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În temeiul Legii Nr. 334/2002 (Legea bibliotecilor), cu modificările şi completările 

ulterioare, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este o instituţie publică 

din categoria bibliotecilor de drept public, cu personalitate juridică, ce funcţionează în 

subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. 

În temeiul aceleiaşi legi, ea se defineşte ca structură infodocumentară aparţinând 

Sistemului Naţional de Biblioteci, parte integrantă a Sistemului Naţional de Informare şi 

Documentare şi are, în societatea informaţională, „rol de importanţă strategică”. 

Ca bibliotecă publică, ea are misiunea de a asigura accesul liber, democratic şi 

nelimitat al întregii comunităţi la colecţiile, produsele şi serviciile sale informaţionale, 

documentare şi culturale, având în acelaşi timp puternice valenţe educaţionale, de formare 

permanentă şi de protecţie socială. 
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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 

Consiliul Judeţean Hunedoara, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca Județeană 

„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, denumită în continuare instituţia, aflată în subordinea 

sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/ 2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de 

urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare. 

     Analiza şi notarea raportului de activitate*1) şi a interviului se fac în baza 

următoarelor criterii de evaluare*2): 

    1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 

sistemul instituţional existent; 

    2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

    3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei; 

    4. situaţia economico-financiară a instituţiei; 

    5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

    6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, 

cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. 

    În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din 

prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2017 la 31.12.2017, reprezentând a treia 

evaluare.   
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A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiași 

comunităţi  

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva este bibliotecă de drept public, de tip enciclopedic, care deserveşte 

interesele tuturor utilizatorilor, fără deosebiri de natură etnică, religioasă, profesională etc. 

Pentru a-şi îndeplini misiunea, biblioteca - singura instituţie care, prin definiţie, asigură acces 

gratuit la informaţie - a încheiat în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 numeroase parteneriate 

cu principalele instituţii de cultură şi educaţie din judeţul Hunedoara şi nu numai, având drept 

scop, pe de o parte, uniformizarea ofertei culturale la nivel de judeţ, implicarea mai multor 

parteneri pentru a conferi o mai mare vizibilitate actului cultural şi un impact mai puternic 

asupra publicului ţintă, iar pe de altă parte, pentru a răspunde mai bine nevoii de cultură de 

înaltă calitate exprimate de comunitatea hunedoreană. Aceste parteneriate s-au concretizat în 

activităţi cu un mare impact asupra hunedorenilor, ele adresându-se elevilor, studenţilor, 

specialiştilor în diverse domenii şi pasionaţilor de anumite teme.  

Amintim parteneriatele cu instituții de învățământ (Colegiul Național Pedagogic 

„Regina Maria” Deva, Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria, 

Grădinița cu program prelungit Nr. 7 Deva, Grădinița cu program prelungit Nr. 7 – Structura 

PN. 2 Deva, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva, Școala Gimnazială Rapoltu Mare) şi 

cu alte instituţii din judeţ și din țară: Asociația „Ambient” Alba Iulia, Biblioteca Județeană 

„George Barițiu” Brașov, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Penitenciarul Deva,  

S.C. Aqualand S.R.L. Deva, Serviciul de Probațiune Hunedoara, Serviciul Public de 

Administrare „Cetate” Deva, care au contribuit la mai buna cunoaştere a colecţiilor de 

documente şi a serviciilor oferite de Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-

Deva, la familiarizarea elevilor, profesorilor - practic a întregii comunităţi hunedorene și nu 

numai - cu instituţia noastră. 

 În anul 2017 Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a încheiat 

parteneriate cu o serie de edituri din țară: Editura Niculescu S.R.L. București, Grupul 

Editorial ALL București, Grupul Editorial Art S.R.L. București, Grupul Editorial Corint 

București, S.C. RAO Distribuție S.A. București, S.C. Humanitas S.A. București, Societatea 

Nemira Publishing House S.R.L. București. 

 

Împreună cu partenerii implicaţi, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva a desfăşurat în anul 2017 o serie de activităţi cu caracter judeţean/ naţional.  
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Revista Semne – EMIA și prietenii săi, scriitorii – eveniment cultural organizat 

împreună cu Asociația Culturală „EMIA”, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea 

Editurii Emia. Întâlnirea s-a desfășurat sub genericul „20 de ani de literatură”. 
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Eminesciana. Când însuși glasul gândurilor tace, ediția a VIII-a – manifestare 

cultural-educativă prilejuită de ziua de naștere a lui Mihai Eminescu. Manifestările din anul 

2017 s-au desfășurat pe parcursul întregii zile. Dimineața, în Parcul Cetății, la statuia 

poetului, a fost rostit un cuvânt de evocare în prezența elevilor de la colegiile, liceele și 

școlile devene (Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv 

„Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir 

Hurmuzescu”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, 

Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” și Școala Primară „Samuel”). A urmat un emoționant și 

pătrunzător moment artistic susţinut de membrii formației Rock Filarmonica din Oradea: 

Florian Chelu, Alexandrina Chelu și Iuliana Chelu. Actriţele Isabela Haşa şi Cristina Lazăr au 

susținut un moment poetic.  

Manifestările dedicate lui Eminescu s-au încheiat în Salle d’Or din incinta Complexului 

Deva Mall, unde a fost organizat concursul „Eminescu în eternitate”, la care au luat parte elevi 

de la colegiile și liceele din Deva: Colegiul Național „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic 

„Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul 

Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Liceul 

Tehnologic „Grigore Moisil”. Câștigătorii concursului au fost: Locul I – Liceul de Arte 

„Sigismund Toduță” Deva; Locul II – Colegiul Național „Decebal” Deva; Locul III – Colegiul 

Tehnic „Transilvania” Deva. La Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva a putut fi vizionată și o expoziție de carte din opera lui Mihai Eminescu, 

cărțile prezentate făcând parte din patrimoniul Bibliotecii Județene. 
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Unirea Principatelor Române – manifestare cultural-educativă dedicată Unirii 

Principatelor Române. Elevi de la colegiile și liceele din Deva (Colegiul Național Pedagogic 

„Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, 

Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, 

Liceul de Arte „Sigismund Toduță”) s-au adunat în fața statuii lui Traian din Piața Unirii, 

unde au fost întâmpinați de o parte a colectivului Bibliotecii Județene. În acordurile Horei 

Unirii, cu tricolorul în mâini, au format o coloană care a pornit spre Bibliotecă, sub privirile 

trecătorilor. S-a trecut pe lângă clădirea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, 

pe a cărei fațadă se află placa comemorativă ce menționează trecerea pe aici a lui Alexandru 

Ioan Cuza, în 1866, în drumul său spre exil, unde s-a depus o jerbă de flori. În curtea 

Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva s-a dansat, ca în fiecare an, Hora 

Unirii. La Hora Unirii din acest an au luat parte elevi de la colegiile, liceele și școlile din 

Deva, profesori și bibliotecari. Sărbătorirea acestei zile a continuat cu un concurs desfășurat 

în Sala de Lectură a Bibliotecii, unde a fost prezentat un interesant material pe tema Micii 

Uniri și un concurs desfășurat la Secția Împrumut Carte pentru Copii pe aceeași temă. 

Evenimentul a continuat cu sărbătorirea Micii Uniri în Sala de conferințe a Parcului de 

Afaceri din orașul Simeria, manifestare organizată în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare 

Economico-Socială a Județului Hunedoara și Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel 

Saligny” Simeria, unde publicului i s-a prezentat un material prin care a fost pusă în lumină 

importanța unirii celor două principate române – Muntenia și Moldova – și au fost amplu 

relevate premisele interne și externe care au favorizat realizarea acestui moment crucial din 

istoria modernă a României, pas determinant pentru înfăptuirea Marii Uniri de la 1 

Decembrie 1918. 
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Citești și câștigi! – concurs județean de cultură generală, o inedită și captivantă 

competiție ce și-a propus să testeze cunoștințele de cultură generală ale elevilor de la colegiile 

și liceele din județ (22). Concursul a adus față în față echipele colegiilor și liceelor din județul 

Hunedoara care au răspuns invitației noastre de a lua parte la acesta. La competiție au 

participat următoarele 22 colegii/licee hunedorene: Colegiul Național „Avram Iancu” Brad, 

Colegiul Național „Decebal” Deva, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, 

Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva, Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva, Colegiul 

Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva, 

Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva, Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” 

Geoagiu, Colegiul Național „I. C. Brătianu” Hațeg, Colegiul Economic „Emanoil Gojdu” 

Hunedoara, Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara, Colegiul Național de 

Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara, Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara, Liceul 

Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni, Liceul Tehnologic 

„Nicolaus Olahus” Orăștie, Colegiul Economic „Hermes” Petroșani, Colegiul Național 

„Mihai Eminescu” Petroșani, Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani, 

Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan. De-a lungul 

concursului concurenții au răspuns la întrebările care le-au testat cunoștințele de cultură 

generală. Întrebările au fost din domeniile: științe, artă/sport, literatură, geografie și istorie și 

au oferit concurenților ocazia de a-și testa nivelul de cultură. Concursul s-a desfășurat până în 

luna mai. Finala s-a disputat între Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni și Colegiul 

Național „Mihai Eminescu” Petroșani, echipa câștigătoare fiind cea a Liceului Teoretic 

„Mircea Eliade” Lupeni,  pe locul II clasându-se echipa Colegiului Național „Mihai 

Eminescu” Petroșani, iar pe locul III echipa Colegiului Național „I. C. Brătianu” Hațeg. 

