
Prezentarea Bibliotecii Comunale Căpleni

Biblioteca comunală Căpleni  este  o  bibliotecă publică,  de drept  public  cu acces  liber  la
fondul  de carte,  ce  îndeplineşte  funcţii  de informare  şi  documentare  pentru  locuitorii  comunei.
Biblioteca desfășoară activitatea (în forma actuală), cu bibliotecar normă întreagă, din anul 1990. 

Prin activitatea desfăşurată, ea sprijină procesul instructiv – educativ şi satisface nevoia de
informare în comunitate, contribuie la dezvoltarea personală a utilizatorilor prin educaţia formală,
prin educaţia pe tot parcursul vieţii, prin activităţile desfăşurate după încheierea orelor de şcoală,
prin  cultura  informaţiei,  activităţi  de  petrecere  a  timpului  liber,  fiind  un  nucleu  de  inovaţie,
experimentare şi difuzare a noutăţilor din diverse domenii. 

Biblioteca dispune de o sală de împrumut și o sală de lectură, dotat cu 4 computere, stații de
lucru pentru utilizatori, o imprimantă, un scaner, un proiector (prin concurs de la IREX anul 2012).
De la această dată biblioteca a primit clasamentul de, Centru de informare și documentare publică. 

Biblioteca este dotată și cu un calculator de ultimă generație, din partea Consiliului Local al
comunei Căpleni în anul 2020. 

Fondul  de  publicaţii  cuprinde  13  935  de  volume,  în  principal  din  domeniile:  literatură
universală  (în  traducere,  lb.  română,  maghiară,  germană),  literatură  maghiară  (în  original  și  un
număr mai mic traduse în lb. română), literatura română (în original și mai puține în traducere pe
limbile maghiară,  germană),  literatură pentru copii,  educaţie,  învăţământ,  psihologie,  sociologie,
filozofie, istorie, geografie, ştiinţe exacte şi aplicate, artă etc. Colecţiile bibliotecii se îmbogăţesc
periodic cu lucrări ce tratează prioritar teme de actualitate, lucrări din producția editorilă curentă,
lucrări clasice din literatură, pentru înlocuirea celor uzate, literatură pentru copii. 

SERVICII

Biblioteca pune la dispoziţia celor interesaţi:
• Fondul de carte, cu acces liber la rafturi.  Cu posibilitatea de înprumut sau consultare în

bibliotecă.
• Folosirea  internetului  gratuit,  posibilitatea  de  imprimare  a  documentelor,  xerocopiere,

editarea, paginarea lucrărilor individuale.
• Programe pentru  dezvoltarea  personală,  educație  formală,  cursuri  de inițiere  în  folosirea

calculatorului,  asistență  (ajutor)  în  găsirea  informației  dorite,  ajutor  în  interpretarea
informațiilor, traduceri etc.

• Organizează  expoziţii  comemoretive  alternative,  expoziţii  tematice,  prezentări  de  carte,
ateliere de creație și de lectură pentru tinerii cititori.

• Servicii în exterior, ori la distanță prin înprumut la domiciliu, programe, ateliere organizate
în alte locații.

Înscrierea la bibliotecă
• Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul/cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă.
• Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de carte, când se întocmeşte fişa

de împrumut la bibliotecă sau fişa de înscriere la bibliotecă.
• Pentru  completarea  corectă  a  fişei  de  înscriere,  utilizatorul,  trebuie  să  prezinte

bibliotecarului date personale, cum ar fi: nume, prenume, domiciliul,data nașterii, ocupația,
locul de muncă, un număr de telefon sau email de contact.

• Prin semnarea fişei cititorul se obligă să respecte termenele de împrumut şi regulamentul



bibliotecii.
• Pot fi împrumutate maximum 3 cărţi o dată, pe un termen de 2 săptămâni, cu posibilitate de

prelungire până la 30 de zile.
• Nu se pot împrumuta: dicţionare,  atlase, albume, cărţi  rare,  sau într-un singur exemplar,

reviste, hărți, lucrări de gradul I, acestea se pot studia şi folosi numai la sala de lectură.
• Toate serviciile bibliotecii sunt gratuite.
• În  caz  de  pierdere  sau  distrugere,  utilizatorul/cititorul  este  obligat  să  înlocuiască

publicația/bunul distrus cu una identică fizic și valoric pentru a despăgubi biblioteca.

CONTACT:
• 447080 Căpleni, SM
• str. Mare nr. 491,
• tel. 0361 805 094 
• e-mail: infobibliocapleni@gmail.com  
• Relații cu publicul: Luni-Vineri orele 13–19.


