
 

 

CDI văzut de elevi 
 

 

În vedere îmbunătăţirii activităţii Centrului de Documentare şi Informare al colegiului, în 

perioada octombrie –noiembrie 2012, am realizat o cercetare, mai exact o anchetă pe bază de 

chestionar în rândul elevilor colegiului. Printre obiectivele urmărite s-au numărat : identificarea 

opiniei elevilor despre CDI ; identificarea lucrurilor pe care elevii le apreciază la CDI ; 

identificarea lucrurilor pe care elevii nu le apreciază la CDI ; identificarea calitaţilor unui 

bibliotecar ideal în viziunea elevilor ; identificarea genului de carte preferat de elevi ; 

identificarea titlurilor pe care elevii le propun spre achiziţie CDI-ului ; identificarea 

disponibilităţii elevilor de a se implica în activităţi/proiecte organizate de CDI ; identificarea 

genului de activităţi/proiecte pe care elevii şi-ar dori ca CDI să le desfăşoare ; identificarea 

disponibilităţi elevilor de a dona CDI-ului (pentru o perioadă determinată) o carte din colecţia 

personală. 

Chestionarul a fost aplicat pe un eşantion compus din 244 de elevi ai Colegiului Naţional 

„Horea, Cloşca şi Crişan“ din Alba Iulia. Dintre elevii intervievaţi, 37,7% au fost băieţi, iar 

62,3% au fost fete. Elevii au provenit din clasele IX-XII, 54,9% de la profilul real, iar 45,1% de 

la profilul uman. O repartizare a elevilor chestionaţi pe clase poate fi urmărită în tabelul nr. 1. 

 

                         Tab.nr.1. Repartizarea elevilor chestionaţi pe clase 

 Nr. % 

Clasa a IX-a 84 34,4 

Clasa a X-a 65 26,6 

Clasa a XI-a 63 25,8 

Clasa a XII-a 32 13,1 

 

 

Întrebaţi care este opinia lor despre CDI-ul din şcoala lor, 52,9% dintre elevii chestionaţi au 

exprimat o părere foarte bună, 40,6% au afirmat că părerea lor este una bună, 6,1% au optat 

pentru varianta de răspuns „aşa şi aşa“, iar 0,4% au afirmat că părerea lor despre CDI este un rea. 

(vezi tab.nr.2) 

Tab.nr.2. Opinia elevilor despre CDI 

 Nr. % 
Foarte bună 129 52,9 

Bună 99 40,6 

Aşa şi aşa 15 6,1 

Rea 1 0,4 

 

Elevilor le place la CDI pentru că aici găsesc un spaţiu îngrijit, curat, liniştit, modern, bine 

organizat, primitor, adică un spaţiu ideal pentru studiu şi cercetare. Elevilor le mai place 

atmosfera caldă, ordinea şi disciplina, varietatea cărţilor, modul în care sunt organizate cărţile, 

sala multimedia, dotările electronice, fotolile, posibilitatea de a împrumuta cărţile de care au 

nevoie şi faptul că au acces la internet. Tot printre lucrurile preferate de elevi se numără şi faptul 

că în CDI se organizează cursuri, se desfăşoară evenimente culturale şi pot apela la personalul 

bibliotecii în cazul în care au nevoie de ajutor. Sunt şi elevi care au susţinut că le place totul la 

CDI (vezi tab.nr.3). 

Printre lucrurile pe care elevii nu le plac la CDI se numără : sunt prea puţine calculatoare, 

calculatoarele nu funcţionează prea bine, sunt prea puţine cărţi în limba engleză, nu se prea 

găsesc titluri noi, unele cărţi sunt în prea puţine exemplare sau sunt deteriorate, nu pot să 

mănânce în timp ce studiază, termenul de împrumut a cărţilor este prea scurt, nu pot împrumuta 



enciclopedii şi atlase. În CDI, elevii mai sunt deranjaţi de faptul că spaţiul este prea mic şi uneori 

este cam aglomerat, de parchet care nu are un aspect prea plăcut şi mai şi scârţâie, de scaunele 

din sala multimedia care nu sunt  confortabile. Sunt şi elevi cărora le place CDI-ul aşa cum este 

şi care sunt de părere că nu ar trebui adusă nici o schimbare. (vezi tab.nr.3) 

 

Tab.nr.3. Îmi place/nu-mi place la CDI 

 

Îmi place la CDI 

 