Premiile puse în joc au fost deosebit de atractive: 8 laptopuri pentru locul I, 8 biciclete 

pentru locul II, 8 dispozitive Kindle pentru locul III, 176 de pachete cu cărți, trofee, diplome, 

precum și premii surpriză. În plus, la finalul festivității de premiere a avut loc o tragere la 

sorți a premiilor surpriză, cei norocoși primind din partea sponsorilor două telefoane mobile, 

o tabletă, o ramă foto digitală, cinci invitații pentru două persoane la Aqualand Deva, șase 

invitații la pizza pentru șase echipe, o invitație la restaurant pentru o echipă, un tort, un set de 

produse cosmetice, zece premii constând din șepci, pixuri, memory sticks, creioane, căști 

inscripționate BCR, 20 de premii constând din articole școlare (geantă umăr, ghiozdan, 

agendă nedatată, caiet A4, calculator, set pix plus creion mecanic, pix trei funcții, clipboard 

dublu, penar borsetă etc.), șase premii în bani a câte 100 de lei fiecare. 
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Anul Cocoșului de Foc – manifestare culturală, pe teme de maxim interes, care a 

focalizat atenția unui numeros public. Numit și Sărbătoarea Primăverii, Anul Nou Chinezesc 

este un prilej de entuziasm și exuberanță, de organizare a unor serbări de amploare, marcate 

de veselie, culoare și bună înțelegere, urările care se fac fiind de noroc, viață lungă și fericire. 

La Deva, manifestările dedicate Anului Nou Chinezesc, Anul Cocoșului de Foc, au 

fost foarte variate și atractive. La manifestare a participat prof. univ. dr. Song Shaofeng, 

directorul Institutului „Confucius” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 

Au avut loc o expoziție de caligrafie și pictură chinezească și parada costumelor 

tradiționale chinezești Qipáo. Despre varietatea impresionantă a obiceiurilor și tradițiilor 

chinezești a vorbit oaspetele nostru, prof. Qian Liu. A urmat un extraordinar recital susținut 

de formații ale Liceului de Arte „Sigismund Toduță” din Deva: formația camerală 

„Armonia”, sub bagheta domnului prof. Flaviu Demian, și formația de muzică ușoară 

condusă de prof. Călin Sân. 
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Nicolae Crepcia – o viață dedicată poeziei – eveniment cultural dedicat poetului 

Nicolae Crepcia la împlinirea a 65 de ani, prilej cu care i s-a realizat o biobibliografie. 
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Bibliotecile anului 2016 – competiție între bibliotecile publice din județul Hunedoara, 

în cadrul căreia au fost premiate cea mai bună bibliotecă municipală (Hunedoara), cea mai 

bună bibliotecă orășenească (Simeria) și cea mai bună bibliotecă comunală (Gurasada și Rîu 

de Mori). 
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Ana Blandiana, între viață și carte – 75 de ani de la naștere – manifestare cultural-

educativă dedicată poetei cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Numele Anei Blandiana 

este legat de întreaga evoluție a literaturii române, a poeziei în primul rând, din ultimele cinci 

decenii. 
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Ziua Internațională a Francofoniei: Simbolurile Franței – manifestare cultural- 

educativă tradiţională dedicată Zilei Internaţionale a Francofoniei. Prezentarea a cuprins 

informații despre tricolorul Franței, cocoșul galic, sărbătoarea națională, 14 iulie, originile ei, 

imnul Franței – Marseilleza, deviza Libérté, Egalité, Fraternité. 
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Ziua Internațională a Cărții pentru Copii: Concursurile Dacă aș fi scriitor… și 

Dacă aș fi ilustrator… – concursuri pentru elevii din clasele primare. Concursul Dacă aș fi 

scriitor… a constat în mai multe etape: cu câteva luni înainte, elevilor din ciclul primar li     

s-au comunicat titlurile unor povești din literatura română și universală, cunoscute și 

îndrăgite, pe care copiii au fost invitați să le recitească, să-și pună fantezia la încercare și, pe 

baza lor, să rescrie povestea pe care au ales-o din cele recomandate. În felul acesta, aflați în 

ipostaza de scriitor, copiii au refăcut povestirea, au regândit întâmplările și au condus firul 

acțiunii fiecărei povești după cum le-au dictat talentul și imaginația. Cele mai bune lucrări au 

fost premiate. În cadrul concursului Dacă aş fi ilustrator…, elevii din ciclul primar au realizat 

o copertă de carte pornind de la titlul uneia dintre poveştile menționate în regulament. 

Lucrările prezentate au trebuit să conţină o ilustraţie reprezentativă pentru povestea aleasă şi 

elementele de identificare a unei cărţi. La final, cele mai reușite coperți au fost premiate. 
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9 Mai, Ziua Europei – manifestare cultural-educativă dedicată acestei zile, prilej cu 

care a avut o loc o amplă prezentare despre tripla semnificație a acestei sărbători: Ziua 

Independenței României, Ziua Victoriei, Ziua Europei. 
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Titu Maiorescu – efigie a culturii – manifestare cultural-educativă organizată cu 

ocazia centenarului morții marelui om de cultură. 
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Ion Scorobete, scriitorul de la Meria – eveniment cultural dedicat celei de-a 70-a 

aniversări a poetului, prozatorului și eseistului, prilej cu care i s-a realizat și o biobibliografie.  
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O jucărie pentru fiecare – campanie de colectare de jucării, care au fost dăruite 

copiilor din Centrul de Plasament Brad, Centrul de Plasament Orăștie, Centrul de Plasament 

Lupeni, Centrul specializat de zi pentru resocializarea copilului predelincvent și delincvent 

provenit din familii dezorganizate Petroșani.  
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Trofeul Micului Cititor – concurs pentru alegerea celui mai bun autor, ilustrator şi 

editor de cărţi pentru copii, ajuns anul acesta la a XXXVI-a ediție. Concursul s-a desfășurat 

pe trei secțiuni:  

- Secțiunea Cel mai bun autor de cărți pentru copii (câștigător: Marian Godină 

pentru cartea „În misiune cu Marian”, apărută la Curtea Veche Publishing din 

București, în anul 2016); 

- Secțiunea Cel mai bun ilustrator de cărți pentru copii (câștigătoare: Doina 

Zavadschi pentru ilustrațiile cărții „Erus și Valea Răbdării” de Alec Blenche, 

apărută la Curtea Veche Publishing din București); 

- Secțiunea Cea mai bună editură de cărți pentru copii (câștigătoare: Curtea Veche 

Publishing București); 

- Secțiunea Cel mai fidel cititor (câștigător: Lucas David Popescu, Colegiul Național 

Pedagogic „Regina Maria” Deva, clasa a VI-a B). 
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Marcel Lapteș, cronicar al culturii populare hunedorene – eveniment cultural 

dedicat celei de-a 75-a aniversări a etnologului, prilej cu care s-a realizat o biobibliografie. 
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aniversări a scriitorului, prilej cu care s-a realizat o biobibliografie. 
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Lovineștii, oamenii cărților – manifestare cultural-educativă organizată cu ocazia 

centenarului nașterii dramaturgului Horia Lovinescu. 
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Învață jucând – Joacă  învățând! – expoziție interactivă de jocuri provenite de la 

Muzeul Jocurilor din orașul german Chemnitz. Cele peste 100 de jocuri au fost grupate în: 

jocuri de îndemânare (puzzle, jocuri de construcție, jocuri de învățare etc.), jocuri de noroc 

(zaruri, bile, săgeţi, jocuri de cărţi, loto etc.), jocuri de strategie (şah, table, şah chinezesc, 

Reversi, Go etc.), jocuri mixte, de simulare (jocuri despre afaceri, călătorii şi lumi fantastice), 

jocuri de la începutul secolului XX, jocuri din Primul şi al Doilea Război Mondial, jocuri din 

anii 1950 etc. 
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Noaptea Bibliotecilor – eveniment cultural aflat la a șaptea ediție. Acest proiect a avut 

ca obiectiv strângerea unui număr cât mai mare de pasionați ai cărții, familiarizarea tinerilor cu 

biblioteca, cu beneficiile oferite de aceasta și, nu în ultimul rând, amplificarea legăturilor dintre 

bibliotecile reale și cele virtuale. În acest an programul a fost deschis de îndrăgita poveste a 

Fraților Grimm, „Muzicanții din Bremen”, care a prins viață într-un reușit spectacol de teatru 

pus în scenă de actorii Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” din Petroșani, în regia Nicoletei 

Dănilă, program pentru cei mai tineri prieteni ai bibliotecii, copiii. Tot pentru aceștia a urmat o 

petrecere cu clovn și facepainting. În curtea bibliotecii, în aer liber, a evoluat trupa pop-rock 

HARA, care a venit în fața noastră cu piesele cele mai cunoscute din repertoriul ei. Concertul a 

fost urmat de un foc de artificii. După acest moment, a avut loc un tur al Bibliotecii sub 

îndrumarea unui ghid, tur în cadrul căruia s-au vizitat secțiile, birourile și depozitele instituției. 

