
BIBLIOTECA

Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” 
Fălticeni

Biblioteca, drum spre cunoaştere



Istoric

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” a fost

înființată în 1842 de către Neofit Scriban, venit la

mănăstirea Neamț, unde fusese exilat de voievodul

Mihai Sturza drept pedeapsă pentru faptul că, în

calitatea ce o avea de protosinghel, citea operele

literare scrise de Voltaire și cânta la vioară. Iubea

istoria, copiii și frumosul.

Este cea mai veche școală publică din zonă.

De la 1842 și până la 1900 școala a funcționat în

mai multe case particulare închiriate.

La 1 septembrie 1900 s-a inaugurat localul

propriu de pe strada Sucevei, local ce găzduiește

astăzi biblioteca școlii.



Spațiul

Spațiul destinat bibliotecii cuprinde o singură sală
compartimentată astfel:

 zona destinată „lucrului cu cartea” și diferitelor
activități – atelier de desen, atelier de creație a
diferitelor obiecte, confecționate cu prilejul
anumitor sărbători, atelier de recondiționat
publicațiile deteriorate fizic și altele, zonă, în care
pot activa, maxim, 25 de elevi;

 locul cu destinație depozit principal

 spațiul în care sunt depozitate manualele școlare.



COLECȚIA bibliotecii 
cuprinde următoarele 

categorii de documente:

Cărți tipărite: 
15272 volume

documente electronice CD-
ROM, DVD-ROM -35 de 

unități

În ceea ce privește accesul liber la 
raft, acesta este permis, iar 

compoziția publicațiilor expuse la 
raftul liber este următoarea:

literatura pentru 
copii;

publicații necesare 
procesului instructiv 

educativ.

ultimele achiziții;

STRUCTURA fondului de carte

Fondul de referință este așezat în rafturi special amenajate.



Fondul documentar are 

în componență două 

publicații ce merită toată 

atenția și anume:

 DIDACTICA pentru 

Școalele Normale și 

Seminarii, din 1935,

 REVISTA DE PEDAGOGIE, 

Nr. 1, din 1952.

Pentru organizarea colecțiilor, am preferat așezarea sistematic-alfabetică, atât

pentru depozit cât și în sistemul accesului liber la raft.



Utilizatori și servicii

împrumut 
la 

domiciliu

Servicii

consultare pe 

loc a 

documentelor

schimb 

interbibliotecar

inițierea 

elevilor în 

tehnicile de 

muncă 

intelectuală

activități cu 

caracter 

educativ

Utilizatori

-560 elevi și cadre 
didactice



Parteneriate 
educaționale

„Biblioteca-izvor 
de cultură” cu 

Biblioteca Municipală 
„Eugen Lovinescu” 

Fălticeni

„Bucuria de 
a dărui” „Lumină din 

lumină”

„Apa vie a 
sufletului 

românesc” cu 
Casa Memorială 

„Mihail 
Sadoveanu” 
FĂLTICENI

„Magia 
mărțișorului”

„Educație 
pentru 

implicare și 
responsabili
tate socială”

„Sărbătoarea 
Nașterii 

Domnului în 
sufletul 

copiilor”

„Călătorie în 
lumea 

cărților”

„Cartea –
fereastră 

spre lumină”

„Cartea, 
prietenul meu 
cel mai bun”

„Nașterea 
Domnului –

prilej de 
bucurie pentru 

creștini”

Activități de popularizare a bibliotecii



Ateliere de creație

Atelierul lui Moș
Crăciun

Atelier de 
recondiționare a 

cărților deteriorate

Atelier de desen

Atelier de 
confecționare a 
unor felicitări și 
mărțișoare

Atelier de teatru