Nu îmi place la CDI 

Modul în care sunt organizate cărţile Prea puţine calculatoare 

Sala multimedia Calculatoarele nu funcţionează prea bine 

Cărţile pot fi împrumutate Sunt prea puţine cărţi în limba engleză 

Accesul la internet Spaţiul este prea mic 

Varietatea cărţilor Nu se prea găsesc titluri noi 

Faptul că se pot desfăşura cursuri în CDI Unele cărţi sunt în prea puţine exemplare 

Este un spaţiu îngrijit Unele cărţi sunt deteriorate 

Este un spaţiu liniştit Parchetul 

Este un spaţiu modern Scaunele din sala multimedia nu sunt 

confortabile 

Este un spaţiu curat Uneori este cam aglomerat 

Este spaţios Nu se poate mânca în timp ce se studiază 

Este bine organizat Termenul de împrumut a cărţilor este prea 

scurt 

Atmosfera caldă Nu se pot împrumuta atlase, enciclopedii 

Este un spaţiu ideal pentru studiu şi cercetare Nu sunt lucruri care ar trebui schimbate 

Ajutorul oferit de personal  

Desfăşurarea unor evenimente culturale  

Ordinea şi disciplina  

Găsesc mereu un răspuns  

Dotările electronie  

Este primitor şi util  

Fotolile   

Totul  

 

 

În viziunea elevilor, un bibliotecar ideal ar trebui să fie o persoană bună, atentă, calmă, 

serioasă, calculată, cultă, inteligentă, amabilă, politicoasă, ordonată, liniştită, înţelegătoare, 

receptivă, sociabilă, veselă, cu simţul umorului, energică, prietenoasă, blândă, răbdătoare, 

îndemânatică, diplomată, descurcăreaţă, informată, harnică, creativă, responsabilă, eficientă, 

organizată, optimistă, cinstită, tăcută, care îşi cunoaşte bine biblioteca şi cărţie, este mulţumită de 

meseria sa, cunoaşte preferinţele de lectură ale elevilor şi îi sfătuieşte în ceea ce priveşte lectura. 

(vezi fig.nr.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig.nr.1.Calităţile unui bibliotecar ideal 

 

 
 

 

Întrebaţi ce gen de carte preferă să citească, majoritatea elevilor intervievaţi le place să 

citească lucrări de ficţiune şi abia apoi lucrări documentare. În ceea ce priveşte lucrările de 

ficţiune, în topul preferinţelor elevilor se află romanele de dragoste, urmează romanele de 

aventură, cele SF, romanele poliţiste, romanele fantasy, cele de acţiune, dramele, romanele de 

groază şi comedie, romanele pentru adolescenţi, basmele, poeziile. Dacă avem în vedere lucrările 

documentare,  pe primul loc în rândul preferinţelor elevilor se află cărţile de psihologie,urmează 

cele de istorie, filozofie, spiritualitate, mitologie, artă, cultura generală, biologie, sport, 

informatică, matematică, fizică. 

Elevii propun spre achiziţie CDI-ului următoarele cărţi: 

- Midsummer murders 

- Romane în limba engleză 

- I was doctor΄s 

- Mai multe cărţi în limba engleză gen „Pride and prejudice“, „Sens and sensibility“, 

„Masfiel park“ 

- PS te iubesc 

- Dracula 

- Îngerul căzut 

- George Orwell – „1894“ 

- Seducţie 

- Scrisori pentru fiicele mele – Elizabeth Noble 

- După 20 de ani – de A. Dumas 
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- The vampire diaries 