Seara s-a încheiat cu proiecții de filme cu tematică thriller și suspans. Pe parcursul întregii 

manifestări au putut fi vizitate expoziția de fotografii „Noaptea bibliotecilor an de an…”, 

„Învață jucând – Joacă  învățând!” – expoziția interactivă de jocuri a Muzeului Jocurilor din 

Chemnitz, Germania – și Standul de carte cu vânzare al Editurii Niculescu din București.  

 

92 
 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 
 

 
93 

 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

 

 

 

94 
 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

 

95 
 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

 

96 
 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

 

 

 

97 
 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

 

98 
 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

 

99 
 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

 

100 
 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

 

Salonul Hunedorean al Cărții. Anul acesta s-a desfășurat cel mai mare Salon 

organizat de Biblioteca Județeană până acum – peste 110 edituri participante: 12 edituri din 

judeţ (din Deva: Accent Media, Călăuza v.b., Danimar, Editura Episcopiei Devei și 

Hunedoarei, Emia, Gligor Hașa, Karina, Paula, SETRAS, Vultur ZM; din Petroșani: Tehno-

Art; din Simeria: Traian Dorz) şi 96 edituri din ţară (din Alba Iulia: Aeternitas; din Baia 

Mare: Marist; din Brașov: Adevăr Divin, Okian; din Brăila: Torent Press; din București: 

Academia Română-Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Alias Publishing, All, 

Aramis, Art, Ascendent, Asociația Macedonenilor din România, Astro, Atman, Benefica, 

BusinessTech, Cartea Actuală 3C, Cartex, Casa Radio, Compania Dan Puric, Corint, Corint 

Junior, Crime Scene Press, Cununi de stele, Curtea Veche Publishing, Daksha, Deceneu, 

Dharana, Diana Press, Didactica Publishing House, Editura Didactică și Pedagogică, Editura 

Fundației „România de Mâine”, Editura Medicală, Editura Militară, Editura Național, Editura 

Viața Medicală Românească, Eikon, Elena Francisc Publishing, Flamingo, For You, GBV 

România, Girasol, Herald, Humanitas, Leda, Letras, Litera, Livingstone, Lux Sublima, 

Macmillan, MAST, Miron, MM Publications, MMS Publishing, Nemira, Niculescu, Noi 
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Media Print, One Book, Orfeu, Orizonturi, Paideia, Pescăruș, Prestige, Prior Media Group, 

Prut, RAO, România Press, Saeculum IO, Semne-Artemis, Shik, Sophia, Tempus, Trei, 

Tritonic, Univers, Univers Enciclopedic Books, Vivaldi, Vremea, Zorio; din Cluj-Napoca: 

Ametist, Argonaut, Byton Music, Casa Cărții de Știință, Limes, Mega, Redacția Tribuna, 

Societatea Culturală Myrobiblion, Școala Ardeleană; din Dej: Texte; din Drobeta-Turnu 

Severin: Ștef; din Iași: Polirom, Studis; din Pitești: Carminis, Diana, Elicart, Nomina, 

Nominatrix, Paralela 45; din Reșița: Tim; din Satu Mare: Millennium Books; din Sibiu: 

Cronologia, Karpaty Music, Editura Universității „Lucian Blaga”; din Târgoviște: Cetatea de 

Scaun; din Timișoara: Daluso Music.Acestora li s-au alăturat edituri din Republica Moldova 

(Bestseller) și Anglia (Usborne). Toate sunt edituri binecunoscute care și-au câștigat un loc 

merituos pe piața de carte din România.  

Salonul Hunedorean al Cărții, ajuns în anul 2017 la cea de-a XVIII-a ediție, s-a 

desfășurat în perioada 18-21 octombrie 2017, în incinta Deva Mall, etajul trei, Salle d’Or. Pe 

durata celor patru zile, editurile și-au prezentat oferta de carte, în format clasic, precum şi 

electronic, s-au organizat lansări de carte, întâlniri cu scriitori, dialoguri cu marea familie a 

iubitorilor de lectură, discuţii între editori, scriitori, cititori.  

Un moment special, în deschiderea salonului, l-a constituit întâlnirea cu colegul nostru 

de la Biblioteca Municipală Petroșani, Avram Iancu, cel care și-a înscris în palmares două 

realizări absolut remarcabile: traversarea înot a Canalului Mânecii și, de curând, călătoria înot 

de-a lungul Dunării, din Germania până la vărsarea în Delta Dunării. În semn de prețuire și 

recunoștință, a primit o Diplomă de Excelență din partea Bibliotecii Județene „Ovid 

Densusianu” Hunedoara-Deva pentru curajul și entuziasmul cu care și-a dus la bun sfârșit 

expedițiile.   

Printre oaspeții acestei ediții a Salonului s-au remarcat cunoscutul om de televiziune 

Vartan Arachelian care a lansat cartea „Scânteia vine de la Moscova”, jurnalista Sabina Fati 

care a lansat cartea „Ocolul Mării Negre în 90 de zile. Șapte țări, opt granițe și o lovitură de 

stat în prime-time”, și Răzvan Exarhu care, cu acest prilej, a lansat cartea „Fericirea e un ac 

de siguranță”. 
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Carnaval Halloween – manifestare în cadrul căreia s-au prezentat obiceiurile și 

tradițiile acestei sărbători și au fost organizate concursurile Cel mai înspăimântător costum și 

Dovleacul de groază. 
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Ziua Națională a României – manifestare cultural-educativă având ca temă Unirea 

cea Mare și făurirea României Mari. 
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Centenar Arthur C. Clarke – manifestare cultural-educativă organizată cu prilejul 

împlinirii a 100 de ani de la nașterea cunoscutului inventator și futurolog. 
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Bradul de Crăciun – campanie cu ocazia sărbătorilor de iarnă realizată cu sprijinul 

generos al editurilor prin care fiecare copil, utilizator al bibliotecii, care i-a trecut pragul în 

perioada 6 decembrie – 23 decembrie 2017 a primit în dar o carte. Grupul Editorial Art, 

editurile Astro, Carminis, Grupul Editorial Corint, Curtea Veche Publishing, editurile Diana, 

Emia, Litera, Nomina, RAO, Tehno-Art, Univers Enciclopedic Books au răspuns cu 

promptitudine și ne-au trimis numeroase cărți pentru a le fi dăruite copiilor. 
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Pe lângă aceste manifestări cultural-educative, Biblioteca Județeană „Ovid 

Densusianu” Hunedoara-Deva a inițiat sau continuat o serie de proiecte culturale:  

Biblionet – Centru Internet cu acces gratuit pentru comunitatea din judeţ, proiect 

finanțat de Fundaţia „Bill & Melinda Gatesˮ prin International Research & Exchanges Board 

(I.R.E.X.). S-a asigurat sustenabilitatea proiectului la Biblioteca Județeană și la filialele 

acesteia.  

Biblioteca digitală Hunedoara – facilitarea accesului la documentele digitale locale. 

Avem în vedere ca întregul fond de carte cu profil literar și științific, creația unor autori 

hunedoreni consacrați, să beneficieze de expunere în spațiul virtual al Bibliotecii Județene 

„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva prin reproducerea integrală a textului fiecărei cărți. 

Patrimoniul scris al județului Hunedoara va fi îmbogățit pe măsura participării autorilor 

hunedoreni la acest proiect și va putea fi cunoscut de un număr cât mai mare de utilizatori din 

țară și străinătate care vor accesa portalul bibliotecii. 

 

  

Biblioteca în presa hunedoreană – completarea și întreținerea secțiunii cu acest nume 

pe site-ul instituției, secțiune care cuprinde articolele din presa locală care reflectă activitatea 

bibliotecii.  

