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invită micii şi marii cititori să descopere că deţine o sală de lectură şi depozit de carte, care 

oferă spre studiu din literatura clasică şi universală peste 12.000 volume de cultură generală 

şi de specialitate, enciclopedii, dicţionare, atlase, ghiduri şi albume.  

 Colecţiile sunt organizate cu acces liber la raft şi eficienţa servirii cititorului este 

maximă datorită informatizării bibliotecii școlii. Accentul se pune pe viteza de acces la 

document cât şi identificarea rapidă a titlului, autorului şi a volumului existent în bibliotecă. 

Totodată trebuie marcat că în biblioteca școlii se susţin activităţi tematice, expoziţii, 

lansări de carte, se desfaşoară cercul de lectură, se derulează momente cultural-artistice, cât şi 

premieri elevi cu rezultate deosebite la concursuri.  

Școala Gimnazială Nr.135 are acord de colaborare pentru turul bibliotecii şi 

desfăşurarea de activităţi cultural-educative cu: Casa Corpului Didactic a Municipiului 

Bucureşti, Biblioteca Metropolitană  şi Biblioteca Naţională a României. 

Sentimentul de plăcere atunci când deschizi o carte este deosebit şi trăirile personajelor 

sunt intense. Trebuie reţinut că apropierea de lectură trebuie să devină o deprindere zilnică 

pentru cei mici, iar plăcerea de a citi o necesitate cotidiană pentru îmbogăţirea minţii şi 

sufletului. Sunt foarte sigură că elevii  încep să  îndrăgească poveştile şi cărţile din copilărie, 

iar mai târziu vor descoperi marile biblioteci pentru lectură şi studiu.  

Cititorii vor descoperi în biblioteca Școlii Gimnaziale Nr. 135 din Bucureşti, un imens 

tezaur de informaţii, modele morale, experienţe umane, de emoţii şi sentimente. Totodată, 

lectura conduce la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor şi formarea unui vocabular vast, 

plăcerea lecturii crescând prin noutăţile dobândite. Una dintre micile bucurii ale vieţii este 

lectura, deoarece cititorului îi stârneşte dorința, curiozitatea, interesul, visarea, dezvoltă 

imaginația şi descoperă lumea.  

Implicarea cititorilor în universul culturii aduce satisfacţii sufleteşti, aprecieri şi premii. 

"Nu te simţi niciodată singur printre cărţi. Nu există prezenţe mai prietenoase, lucruri mai în 

stare să-ţi ţină tovărăşie, şi nu un ceas ori două de călătorie, ci o întreagă viaţă. Nu ne pretind, în 

schimb, decât să facem la rândul nostru, timp pentru ele."  

(Nicolae Manolescu, "Cărţile au suflet", Cartea Românească, 1984). 

Prezenţa cititorilor ne onorează! 

Bibliotecar – Mihaela COTFAS 

 



 

Dragă cititorule, te rog reține pentru viitorul tău: 

 

 CARTEA on-line sau tradiţională te face să exişti ca om şi este 

oglinda ta culturală.  

 

 CARTEA citită din plin te face util, capabil, important, valoros. 
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