BIBLIOTECA
CASEI CORPULUI DIDACTIC ALBA
Biblioteca s-a înfiinţat în anul 1971, odată cu înfiinţarea Casei Corpului Didactic. Primul
fond de carte, peste 500 volume, a reprezentat o donaţie a Sindicatului Învăţământ Alba, dar
principalul fond de carte provine din achiziţiile făcute de domnişoara Şerban Aurelia, prima
bibliotecară a C.C.D. Alba, în perioada 1971 – 1986.
Au mai intrat cărţi de la Rezerva de Stat, Biblioteca Centrală Pedagogică, Biblioteca
Centrală Universitară Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca, C.C.D.-urile din
ţară şi alte instituţii.
La desfiinţarea Casei Corpului Didactic, în anul 1986, biblioteca a rămas pe lângă Liceul
Economic şi Administrativ din Alba Iulia. Odată cu reînfiinţarea C.C.D.-ului, în anul 1990,
biblioteca a trecut din nou sub jurisdicţia acestuia.
În momentul actual, biblioteca se află în cadrul sediului Liceului Sportiv Alba Iulia, aflat
pe strada Ştefan cel Mare, nr.25 la etajul III şi ocupă o suprafaţă de aproximativ 70 mp. (depozit
de carte).
Fondul de carte deţinut la această dată este de peste 26000 volume, din care un loc
aparte îl ocupă cartea de pedagogie şi psihologie, cărţile de metodică şi cele de specialitate.
Biblioteca se adresează, în primul rând, cadrelor didactice din judeţ, dar din anul 1992
biblioteca deserveşte şi studenţii Universităţii 1 Decembrie Alba Iulia.
Biblioteca nu deţine carte manuscrisă şi nici carte de patrimoniu, însă deţine carte veche,
ediţii princeps, o parte cu autograful autorilor, din care enumerăm:
- Cezar Pacostea – Cercetări pedagogice şi sociale, Buc., Tipografia Ion C. Văcărescu, 1925,
carte cu autograf;
- Vasile P. Nicolau – Şcoală şi caracter, Buc., Cultura Românească, 1938 - autografe;
- Iosif I. Gabrea – Din problemele pedagogiei româneşti, Buc., Cultura românească, 1937,
autograf;
- N. Cartojan – Cercetări literare, vol. I, Buc., M.O., Imprimeria Naţională, 1934, autografe;
- N. Cartojan – Cercetări literare, vol. III, Buc., M.O. şi Imprimeriile Statului. Imprimeria
Naţională, 1939, autograf;
- N. Cartojan – Cercetări literare, vol. V, Buc., M.O. şi Imprimeriile Statului. Imprimeria
Naţională, 1939, autograf;
- Ioan Massoff – Matei Millo şi timpul său, Ed. Naţională Ciornei, 1944, autograf;
- Alexandru Pencovici – Despre Romanii din Macedonia şi Muntele Athos. Impresiuni de
călătorie, Buc., Tipografia Alexandru A. Greceanu, 1885;
- Dimitrie Bolintineanu, Les Principates Roumaines, Paris, Le Soye et Bochet, 1854, autograf;
- Emil Vîrtosu, Tudor Vladimirescu, Pagini de revoltă, Buc., Fundaţia Regele Carol I, 1936,
autograf cu dedicaţie lui Mihai Sadoveanu;
- Iuliu A. Zane – Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi
Macedonia, Socecu, 1901;
- H. Sanielevici - Probleme sociale şi psihologice, Socec & Co., 1920, autograf;
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Valeriu Ciobanu – Poporanismul, Geneză, Evoluţie, Ideologie, Bucureşti, Bucovina, E.
Torontiu, 1946, autograf cu dedicaţia academicianului K.H. Zambaccian;
D – P. Negulescu – Destinul omenirii, Ed. a II-a, Buc., Fundaţia pentru literatură şi artă
“Regele Carol II”, 1939, autograf.