 

 

Digitizarea presei din colecțiile Bibliotecii Județene – proiect de digitizare a întregii 

prese aflate în patrimoniul bibliotecii noastre. Proiectul propune prelucrarea tuturor ziarelor și 

revistelor, astfel încât consultarea acestor publicații să poată fi la îndemâna oricărui utilizator. 

Un avantaj deosebit al stocării informației prin digitizare, pe lângă protejarea fizică a 

publicațiilor, este posibilitatea consultării simultane de către mai mulţi utilizatori ai aceluiaşi 

document, independent de programul de funcţionare a bibliotecii. Până în prezent au fost 

scanate colecțiile: Boabe de grâu, Cosânzeana, Drumul socialismului, Luceafărul (integral) 

și Cuvântul liber, Gazeta Transilvaniei, Scânteia, Uzina noastră, Universul literar, Zori noi 

(parțial). 
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Cursuri de limbă chineză, cursuri de caligrafie chinezească – proiect cultural-

educativ organizat în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Institutul 

„Confucius” din Sibiu și cu Liceul de Arte „Sigismund Toduță” din Deva. În anul 2017 au 

urmat aceste cursuri 124 de cursanți (anul I – 48 cursanți, anul II – 31 cursanți, anul III – 16 

cursanți, anul  IV – 14, anul V – 15 cursanți). 
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Biblioteca de Vară – în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva am realizat un 

punct de împrumut, cu caracter sezonier, în incinta Ștrandului Municipal Deva, de unde cei 

care frecventează ștrandul pot împrumuta pe durata șederii literatură de loisir și nu numai, 

reviste, presă hunedoreană și națională și pot avea acces gratuit la internet prin wireless. 

 

 

 

 

 

 

Sala „Pinocchio” – terapie complementară îngrijirii medicale de care beneficiază 

micuții pacienți ai Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva.  
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Călătorie în lumea cărții – proiect dezvoltat în colaborare cu Penitenciarul Bârcea 

Mare, în cadrul căruia s-au organizat activități cu persoanele private de libertate. 

Deva citește! – proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara și 

Primăria Municipiului Deva. Este o campanie de atragere spre lectură a populației din Deva, 

locuitori de toate vârstele și de diverse ocupații. Ne-am propus să oferim spre lectură cărți din 

diverse domenii, iar aceste cărți să le expunem în aer liber, în principalele puncte de recreere 

bine cunoscute locuitorilor din Deva. Pe lângă minibibliotecile din Parcul Cetății, Piața Arras 

și Parcul Bejan (amplasate în anul 2016), în anul 2017 am amplasat trei minibiblioteci în fața 

Centrului Cultural „Drăgan Muntean”, în cartierul Dacia și în cartierul Micro 15. Aceste 

ultime trei biblioteci au fost realizate cu sprijinul financiar al Consiliului Local al 

Municipiului Deva. Toate minibibliotecile au fost dotate cu diferite cărți: romane, cărți de 

poezie, cărți de călătorie, cărți de povești, jurnale și memorii, cărți de artă, cărți de istorie etc. 
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Caravana scriitorilor hunedoreni – întâlniri ale scriitorilor hunedoreni cu comunitatea 

din județ, organizate în colaborare cu bibliotecile publice din județ (Biblioteca Comunală 

Blăjeni, Biblioteca Comunală Rîu de Mori). 

 

Luna Editurii – În anul 2017 au fost organizate standuri de carte cu vânzare ale unor 

edituri din țară: 

- Librăria Okian Brașov (1 ianuarie – 27 ianuarie); 

- Editura Humanitas București (30 ianuarie – 28 februarie); 

- Editura RAO București (1 martie – 1 aprilie); 

- Editura Nemira București (3 aprilie – 3 mai); 

- Grupul Editorial Corint București (4 mai – 4 iunie); 

- Grupul Editorial Art București (6 iunie – 6 iulie); 
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- Editura Trei București (7 iulie – 7 august); 

- Editura All București (8 august – 8 septembrie); 

- Editura Niculescu București (11 septembrie – 11 octombrie); 

- Editura Univers București (12 octombrie – 12 noiembrie); 

- Librăria Okian Brașov (4 decembrie – 31 decembrie). 

 

Campanii de mediatizare a manifestărilor culturale și a activităților bibliotecii: Cursuri 

de limba chineză, cursuri de caligrafie chinezească; O jucărie pentru fiecare; Noaptea 

Bibliotecilor; Salonul Hunedorean al Cărții; Carnaval Halloween. În cadrul acestor campanii 

s-au distribuit materiale promoționale ale manifestărilor respective pe raza municipiului 

Deva.  

În decursul anului 2017, în secțiile și filialele bibliotecii s-au desfășurat activități cu 

public, în special public tânăr, cum ar fi: ore de lectură, concursuri pe diferite teme, 

prezentări de cărți cu prilejul aniversărilor sau comemorărilor unor personalități, sărbătorirea 

unor zile festive, prezentări ale serviciilor bibliotecii, instruiri în utilizarea calculatorului (în 

centrele Biblionet ale bibliotecii), prezentări ale unor expoziții etc. 

Se observă cu uşurinţă faptul că Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-

Deva s-a concentrat pe activităţi de înaltă ţinută culturală şi educativă. S-a continuat 

dezvoltarea legăturilor cu editurile şi cu scriitorii din județ și din țară, a căror activitate o 

sprijină şi o popularizează. În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, au fost organizate un număr 

de 99 lansări de carte:  

- „Voluntari hunedoreni în războiul pentru întregirea României” de Ioachim Lazăr;  
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- „Am fost rivalul regelui” de Ion Dichiseanu;  
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- „Adevărul mai frumos decât legenda” de Ion Dichiseanu;  
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- „Ham-Ham, Miau-Miau şi semnele de circulaţie” de Isabela Hașa;  
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- „Cu bicicleta prin Corsica” de Alin Bonța;  
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- „Cele mai frumoase reportaje” de Viorel Ilișoi;  
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- „Mai sunt judecători la Berlin” de Dan Radu Rușanu;  
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- „Cuvintele sufletului” de Daciana Cosmina Lazăr;  

- „Despre cultura de ieri şi românii de azi. Convorbiri cu academicianul Răzvan 

Theodorescu” de Narcis Dorin Ion;  

 
176 

 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

 

 

 
 

 
177 

 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

 

 

 
 

 
178 

 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

 

 

 
 

 
179 

 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

 

 
180 

 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

 

- „Sonetele firii” de Dumitru Dumitrescu;  
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- „Universul copilăriei” de Marioara Ardelean;  

- „Din tainele poveştilor” de Marioara Ardelean;  

- „Alfabetul poeziei” de Marioara Ardelean;  
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- „Meandre” de Gherasim Țic;  

- „Scânteia vine de la Moscova” de Vartan Arachelian;  

- „Ocolul Mării Negre în 90 de zile. Şapte ţări, opt graniţe şi o lovitură de stat în prime-

time” de Sabina Fati;  

- „Fericirea e un ac de siguranţă” de Răzvan Exarhu;  

- „Hațeg, adevărata Sarmisegetusa” de Gligor Hașa;  

- „Din poezia sufletului meu” de Giorgiana David;  

- „65 de poeme” de Nicolae Crepcia;  

- „Homo in fabula” de Mircea Rotaru;  

- „Păstă o casă gi țărani” de Maria Popa;  

- „Parada poeziilor” de Ramona Daniela Sânzieanu;  

- „Memoriile unui fost deținut politic” de Opra Micu;  

- „Oglinzile Paulinei Popa” de Paulina Popa;  

- „Epistolele Paulinei Popa” de Paulina Popa;  

- „Rugăciunile Paulinei Popa” de Paulina Popa;  

- „Doruri” de Cornel Fodor Neaga;  

- „Buzunarul cu greieri” de Ioan Drăgoi;  

- „Cartea basmelor” de Petre Crăciun;  

- „Vocația culturală a Hațegului” de Radu Igna;  

- „Periplu european: Anglia, Suedia, Turcia” de Radu Igna;  

- „Hațeg. Vremuri și oameni, fapte și mărturii” de Radu Igna;  

- „Spre Aleph (poeme)” de Raul Constantinescu;  

- „Arhivele de la Hațeg. Monografii, legende și vivisecții” de Constantin Stancu;  

- „Poezia lui Dumitru Ichim. Eseu monografic” de Maria-Daniela Pănăzan;  

- „Filigrane caroline. Antologie aniversară. Filiala Alba – Hunedoara – 10 ani” de 

Monica Grosu, Maria-Daniela Pănăzan;  

- „Proza lui Ioan Popa. Studii critice”;  

- „Poezia religioasă românească. O istorie comentată” de Maria-Daniela Pănăzan; 

