungul celor 47 de ani 

de funcționare să le constituie. Colecțiile  existente  au fost permanent adaptate la specificul 

școlii,ajungând astăzi să avem în dotare o secțiune importantă a clasei I Filosofie.Psihologie (conform 

C.Z.U.)și nu numai. 

 Dezvoltarea colecțiilor pe perioade de timp arată astfel: 

 1970 – 1979 documente intrate în bibliotecă - 14931, unități de bibliotecă; 

 1980 – 1989 documente intate în bibliotecă - 3624,unități de bibliotecă; 

 1990 –1999 documente intrate în bibliotecă  - 3461, unități de bibliotecă; 

 2000 – 2009 documente intrate în bibliotecă - 4433, unități de bibliotecă; 

 2010 – 2016 documente intrate în bibliotecă – 1514,unități de bibliotecă; 

Rezultă astfel un total general de 27.963 unități. Documentelecare în prezent alcătuiesc totalitatea  

colecțiile bibliotecii și care sunt repartizate pe cele 10 mari clase ale C.Z.U.au intrat în bibliotecă prin 

diferite forme: achiziția, donația, schimbul interbibliotecar etc . Binențeles că din acest total s-au scăzut 

de-a lungul timpului numărul documentelor casate (uzate moral și fizic,rupte,descompletate,pierdute). 

Spațiul destinat bibliotecii este unul generos. Din anul 2000 biblioteca își desfășoară activitatea în 

corpul de clădire B la parter. Dispunem de sală de lectură și depozit de carte. 

 Sala de lectură are în dotare 30 de locuri pentru studiul și lectura elevilor, masa de lucru a 

bibliotecarului, internet,laptop, radio-casetofoane pentru audiție etc. 



 

 

 În sala de lectură sunt dispuse următoarele colecțiile de documente: dicționarele de toate 

felurile: de limbi moderne, explicative, se sinonime, antonime, paronime etc,istoriile 

literare,monografiile,albumele, atlasele geografice și istorice, metodicile predării, etc. Mare parte din 

aceste documente folosesc elevilor la clasă ca auxiliare ale manualelor deci sunt împrumutate zilnic  de 

către elevi la orele de curs.  Sala de lectură este folosită de cele mai multe ori și pentru desfășurarea 

unor activități. 

Depozitul de carte cuprinde 90% din colecțiile bibliotecii. Acestea sunt ordonate conform CZU. 

Dispunerea lor s-a făcut pe rafturi metalice, la capăt de raft aflânduse indicatorul de clasă. 

  



 

 

 

Metode de animație în biblioteca școlară 

Biblioteca școlară are la îndemână o gamă foarte largă de acțiuni și manifestări cu documentele scrise pe 

suport hârtie și care organizate cu dragoste, tact și pricepere pot constitui neprețuite instrumente de 

lucru menite să atragă elevii spre lectură. 

Dintre metodele de animație pe care biblioteca noastră le promovează amintesc: 

Raftul cu noutăți: 



 

 

 

Expoziția de carte pe o anumită temă: 

 

 

Activitățile cu elevii: 

Biblioteca organizează nenumărate activități la care participă elevi din toate  nivelurile de învățământ. 

Avem în calendarul de manifestări culturale  cuprinse în planificare următoarele tipuri de activități: 

 Târgul de carte; 

 Activități de aniversare a unor scriitori români și străini; 



 Proiecte în parteneriat (Proiectul de educație rutieră „Eu și strada” ed. a V-a); 

 Activități diverse : Ziua educației, Ziua limbilor străine, Săptămâna holocaustului, Ziua Armatei – 

25 octombrie, Săptămâna educației globale, Zilele învățământului sălăjean, Zilele școlii etc. 

 Întâlniri cu scriitori; 

 Recenzii de carte; 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit 
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