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Raport de activitate privind organizarea și funcționarea Bibliotecii Școlare (corp clădire „L. Rebreanu”) 

în semestrul I an școlar 2012/2013 
 

I. Date referitoare la utilizatori: 
 
1. Situația utilizatorilor 

 
La data de Număr total de utilizatori Din care: 

Elevi Cadre didactice Alte  categorii 
17.09.2012 395 340 30 25 
 

2. Repartizarea utilizatorilor pe niveluri de clase și alte categorii: 
 

La data de Număr total de utilizatori 
Din care: 

Elevi 
17.09.2012 395 

Din care 
0-IV VI-VIII Cadre 

didactice Alte categorii 

233 107 30 25 
 

II. Activitatea de împrumut în perioada 17.09.2012-21.12.2012 
 

1. Număr total de volume aflat în bibliotecă / număr total de volume împrumutate la domiciliu până la data de 
21.12.2012 

 
Nr. total de volume existente în 
bibliotecă 

Nr. volume împrumutate la 
domiciliu 

Generalitati , religie, arte, 
st.naturale.etc 

Lingvistica , filologie si 
literatura pt. copii 

10.789 5.900 145 5.755 
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2. Alte categorii de documente solicitate de către utilizatori: 

 
Cărți consultate în bibliotecă Carte de referință 

(dicționare, enciclopedii etc.) 
Proiecte ale elevilor 
realizate în bibliotecă 

Manuale școlare eliberate la 
începutul anului școlar 
2012/2013 

680 60 40 2.195 
 
Repartizarea manualelor școlare eliberate pe cicluri de clase 
 

Manuale școlare eliberate 
la începerea anului școlar 
2012/2013 

Manuale eliberate la ciclul 
primar 

Manuale eliberate la ciclul 
gimnazial  

Manuale școlare eliberate 
la actuala Școală 
Gimnazială „Grigore Silasi” 

2.195 908 1.379 650 
 
Utilizarea aparaturii din dotarea bibliotecii: 

Xerox Internet Calculatoare  
neconditionat neconditionat neconditionat 
 

III. INTEGRAREA BIBLIOTECII  IN ACTIVITATEA  DIDACTICA SI EDUCATIVA 
         Dupa cum urmeaza: 
 
 1.ACTIVITATI PEDAGOGICE: 
- Prezentarea bibliotecii, a regulamentului de ordine interioara claselore  0-4 ; 
-  Inscrierea  elevilor la biblioteca  cls. a II-a C  inv. prof. Delia Pop; 
-  Inscrierea elevilor la biblioteca  cls. a II-a D  inv. Simon Rodica ; 
-  Primii pasi in biblioteca  cls. 0 inv. Gancean  Eniko ; 
-  Primii pasi in bibilioteca  cls. 0 inv . Rus Mirela  
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-  In galaxia  lecturilor cls. a III-a D  inv. prof. Zagreanu Liuta  
-  Confruntarea listelor de lectura  recomandate  cu fondul de carte a bibliotecii clasa a III-a D inv.prof Zagreanu Liuta ; 
-  Tainele lecturii - lectie  demonstrative  de indrumare a  lecturii particulare cls. a III-a D  inv. prof. Zagreanu Liuta ; 
-  Printre carti - sa dezlegam  tainele lecturii  cls. a II-a D  inv. Simon Rodica 
-  Prietena  mea biblioteca – imi place sa citesc  cls. a II-a  C  inv. prof. Delia  Pop ; 
 
  2.ACTIVITATI  CULTURALE  : 
 - Colindatorii din Reteag  in cadrul proiectului ,,Calatorie in Galaxia lecturii ,, clasele V-VIII Reteag si prof.coordonatori: Ion Radu 
Zagreanu, Bocsa Ovidiu  Simon Marioara, 
 - Cercul de pictura   Sf. Evanghelist Luca cls  a VI-a C si a VIII-a E prof. Poenar  Silvia ; 
 - Grupul  Glasuri Cristaline  ,,Colind din Cer,, cls. a VII-a  D prof. Silvia  Poenar; 
 - Prieten adevarat ,prieten fals activitate comuna parinte, elev cls a VI-a C prof.Danila Ligia; 
   -  Excursie :  Complexul  Muzeal  Judetean   Bistrita – Nasaud  ,, Sa ne cunoatem trecutul ,, cls. a III- a D, a V-a C, a VII-a C ; 
3.ACTIVITATI DE  COMUNICARE :  
- Intalnirea cu  invatatoarele  si propunera comitetului  de sprijin al bibiliotecii ; 
- Alegera  comitetului de sprijin  al bibliotecii; 
- Intalnirea cu comitetul de sprijin al bibliotecii -  obligatii si indatoriri :  
- sa anunte  ori de cate ori  un elev din clasa  intentioneaza  sa  se transfere   la alta scoala pentru recuperarea cartilor imprumutate  
- sa  verifice periodic fisele elevilor ; 
- sa informeze  elevii si dirigintii de actiunea  care are loc in scoala  in colaborare cu biblioteca scolii noastre; 

 
 

4.ACTIVITATI DE GESTIONARE A BIBLIOTECII : 
- Gestionarea  spatiului , a functionarii bibliotecii ( orar de  functionare , planificarea activitatilor-zilnic) ; 
- Gestionarea  resurselor materiale (mobilier, materiale, si echipamente  existente- zilnic) ; 
- Gestionarea activitatilor planificate – zilnice. 
 
5.ALTE  ACTIVITATI : 
- Evidenta  si inventarierea  bunurilior aflate  in  unitate, 
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- Preluarea  si  distribuirea  produselor  din  programul  corn si lapte; 
- Preluarea   informatilor si afisarea  la panoul elevilor ; 
- Introducerea  notelor  elevilor in catalogul on-line. 

 
6.PROIECTE CARE S-AU DERULAT IN SEMESTRUL I AN SCOLAR 2012-2013 
- Proiect derulat pe o perioada de 2 ani ,,Calatorie in galaxia lecturii,, in colaborare  cu prof.inv. Liuta Zagreanu , prof. Ion Radu     
Zagreanu si elevii celor trei scoli ; 
- Proiect de parteneriat  cls 0 inv. Gancean Eniko ,, Primii pasi spre biblioteca,, 

 
 
 

                                                             RAPORT ÎNTOCMIT DE:  
MURESAN VIORICA 

 