- „Șoaptele tăcerii” de Izabela Vasile Țuluș;  

- „Patria ireală” de Ion P. Iacob;  

- „O poveste de la malul mării” de Olga Rodica Toma;  

- „Spovedania” de Ioana Giurgiu;  

- „Lumea de peste prag” de Ioan Pârva;  

- „Ghinionistul” de Cantus Leonică;  
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- „Damian” de Elena M. Câmpan;  

- „Haiducul Dunării” de Doina Popescu-Brăila;  

- „Copilul Dunării” de Doina Popescu-Brăila;  

- „Fizica vieții cotidiene” de Marian P. Ciuperceanu;  

- „Teme experimentale și probleme de fizică aplicată (pentru pregătirea olimpiadelor și 

concursurilor școlare de fizică)” de Maria Popa, Florea Uliu;  

- „Scuzați că ne-am cunoscut” de Dumitru Hurubă;  

- „A.D.P. sau Agenția dușilor cu pluta” de Dumitru Hurubă;  

- „Skepsis” de Dumitru Hurubă;  

- „Moștenirea străbunilor” de Maria Ileană;  

- „Sindromul Charlotte” de Lucian Dragoș Bogdan, Teodora Matei;  

- „Tenebre. Cazul Laura” de Daniel Timariu;  

- „Patimile doamnei ministru” de Bogdan Hrib;  

- „Domino”;  

- „Cercetarea istoriei. Noi abordări, analize și interpretări”, coord. Dumitru-Cătălin 

Rogojanu, Cosmin-Ștefan Dogaru;  

- „Augustin Buzura. Cruciada pentru adevăr” de Vasile Pistolea;  

- „Catalogul cărților cu autograf la Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” Bocșa” de 

Gabriela Șerban;  

- „Asimilări și iradieri în portul popular al femeilor din zonele etno-folclorice Valea 

Bistrei și Țara Hațegului” de Rozina Gheorghioni;  

- „Manuscrise” de Ion Chichere;  

- „Osana, Osana – poezii pentru copii” de Traian Dorz;  

- „Dreptarul Învățăturii Sănătoase” de Traian Dorz;  

- „Traian Dorz – O monografie omagială” de Gabriel Braic;  

- „Autoportrete în oglinzile cărților” de Vianu Mureșan;  

- „Pavese, omul jignit” de Vianu Mureșan;  

- „Seducția – voluptate, cruzime și amăgire” de Florin Ardelean;  

- „Simetriile înțelepciunii, studii de filozofie și teologie”, coord. Alin Tat, Nicolae 

Turcan;  

- „Apologia după sfârșitul metafizicii – Teologie și fenomenologie la Jean-Luc Marion” 

de Nicolae Turcan;  

- „Ioan Petru Culianu – Ipostazele unui eretic” de Raul Popescu;  

- „Modernitatea ratată. Gândirea fără public și stăpânul fără chip” de Sorin Borza; 
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- „Filosofia singularității – Creierul global, o etică a gândirii fără om” de Bogdan 

Popoveniuc;  

- „Existență și idee” de Ștefan Vianu;  

- „Urzeala realității. O perspectivă semiotică asupra cunoașterii” de Călin Herțeg; 

- „Imaginea fără frontiere”, coord. Dorin Ștefănescu;  

- „Cultura și spațiul” de Ivan Ivlampie;  

- „Considerații (in)utile despre destinul filosofiei” de Dan Tomuleț;  

- „Plotin. Despre frumos”, trad. Dan Tomuleț;  

- „Plotin. Despre nemurirea sufletului”, trad. Dan Tomuleț; 

- „Plotin. Despre destin”, trad. Dan Tomuleț;  

- „Marin Preda – Viața și moartea unui scriitor în anchete, procese-verbale, arhive ale 

Securității, mărturii și foto-documente” de Mariana Sipoș;  

- „Mersul pe ape” de Mariana Sipoș;  

- „Experimentul Pitești – Spălarea creierului și reeducarea prin tortură în România 

comunistă/ Pitești experiment – Brainwashing and Re-Education through Torture in 

Communist Romania” de Nicu Ioniță;  

- „Istorie, etnocid, genocid” de Petru Ursache;  

- „Surghiunul – drumul pătimirilor prin Siberia de gheață – Mărturisiri ale victimelor 

regimului comunist de ocupație – 76 de ani de la prima deportare în masă din 13 iunie 1941” 

de Maria Nestor-Șoimu, Elena Șoimu-Postolachi;  

- „Soarele cenușiu al dimineții. Iubire și teroare în vremea mineriadei” de Adriana 

Gurău;  

- „Aprilie, luna florilor de mai. Carte despre Ion Negoițescu și alți prieteni de demult” 

de Marian Dopcea;  

- „Dante și literatura europeană” de Teophil Spoerri;  

- „Artă și revelație” de Romano Guardini;  

- „Mircea Petean sau știința poeziei” de Lazăr Popescu;  

- „Simetrii și discrepanțe” de Ștefan Borbély;   

- „Creangă romancier? Un fabulos roman inițiatic” de Mircea Tomuș;  

- „Calea, Adevărul și Viața” de Ilie Giurgiu;  

- „Insula cuvintelor de acasă” de Daniel Ioniță;  
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- „O zi, o lecţie de istorie” de Viorel Guțu;  
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- „Corvin Caffé” de Mihai Petre;  
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- „Cântecul măturătoarei de fluturi” de Simion Cozmescu. 
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Nu în ultimul rând, trebuie spus că panourile de la intrarea Bibliotecii Judeţene „Ovid 

Densusianu” Hunedoara-Deva sunt în permanenţă actualizate, prezentând calendarul lunii, 

atestări documentare, activități culturale din județ în cursul lunii, ce s-a întâmplat în țară și în 

lume în luna respectivă, aniversările/ comemorările unor personalităţi hunedorene, dintre care 

spicuim:  

- expoziții aniversare: Nicolae Crepcia, Petru Romoşan, Ladislau Daradici, Alexandru 

Dobondi, Petrişor Ciorobea, Marcel Lapteş, Marieta Ilcu, Livia Coroi, Umberto Eco, Ionel 

Teodoreanu, Mihai Eminescu, Mikszáth Kálman, Vicente Blasco Ibanez, Ion Luca Caragiale, 

Franz Schubert, James Joyce, Octav Băncilă, Charles Dickens, Alexandru Davila, Karl May, 

Victor Hugo, Gioachino Rossini, Arany János, Nicolae Titulescu, Mircea Eliade, Stephane 

Mallarmé, Ana Blandiana, Örkeny István, Márai Sándor, Eugen Pricope, Sven Hassel, Ștefan 

Augustin Doinaș, Robin  Cook, Claudio Zuan Antonio Monteverdi, Ion Jalea, Gheorghe 

Sion, Vladimir Streinu, Sütő  András, Pearl S. Buck, Sergiu Celibidache, Luigi Pirandello, 

Herman Hesse, Alexandre Dumas, Gellu Naum, Marin Preda, Ion Zamfirescu, John 

Galsworthy, Alexandru Piru, Mihail Kogălniceanu, George Breazul, James Fenimore Cooper, 

William Harrison Faulkner, Zaharia Stancu, Mihail Sebastian, Gyula Illyés, Cella Serghi,  

Áprily Lajos, Aurel Vlaicu, Jonathan Swift, Cezar Petrescu, Fodor Sándor, Arthur C. Clarke, 

Heinrich Theodor Böll. 

 

- expoziții comemorative: Romulus Vuia, Ioan Pipoş, Francisc Nopcsa, Alexandru 

Herlea, Corneliu Rădulescu, Albert Amlacher, Aurel Nana, Iosif Jivan, Jean Auguste 

Dominique Ingres, Virginia Woolf,  Ionel Teodoreanu, Aleksandr Sergheevici Pușkin, 

Nicolae Țic, Constantin Brâncuşi, Johann Wolfgang Goethe, Johannes Brahms, Isaac 

Asimov, Vasile Conta, Camil Petrescu, George Bacovia, Otilia Cazimir, Ion Luca Caragiale, 

Igor Fiodorovici Stravinsky, Titu Maiorescu, Vasile Pârvan, Tudor Arghezi, Dimitrie 

Paciurea, Hector Malot, Ferdinand I, rege al României, Nicolae Grigorescu, Déry Tibor, 

Bogdan Petriceicu-Hașdeu, Charles-Pierre Baudelaire, Móricz Zsigmond, Ion Agârbiceanu, 

Edgar Germain Hilaire Degas, Hermann Melville, Émile Zola, Ion Andreescu, Arany János, 

Nikos Kazantzakis, Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, Auguste Rodin, Petre 

Ispirescu, Ion Vlasiu, Corneliu Baba. 
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Tot la intrarea în incinta sediului central al Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva se află expus și un material de promovare a monumentelor istorice. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări) 

Analiza SWOT determină gradul de realism al programelor şi proiectelor propuse a fi 

realizate în următoarea perioadă de management. Evidenţierea punctelor tari/ slabe, a 

oportunităţilor şi ameninţărilor la adresa programelor şi proiectelor Bibliotecii Judeţene 

„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva constituie un punct de plecare în stabilirea priorităţilor 

şi adoptarea măsurilor necesare pentru implementarea lor. 