Dintre colecţiile de ziare şi reviste, ale bibliotecii au o valoare istorică deosebită prin
conţinutul lor următoarele:
- Şcoala Modernă – Revistă a învăţământului de toate gradele nr. 1 – 7, 9 – 24, anul I(1897), 1
– 24 anul II (1898), 1, 2 anul III(1899) şi dec. 1899, ian. 1900. Apărută la Bucureşti.
- Revista generală a învăţământului nr. 1 –2, ianuarie – februarie 1934;
- Copilul, Revista mamelor şi educatoarelor anul V, nr. 1 – 2 sept. – oct. 1937;
- Anuarul oficial al Casei Şcoalelor, anul întâiu 1899 – 1900, Buc. 1900;
- Revista de pedagogie, Organ al Seminarului pedagogic, Facultatea de litere, Universitatea
din Bucureşti, 1939; 1940; 1941;
- Revista de pedagogie, Organ al Institutului şi Seminarului Pedagogic Universitar Cernăuţi,
1934.
Biblioteca are în dotare un calculator conectat la internet dar nu dispune de un soft de
biblioteca.
Biblioteca oferă cititorilor săi servicii de împrumut la sala de lectură şi la domiciliu,
servicii de cercetare bibliografică atât din colecţiile proprii cât şi în cataloagele on-line ale altor
biblioteci. De asemenea Biblioteca C.C.D. colaborează cu cadre didactice din judeţ doritoare,
pentru realizarea proiectelor cultural educative care implică activitatea de cercetare-documentară.
Constituind un for metodologic pentru bibliotecile şcolare din judeţ, Biblioteca CCD
Alba se implică activ în susţinerea bibliotecilor şcolare şi îndrumarea metodologică a
bibliotecarelor. În acest sens în cadrul bibliotecii se desfăşoară activităţile Cercului Pedagogic al
Bibliotecarilor, iar activităţile specifice sunt reflectate prin intermediul unui blog „Ziua
internaţională a bibliotecii şcolare… în fiecare zi”.
Începând cu anul 2006, Casa Corpului Didactic Alba a lansat proiectul educativ „Laudă
seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor”. Proiectul a fost iniţiat de prof. Gheorghe Suciu,
directorul Casei Corpului Didactic Alba, ing. ec. Viorica Genţiana Onişoru, bibliotecar la Casa
Corpului Didactic Alba şi prof. Şalapi Constantin, director Centrul Cultural “Lucian Blaga”
Sebeş şi se înscrie în cadrul manifestărilor Festivalului Internaţional Lucian Blaga.
Scopul proiectului a fost promovarea imaginii şi a operei marelui poet şi filozof Lucian
Blaga, stimularea interesului elevilor faţă de lectura operei unui scriitor reprezentativ pentru
literatura română, iar ca obiective: stimularea interesului elevilor faţă de lectura operei unui
scriitor reprezentativ pentru literatura română, creşterea calităţii procesului instructiv-educativ
stimularea creativităţii elevilor şi a cadrelor didactice, realizarea unor schimburi de idei între
cadrele didactice din diferite unităţi de învăţământ, stimularea cercetării ştiinţifice în şcoli prin
participarea la o sesiune de comunicări de înalt nivel ştiinţific, inclusă într-un eveniment cultural
semnificativ la nivel naţional, familiarizarea cu diverse etape ale cercetării ştiinţifice
(documentare, selectarea bibliografiei, realizare lucrări ştiinţifice cu temă prestabilită, etc),
conştientizarea părinţilor şi a comunităţii de calitatea muncii desfăşurate de elevi şi cadrele
didactice.
Proiectul are şi o secţiune specifică pentru munca în bibliotecă, secţiunea informaredocumentare. Această secţiune îşi propune atât formarea elevilor în munca de cercetare în
bibliotecă cât şi familiarizarea acestora cu colecţiile a cât mai multe biblioteci
Alba Iulia,
septembrie 2014

Bibliotecar,
Viorica Genţiana Onişoru
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