- Despre vis – S. Freud 

- Arborele de ghimbir – Oswold Wild 

- Îngerul nopţii – Rebecca Fitepatrick 

- Matched de Ally Condie 

- Scrisoare de dragoste de Mihai Drumeş 

- Limbajul trupului 

- Arta pasiunii 

- Jurnalele vampirilor 

- Puterea extraordinară a subconştientului tău 

- Sânge albastru 

- Chimie perfectă 

- Jurnalul Annei Frank 

- Oksa Pollock 

- Gron canonio de A.J. Cronin 

- Pânza de păianjen de Celia Serghi 

- Seria „Twilight“ 

- The one that i don΄t want 

- Jocurile foamei 

- Fericire periculoasă 

- Croitoraşul cel viteaz 

- Departe de lumea dezlănţuită- Thomas Hardy 

- O scurtă istorie a lumii – Howking 

- Shogun – James Clowel 

- Ultimul cântec – Nicholas Sparks 

- The calling – Dareid Gaider 

- Berserk- Kentarou Miura 

- Eroina- Michel Zenaco 

- Psihologie pentru începători 

- Copiii Dunei 

- A game of thrones: 50 shades of grey 

- Vampiraţii 

- Hercule Pairot de Agatha Christie 

- Îngerii păcatului 

- Operaţiunea Dakar 

- Cărţi din colecţia Chic 

- Arta de la A la Z 

- Toturaţi-l pe artist 

- Aleph – Paulo Coelho 

- Osho- Carte despre ego 

- Cât mai multe cărţi ale lui Echart Toole 

- Viaţa lui Glama 

- Nu plânge sub clar de lună 

- Experimentul Angel 

- Istoria Bucureştiului 

- Bucureştiul vechi şi nou 

- Să înţelegem şi să identificăm genurile muzicale (larousse) – Gerard Denizeau 

- A douăsprăzecea viziune- James Redfield 

- Kelly şi Victor 

- Invitaţie la Vals 

- Mirosul lumii 

- Pretty little lears 



- South gueen 

- Gai-Jin 

- Talismanul – Stephen King 

- Călăul  

- Fata cu piciaore de sticlă 

- Taiko –Eiji Yoshikaua 

- Odiseea căpitanului Blood 

- Noua şi scurta viaţă a lui Bree Taner 

- Word of worcraft beek 

- George şi cheia secretă a Universului 

- The last song 

  

La întrebarea „Ai dori să participi/să te implici în proiecte organizate de CDI?“, 57,8% 

dintre elevii intervievaţi au răspuns afirmativ, iar 42,2% au răspuns negativ. (vezi fig.nr.2). 

 

Fig.nr.2. Ai dori să participi/să te implici în proiecte organizate de CDI 
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Elevii îşi doresc ca CDI-ul să desfăşoare următoarele genuri de activităţi: 

- Educarea participanţilor în diferite genur; 

- Vizionare de filme ; 

- Activităţi/concursuri care să dezvolte lucrul în echipă ; 

- Lansări de carte ; 

- „Săptămâna unui anumit gen de carte“ – unde fiecare participant să vină cu propuneri 

despre cea mai interesantă carte în viziunea sa ; 

- Concursuri de creaţie; 

- Prezentări de cărţi; 

- Proiecte prin care să le fie dezvăluite elevilor frumuseţea unei cărţi, proiecte de donare 

de cărţi şi stârnirea interesului pentru lectură; 

- O activitate de prezentare şi expunere a unor cărţi vechi; 

- Activităţi care îmbină educativul cu distractivul; 

- Ilustrarea unor scene din anumite cărţi citite; 

- Să se organizeze un cerc de lectură, care să se întâlnească în fiecare săptămână şi se 

discută despre cărţile citite de elevi; 

- Activităţi legate de muzică şi cinematografie sau cărţi nou apărute; 

- Activităţi de informare despre cărţi, cercuri literare; 

- Activităţi despre cât de important este să citim, să ne dezvoltăm vocabularul; 

- Proiecte despre cum să ne tolerăm unii pe alţii sau despre cât de periculoase sunt 

drogurile; 

- Care să ajute socializarea între elevi; 

- Concursuri de cultură generală pe o anumită temă; 



- Să vină mai multe personalităţi care să vorbească cu noi; 

- Proiecte ce implică creativitatea literară şi nu numai; 

- Vizite ale unor autori de cărţi; 

- Lectură în grup; 

- Ore de lectură, debate pe baza cărţilor citite; 

- Să fie întâlniri cu mari scriitori şi critici din ziua de azi; 

- Concursuri de creaţie artistică, recitări de poezie, interviuri cu diferiţi scriitori; 

- Activităţi legate de viaţa adolescenţilor; 

- Schimb de experienţă; 

- Concursuri cu premii care să- stimuleze pe elevi să citească mai mult; 

- Discuţii privind anumite cărţi în afară de cele pentru ore; 

- Achiziţionarea de cărţi noi. 

 

Întrebaţi dacă ar fi dispuşi să doneze CDI-ului (pentru o perioadă determinată) o carte din 

colecţia personală, 71,3% dintre elevii chestionaţi au răspuns afirmativ, iar 28,7% au răspuns 

negativ. (vezi tab.nr.4). 

 

Tab. nr.4. Ai fi dispus să donezi CDI-ului (pentru o perioadă determinată) 

o carte din colecţia personală? 

 Nr. % 

DA 174 71,3 

NU 70 28,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