 

Puncte tari - Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este o bibliotecă 

județeană finanțată de Consiliul Județean Hunedoara, instituție care acordă 

fonduri suficiente întreținerii instituțiilor culturale subordonate; 

- Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este un centru 

cultural cu îndelungată tradiţie;  

- instituția este recunoscută ca fiind prestigioasă de către toate instituțiile 

partenere, inclusiv de către principalul finanțator; 

- beneficiază de foarte bune relații de parteneriat cu diverse instituții; 

- realizează programe și proiecte culturale ample în parteneriat cu alte 

instituții; 

- realizează evenimente culturale și manifestări cultural-educative menite să 

sporească vizibilitatea instituției; 

- beneficiază de bune relații cu mass-media locală; 

- desfășoară activități cu sprijinul unor parteneri din zona privată; 

- beneficiază de colecții valoroase de documente; 
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- oferta de carte răspunde necesităţilor exprimate de toate categoriile socio-

profesionale, fără deosebiri legate de apartenenţa etnică, religioasă, politică 

etc.; 

- dotarea cu echipamente de tehnică de calcul corespunzătoare desfășurării 

activității; 

- beneficiază deja de încrederea comunităţii, care utilizează serviciile oferite;  

- informatizarea constituie un avantaj, iar accesul gratuit la internet conferă 

un sprijin real pentru toţi acei locuitori care nu au acces de acasă;  

- profesionalismul şi diversitatea specializării angajaţilor constituie o garanţie 

că fiecare solicitare va fi tratată cu seriozitate şi competenţă;  

- unii bibliotecari sunt deja formaţi ca formatori, ceea ce permite organizarea 

unor cursuri pentru diverse categorii de utilizatori, în funcţie de nevoile 

exprimate de aceştia;  

- Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva editează deja 

lucrări de specialitate, bine cotate la nivel ştiinţific naţional, ceea ce îi conferă 

un statut aparte în rândul bibliotecilor judeţene din ţară;  

- beneficiază de catalog on-line; 

- beneficiază de mai mulţi ani de un site propriu, care îi permite să fie în 

legătură permanentă cu utilizatorii;  

- beneficiază de o pagină de Facebook unde cei interesaţi pot găsi informaţii 

referitoare la evenimentele culturale organizate pe parcursul anului; 

- beneficiază şi de un blog unde pot fi găsite articole de specialitate; 

- beneficiază de un blog al Secției de Împrumut Carte pentru Copii; 

- beneficiază de un blog al Filialei Nr. 3; 

- beneficiază de secțiunea: „Biblioteca în presa hunedoreană” pe site-ul 

instituției, cuprinzând articole din presă, care reflectă activitatea acesteia; 

- beneficiază pe site-ul instituției de secțiunea „Biblioteca Digitală 

Hunedoara”, facilitând accesul la documentele digitale locale; 

- bună colaborare cu autorităţile judeţene în vederea obţinerii sprijinului 

logistic, financiar, de consiliere necesar;  

- Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva vine în sprijinul 

persoanelor cu probleme, pătrunzând deja în mediile sociale din judeţ. 

Puncte slabe - Personal insuficient în raport cu cerințele utilizatorilor și cu numărul mare 

de manifestări cultural-educative - în perioada actuală, biblioteca publică a 
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încetat să mai fie o simplă instituție de la care se împrumută cărți, ea 

devenind tot mai mult un adevărat centru cultural care organizează activități 

de promovare a culturii pentru un public tot mai larg. În fiecare lună, paleta 

de activități pe care le oferim membrilor comunității cuprinde suite întregi de 

prezentări de evenimente, personalități, zile importante, lansări de carte, 

întâlniri cu diverse personalități. Aceste activități sunt, de regulă, organizate 

de bibliotecari, pe lângă activitatea lor curentă desfășurată în secțiile și 

compartimentele bibliotecii. Pentru a realiza activități de un nivel calitativ tot 

mai înalt, corespunzător exigențelor unui public tot mai bine informat, se 

impune suplimentarea personalului bibliotecii cu persoane care să se ocupe 

exclusiv cu realizarea acestui gen de activități cu care biblioteca să se 

prezinte în fața comunității locale.   

- derularea anevoioasă de programe și proiecte cu finanțare europeană; 

- lipsa relației instituționale cu biblioteci similare din Europa; 

- impedimente generate de lipsa spațiului privind dezvoltarea serviciilor de 

bibliotecă, precum și înființarea de noi servicii. 

Oportunităţi - posibile parteneriate cu structuri ale autorităţilor locale în vederea realizării 

unor proiecte comune, în cadru mai larg, naţional; 

- dezvoltarea serviciilor de bibliotecă prin preluarea spaţiului nou, construit 

special de Consiliul Judeţean Hunedoara pentru Biblioteca Judeţeană „Ovid 

Densusianu” Hunedoara-Deva; 

- modernizarea serviciilor oferite prin completarea Bibliotecii Digitale 

Hunedoara;  

- dezvoltarea unor module de formare profesională în cadrul Centrului 

Regional de Formare Profesională, altele decât cele prevăzute în cadrul 

proiectului Biblionet – lumea în biblioteca mea; 

- oportunități de formare și dezvoltare profesională, organizate la nivel 

regional, național și internațional; 

- mutarea sediului central într-un spațiu nou construit, destinat special pentru 

bibliotecă; 

- adaptarea legislației în domeniu și armonizarea sa cu cea a U.E.; 

- posibilități de organizare și participare la seminarii, simpozioane, conferințe 

naționale și internaționale; 

- dezvoltarea relațiilor culturale cu diaspora. 
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Ameninţări - Spațiu insuficient destinat colecțiilor - colecțiile noastre de ziare, reviste și 

cărți au fost, încă de la înființarea bibliotecii, ținute la zi și puse la dispoziția 

utilizatorilor care găsesc aici informația de care au nevoie, în cele mai diverse 

domenii. De la un an la altul, aceste colecții au sporit, dar spațiul în care au 

fost depozitate a rămas același, condițiile de păstrare fiind de multe ori 

improprii. De aceea, se impune studierea posibilității de a se aloca un spațiu 

mai mare acestor colecții, pentru ca ele să poată fi, pe de o parte, păstrate în 

condiții optime de microclimat, și, pe de altă parte, să fie și ușor de manipulat 

atunci când utilizatorii solicită o publicație anume; 

- internetul și alte medii de informare care pot îndepărta utilizatorul de la 

lectura clasică; 

- creșterea prețului cărților; 

- constrângeri legislative; 

- plecarea personalului specializat din motive diverse (ex. pensionare). 

 

 

3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia 

Comparativ cu acţiunile întreprinse de alte instituţii cu profil similar sau complementar, 

în privinţa promovării activităţilor, colecţiilor şi serviciilor prin activităţi specifice relaţiilor 

publice şi strategiilor media, biblioteca se situează într-o poziţie foarte bună.  

Modalitatea cea mai frecventă de promovare a activităţilor bibliotecii a constat în 

realizarea de afişe promoţionale, flyere, pliante, bannere, materiale informative, care au 

subliniat locul şi ora desfăşurării manifestării, dar care, în acelaşi timp, s-au constituit în 

materiale informative de bază. În cazul omagierii unor personalităţi, materialele informative 

au cuprins date referitoare la biografia acestora, la principalele momente din carieră, 

contribuţia la dezvoltarea domeniului de activitate reprezentativ, toate adunate într-o bogată 

biobibliografie. 

Activitatea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a fost, în perioada 

01.01.2017 - 31.12.2017, foarte bine reflectată în mass-media locală (presă scrisă, presă on-

line, televiziune, radio). Compartimentul de Informare bibliografică a înregistrat prezenţa 

instituţiei noastre în mijloacele locale de informare, semnalând fiecare apariţie scrisă sau 

audio-video.  
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Pagina web a instituției (http://www.bibliotecadeva.ro) este una dintre cele mai 

moderne din țară, fiind actualizată în timp real cu informații și amănunte referitoare la 

colecțiile bibliotecii, acțiunile și serviciile planificate, precum și cu proiectele de viitor pe 

care biblioteca le organizează. 

