
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ANGHEL SALIGNY”

Infiinţat în anul 1974, situat în nord-vestul
municipiului Tulcea, strada Viitorului, nr.22,
dispune de o bază formată din:

• 18 cabinete pentru discipline de învăţământ,
cultură generală;

• 10 cabinete pentru discipline tehnologice;
• 4 laboratoare pentru discipline de cultură

generală;
• o bibliotecă;
• o sală de sport;
• 9 ateliere pentru instruire practică;
• 2 laboratoare AeL (Advanced e-Learning);
• 1 cabinet de informatică.

BIBLIOTECA LICEULUI :
-participă la realizarea obiectivelor educaţionale

pe niveluri de studii şi profiluri de învăţământ.
-sprijină procesul instructiv-educativ, satisface
cerinţele de informare documentară, de lectură şi
de studiu ale elevilor, cadrelor didactice şi
celorlalte categorii de personal din unitatea de
învăţământ.

-contribuie la înţelegerea de către elevi a rolului
şi importanţei informaţiei în lumea contemporană,
la însuşirea de către aceştia a metodelor şi a
tehnicilor de muncă intelectuală.

-sprijină personalul didactic al şcolii în
îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ,
asigurând publicaţii de referinţă, de informare
curentă, de pedagogie, psihologie, consiliere şi
orientare şcolară, lucrări privitoare la conţinutul
diferitelor discipline predate în şcoală şi la
metodica predării acestora.

Pregăteşte forţă de muncă în domeniul
construcţiei navale, mecanicii auto şi de întreţinere,
electrotehnicii. Deţine o încadrare de specialitate
care corespunde nevoilor de formare a viitorilor
operatori tehnici şi o bază materială care permite o
temeinică însuşire a meseriilor.



Biblioteca deserveşte, în medie, un număr de
490 de utilizatori (elevi şi cadre didactice) care
beneficiază de asistenţă în consultarea
bibliografiilor şi elaborarea unor lucrări (referate,
proiecte, prezentări ppt etc) pe teme date.

Pune la dispoziţia utilizatorilor săi un număr de
26069 de volume (primul din 1974) din toate
domeniile, oferind servicii de împrumut la
domiciliu, informare şi studiu în sala de lectură.

Este dotată cu 5 calculatoare, un
videoproiector şi deţine, pe site-ul şcolii, o pagină
web dinamică care cuprinde: fondul de carte,
lecţii virtuale, manuale digitale, diverse informaţii,
evenimente, activităţi.

Biblioteca nu este doar un spaţiu al cărţilor, este
un spaţiu viu in care au loc numeroase activităţi ce
au ca obiective: cunoaşterea vieţii şi a operelor unor
scriitori, stimularea interesului elevilor pentru lectură,
formarea unor atitudini pozitive ale acestora faţă de
cărţi şi orientarea lor spre literatură, stimularea
creativităţii şi a expresivităţii prin realizarea de lucrări
individuale şi colective.
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