Motto:
Biblioteca este cheia care deschide portile învăţământului Andre Maurois
Cărţile işi au destinul lor. Depinde de cum sunt primite de cititori" spunea
Terentianus Maurus (sec.II), iar M. Sadoveanu, scria: "Sunt cărţi şi cărţi“. Unele sunt
destinate pieirii chiar de la început. Altele sunt destinate să supravieţuiască atât cât va
mai fi om trăitor sub soare: în acestea se cuprind aspiraţiile si idealurile generaţiilor,
acestea sunt moştenirea noastră cea mai bună. Acest destin este astăzi bine cunoscut:
ele sunt „leac sufletului” prin caracterul lor de depozite, laboratoare si instrumente
ale cunoaşterii.
Noiane de jurnale, reviste si lucrari
(unele ce au vazut cerneala tiparului sub
nestinsa lumina a bătrânului nostru târg) se
pastrează ca adevarate comori pe rafturile
primitoare
ale
Bibliotecii.
Multe cărţi ieşite din tiparniţele vremii
ce au contribuit la instructia multor generatii de
invăţători şi educatoare se adaugă unei
impresionante colecţii ce numară peste 27.000
de volume din care fac parte şi valori de
patrimoniu (1500 volume).
Lacaş de cultură - biblioteca asigură baza documentară necesară procesului
de învăţare. Cititorii au acces la cataloage pentru toate categoriile de documente,
împrumut de publicatii la domiciliu, acces la colecţii in săli de lectură, mijloace
moderne audio-vizuale. Cărţile existente corespund cerintelor programelor şcolare dar
şi gustului de lectură al elevilor si studenţilor. Nu lipsesc volume din creaţia marilor
artişti ai cuvântului ca Dickens, Balzac, Tolstoi, Flaubert, Twain, Puschin,
Shakespeare, Schiller.
Biblioteca adăposteşte în
depozitele sale o piesa rară, o lucrare de o
exceptională valoare pentru cultura
romanească: " Evanghelie învaţătoare.
Govora, 1642. Titlul este încadrat şi cu
frontispiciu. Pe verso foii de titlu se afla
stema Ţării Româneşti. Textul este tipărit
cu negru şi rosu, cu caractere de două
mărimi, aceleaşi ca în Pravila de la
Govora
(1640),
fiind
una
dintre
cele
mai frumoase cărti
vechi.
Dimensiunea comorilor culturale e completată la superlativ de pagini din
Îndreptarea legii , numită şi Pravila cea mare sau Pravila de la Târgovişte. A văzut
lumina tiparului în 1652 şi este o carte de legi, nu numai un cod bisericesc ci şi unul
politic. Aceste doua cărţi sunt printre cele mai valoroase lucrări aflate in patrimoniul
bibliotecii
ce
se
pot
vizita
in
secţia
de
colecţii
speciale..
Biblioteca inseamnă tradiţie si continuitate, învăţământ, cercetare si cultură
contribuind la renumele colegiului nostru .
bibliotecii

Întreaga activitate a fost organizată astfel încât să se creeze în cadrul
un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale

impuse de regulament. Contextul general actual şi direcţiile stabilite de documentele
educaţionale în vigoare au constituit premise solide de continuare a eforturilor pentru
ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã, cunoştinţe aprofundate în domeniile
legate de viitoarea carieră, deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot
parcursul vieţii, competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale.
Din această perspectivă, finalităţile au în vedere formarea unui
absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale
şi profesionale, activ integrat în viaţa socială.
Bibliotecar,
Cornelia Mărcuşanu