La fel de importantă în direcția promovării imaginii bibliotecii și a activităţilor 

întreprinse de aceasta s-a dovedit platforma Facebook 

(https://www.facebook.com/bibliotecadeva) a Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva, unde sunt postate atât informaţii privitoare la anunţarea unor evenimente 

care vor avea loc, cât şi fotografiile realizate în timpul evenimentelor respective sau scurte 

filmulețe. 

De asemenea, au fost create și actualizate permanent blogul Bibliotecii Judeţene „Ovid 

Densusianu” Hunedoara-Deva, blogul Secției de Împrumut Carte pentru Copii și blogul 

Filialei Nr. 3, unde pot fi găsite articole referitoare la activităţile organizate cu diferite ocazii, 

și secțiunea Biblionet pe site-ul bibliotecii. 

Tot în acest scop a fost creată și secțiunea „Biblioteca în presa hunedoreană”, pe site-ul 

instituției, unde sunt semnalate toate aparițiile instituției în presa locală. 

Totodată au fost realizate anual campanii de mediatizare a serviciilor bibliotecii prin 

lipirea la fiecare scară de bloc a unor materiale informative: Cursuri de limba chineză; 

Cursuri de caligrafie chinezească; O jucărie pentru fiecare; Noaptea Bibliotecilor; Salonul 

Hunedorean al Cărții; Carnaval Halloween. 

În cadrul acestor campanii s-au distribuit afișe ale manifestărilor respective pe raza 

municipiului Deva.  

Pentru fiecare activitate a Bibliotecii este realizat un film promoțional care este transmis 

pe unele posturi locale de televiziune. 

Scopul nostru este acela de a creşte vizibilitatea bibliotecii, de a stabili, pe baza analizei 

sondajelor, direcţiile de acţiune în privinţa creşterii nivelului de satisfacţie a utilizatorilor 

existenţi, precum şi de a atrage noi categorii de utilizatori. În acest sens, vor fi promovate 

diverse activități de socializare pentru toate categoriile de vârstă atât la sediul central al 

Bibliotecii, cât și la cele cinci filiale, dar și la bibliotecile publice din județul Hunedoara.  

 

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 

Pentru cunoaşterea cât mai complexă a utilizatorilor, Biblioteca Judeţeană „Ovid 

Densusianu” Hunedoara-Deva a apelat la o serie de modalităţi de informare în legătură cu 

așteptările beneficiarilor, nivelul de pregătire intelectuală, domeniile de interes etc., prin 
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efectuarea unor sondaje anuale, completarea unor chestionare. De asemenea, în fiecare secţie 

există posibilitatea ca utilizatorii bibliotecii să-şi poată exprima sugestiile şi propunerile în 

ceea ce priveşte achiziţia de cărţi şi documente audio-vizuale. 

 

5. Grupurile-țintă ale activităților instituției  

Beneficiarul-ţintă al programelor 

Pe termen scurt, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva are în 

vedere utilizatorii de vârstă şcolară - elevi şi studenţi.  

Pe termen lung, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva răspunde 

cerinţelor de lectură, studiu şi informare ale întregii comunităţi judeţene.  

 

6. Profilul beneficiarului actual 

În anul 2017, statistica de utilizare a serviciilor Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva se prezintă în felul următor: 

 Total an % 
Reînscrişi / vizaţi  1661  
Nou înscrişi  1834 100,00 

U
til

iz
at

or
i î

ns
cr

iş
i D

up
ă 

st
at

ut
ul

 o
cu

pa
ţio

na
l 

 

Profesii intelectuale  421 22,95 
Tehnicieni / maiştri  4 0,22 
Funcţionari  60 3,27 
Muncitori  60 3,27 
Elevi  544 29,66 
Studenţi  99 5,40 
Pensionari  215 11,72 
Casnice  46 2,51 
Şomeri  31 1,69 
Alte categorii  354 19,.30 

D
up

ă 
vâ

rs
tă

 
 

sub 7 ani 162 8,83 
7-14 ani 338 18,43 
15-24 ani 421 22,95 
25-64 ani 740 40,35 
peste 64 ani 173 9,43 

D
up

ă 
 

na
ţio

na
lit

at
e 

 

Români  1757 95,80 

Maghiari  9 0,49 
Alte naţionalităţi  68 3,71 

D
up

ă 
 se

x  

Masculin 620 33,81 
Feminin 1214 66,19 
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Din analiza tabelului de mai sus se poate observa cu foarte mare uşurinţă că cei mai 

mulți dintre utilizatorii nou înscrişi la Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-

Deva sunt elevi, urmaţi de cei cu profesii intelectuale, de pensionari și studenţi. Analizând 

aceiaşi utilizatori după categoria de vârstă, observăm că pe primul loc se situează categoria de 

vârstă cuprinsă între 25 și 64 de ani.  

În cursul anului  2017 a fost realizată inventarierea colecțiilor la Secția Împrumut 

Carte pentru Copii și Secția de Împrumut, conform Legii nr. 334/2002, Legea bibliotecilor, 

fapt ce a dus la o scădere a numărului de utilizatori. 

 

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 

1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel 
național și la strategia culturală a autorității 

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este o bibliotecă publică de 

tip enciclopedic, îndeplinind atât funcții complexe de centru de informare cultural-

educațional, cât și funcții specifice de centru local, organizând activități diverse în domeniul 

informării, lecturii, educației, artei și petrecerii timpului. Biblioteca Județeană promovează și 

servește politicile, programele și proiectele de dezvoltare durabilă la nivelul întregii 

comunități pe care o deservește. 

Având drept misiune constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea, conservarea 

și valorificarea colecțiilor de documente deținute, indiferent de formatul și suportul material 

al acestora, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva și-a îmbogățit în anul 

2017 fondul de documente cu 5.577 de unități biblioteconomice (4.422 documente 

achiziționate și 1.155 donații). Dintre acestea, 5.488 sunt cărți și periodice tipărite și 89 sunt 

documente audio-video.  

Fiind o bibliotecă enciclopedică, s-a avut în vedere achiziționarea de documente 

diverse care să se adreseze cât mai multor categorii socio-profesionale.  

 

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a stabilit o relație foarte 

bună cu majoritatea editurilor din țară și din județul Hunedoara. Astfel, cu ocazia Salonului 

Hunedorean al Cărții, organizat în fiecare toamnă, este achiziționată cea mai mare parte a 
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documentelor de bibliotecă, aproape toate noile apariții de pe piața editorială românească. În 

afară de aceasta, achiziționăm cărți și de la editurile din străinătate (Franța, China). 

Odată intrate în Biblioteca Județeană, aceste 5.577 de unități biblioteconomice au fost 

prelucrate, ele putând fi regăsite în catalogul on-line al instituției. 

Importantă instituție de cultură, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-

Deva s-a afirmat și ca un veritabil centru editorial, oferind comunității valoroase publicații: 

 „Vox Libri” – revista bibliotecii (trimestrial); 

 „Calendarul manifestărilor culturale din judeţ” (lunar); 

 „Calendarul personalităţilor şi evenimentelor culturale” (lunar); 

 „Noutăţi în bibliotecă” (trimestrial); 

 „Evenimente şi manifestări culturale” (anual); 

 „Calendarul personalităţilor hunedorene” (anual); 

 Biobibliografii: Nicolae Crepcia, Ion Scorobete, Marcel Lapteș, Petrișor 

Ciorobea. 

O altă funcție specifică importantă a bibliotecii ce decurge din misiunea acesteia este  

aceea de a oferi membrilor comunității servicii gratuite de împrumut a documentelor la 

domiciliu și de consultare a acestora în săli de lectură. Biblioteca Județeană „Ovid 

Densusianu” Hunedoara-Deva a pus, în anul 2017, la dispoziția utilizatorilor 344.663 de 

unități biblioteconomice. Totodată, a prestat următoarele servicii: 

 - înscrierea, informarea și orientarea utilizatorilor; 

 - împrumutul documentelor la Sala de Lectură și domiciliu; 

 - prelungirea termenului de împrumut, telefonic sau prin e-mail; 

 - rezervarea titlurilor solicitate, telefonic sau prin e-mail; 

 - bibliografii la cerere; 

 - împrumut interbibliotecar. 

 

 Pe parcursul anului 2017 au fost difuzate 107.476 de documente, dintre care 23.738 au 

fost consultate în regim de sală de lectură. Din totalul de documente difuzate, 93.653 au fost 

cărți, 4.654 publicații seriale și 9.163 documente audio-video combinate. După limba în care 

sunt tipărite documentele, situația aferentă anului 2017 se prezintă astfel: 99.739 în limba 

română, 2.865 în limba engleză, 1.636 în limba maghiară, 751 în limba franceză, 127 în limba 

germană și 2.358 în alte limbi. În funcție de conținutul documentelor consultate, se poate 
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observa preferința utilizatorilor către literatura universală (54.984 reprezentând 51,16 %), 

urmată de grupa de muzică, film, teatru, sport (9.227 reprezentând 8,58%), generalități (8.614 

reprezentând 8,01%), apoi literatură română (8.416 reprezentând 7,83%), lingvistică (4.727 

reprezentând 4,39%), urmate de filosofie, istorie, artă. 

 Au fost realizate 4 împrumuturi interbibliotecare de la alte biblioteci. 

 Din punct de vedere al gestionării colecțiilor, pe parcursul anului 2017, au fost scoase 

din inventarul Bibliotecii Județene 964 de unități biblioteconomice uzate fizic. 

 

2. Orientarea activității profesionale către beneficiari 

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a căutat în anul 2017 să-și 

orienteze activitatea profesională către beneficiarii acesteia, direct prin organizarea de cursuri 

sau indirect prin bibliotecile publice din județul Hunedoara: 

 Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme: 

- Culegerea, prelucrarea și raportarea datelor statistice; 

- Proiecte și programe în bibliotecile locale, aplicația iZiLIT.  

  

 Organizarea de cursuri:  

- Bani IQ și Bani pe net;  

- Inițiere în utilizarea calculatorului;  

- Formator (2);  

- Primii pași în carieră; 

- Cursuri de limba chineză, cursuri de caligrafie chinezească. 

 

3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 

Prin programele sale profesionale, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva a urmărit îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor specifice, prevăzute de 

legislaţia în vigoare, pe trei direcţii: a) modernizarea mijloacelor tehnice şi de spaţiu; b) 

realizarea programului manifestărilor culturale; c) asumarea rolului de coordonator al 

activităţii bibliotecilor publice din judeţ. 

a) Modernizarea mijloacelor tehnice:  

S-au primit donații din partea:  

-  Bara Ioan Sebastian – aparat radio cu pick-up Pacific S-732TP. 
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b) Programul manifestărilor culturale a urmărit:  

- să satisfacă nevoile culturale şi de lectură ale beneficiarilor şi să impună Biblioteca 

Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva drept centru de educaţie permanentă;  

- să diversifice şi să sporească nivelul calitativ al informaţiilor;  

- să pună la dispoziția utilizatorilor documente culturale și de informare actualizate, sub 

diferite forme, astfel organizate încât accesul la ele să fie foarte rapid; 

- să realizeze parteneriate cu instituţii culturale, şcoli, licee, universităţi, ONG-uri etc.;  

- să promoveze colecțiile proprii prin realizarea unor expoziții; 

- să realizeze comunicarea publică prin activități ce au ca scop întâlniri cu oameni de 

cultură reprezentativi (scriitori, editori, publiciști, cercetători); 

- să atragă surse de finanţare pentru realizarea de noi servicii în beneficiul comunităţii. 

Programul a avut la bază calendarul aniversărilor din anul 2017, dar a inclus totodată şi 

activităţi cu caracter periodic, anual. Activităţile organizate au avut un public ţintă bine 

definit: de la desene şi expoziţii pentru cei mici, concursuri literare şi pe teme de cultură 

generală pentru elevii de gimnaziu şi colegiu/ liceu, până la manifestări de înaltă ţinută 

ştiinţifică. În anul 2017, au fost realizate în total 292 programe şi evenimente culturale şi 377 

de expoziţii de carte.  

c) Asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ; în 

conformitate cu Legea bibliotecilor, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-

Deva s-a implicat în dezvoltarea, modernizarea şi eficientizarea activităţii reţelei bibliotecilor 

publice municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ prin:  

- Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme:  

- Culegerea, prelucrarea și raportarea datelor statistice; 

- Proiecte și programe în bibliotecile locale, aplicația iZiLIT. 

 

 

C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/ sau de 
reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz: 

1. Măsuri de organizare internă 

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva funcţionează în baza 

Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii, aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 244/2016.  

Structura organizaţională funcţională curentă a instituţiei este promovată prin 

Organigrama de structură şi prin Statul de funcţii, aprobate anual de acelaşi for tutelar. 
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În prezent Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva funcționează cu 

un număr de 40 de posturi.  
 

Funcţie Număr total 
2017 

De conducere 4 
De specialitate 31 
Administrativ 1 
De întreţinere 4 

 

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este împărţită, din punct de 

vedere organizatoric şi funcţional, în mai multe servicii, secţii şi locaţii.  

 

1. Serviciul Relaţii cu Publicul – în cadrul acestui serviciu funcţionează următoarele  

secţii şi filiale:  

 Secția de Împrumut;  

 Sala de Lectură;  

 Secția de Împrumut Carte pentru Copii;  

 Secţia de Artă şi Carte Franceză;  

 Filiala Nr. 1;  

 Filiala Nr. 2;  

 Filiala Nr. 3 (Maghiară);  

 Filiala Nr. 4;  

 Filiala Nr. 5 (Colțul Chinezesc); 

 Biblionet; 

 Compartiment Informare bibliografică. 

2. Compartiment IT 

3. Compartiment Metodic 

4. Serviciul Completare, Evidență, Catalogarea Colecțiilor – în cadrul acestui 

serviciu funcționează următoarele compartimente: 

 Compartiment Completare, Evidență; 

 Compartiment Catalogarea Colecțiilor. 

5. Serviciul Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreținere – în  

cadrul acestui serviciu funcționează următoarele compartimente: 

 Compartiment Financiar-Contabil, Resurse Umane; 

 Compartiment Administrativ; 

 Compartiment Întreținere-Deservire. 
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2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

Adaptarea periodică a Regulamentului de Ordine Interioară al instituției, actualizări în 

cazul unor fișe ale posturilor, ca urmare a modificării sau suplimentării de atribuții, fapt care 

a dus la actualizări ale Organigramei și a Statului de funcţii. 

 

3. Sinteza organismelor colegiale de conducere 

Conform prevederilor legislative, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva funcţionează un Consiliu de Administraţie, cu rol consultativ, format din 7 

membri, dintre care un reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara. În cadrul Consiliului 

de Administraţie, convocat de managerul bibliotecii, s-au discutat şi au fost adoptate hotărâri 

cu privire la principalele aspecte legate de bunul mers al activităţii specifice: scoaterea la 

concurs a unui post vacant – șef serviciu Financiar Contabil, Resurse Umane, Administrativ, 

Întreținere și a două posturi temporar vacante – bibliotecar S IA, prezentarea situației 

financiare la zi, adoptarea procedurii simplificate pentru atribuirea contractelor de achiziție 

publică de servicii care au ca obiect serviciile prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice și a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile 

corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. (c) din această lege, prezentarea proiectului 

de buget pe anul 2018, prezentarea activităților culturale pe anul 2018. 

Pe parcursul anului 2017, conform proceselor-verbale, au avut loc 3 şedinţe ale 

Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva. 

 

 

4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, 

evaluare, promovare, motivare/ sancționare) 

La începutul anului 2017 a avut loc evaluarea performanțelor profesionale ale 

angajaților Bibliotecii, ținându-se cont de o serie de criterii de evaluare, cum ar fi: gradul de 

realizare a atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului; calitatea lucrărilor executate şi a 

activităţilor desfăşurate, promptitudine şi operativitate, asumarea responsabilităţii, capacitatea 

relaţională şi disciplina muncii, adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate. 

În anul 2017 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea a două posturi de bibliotecar 

studii superioare, pe perioadă determinată, și a unui post de șef serviciu Financiar-Contabil, 

Resurse Umane, Administrativ, Întreținere. 
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În anul 2017 a fost organizat și concursul de promovare în grade sau trepte 

profesionale. În urma acestui examen trei angajați au fost promovați pe o altă treaptă 

profesională. 

În anul 2017 un angajat a urmat cursuri de perfecționare profesională. 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/ 

refuncționalizări ale spațiilor 

Au fost realizate proceduri operaționale privind gestiunile din cadrul instituției, prin:  

- scoaterea din uz a cărților cu un grad ridicat de deteriorare fizică; 

- trimiterea la legătorie a celor cu un grad redus de deteriorare fizică; 

- scoaterea din uz a obiectelor de inventar cu un grad ridicat de deteriorare fizică. 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/ auditării din partea autorităților 

sau a altor organisme de control în perioada raportată 

În anul 2017 au fost efectuate controale: 

- PSI – nu au fost semnalate nereguli; 

- Protecția muncii – nu au fost semnalate nereguli. 

D. Evoluția situației economico-financiare a instituției: 

1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul 
contabil al perioadei raportate: (anul 2017)      
                                                                                        Mii lei 

Venituri totale 

din care: 

Buget 

 

Realizat 

 

- alocații bugetare 2700,00 2699,14 

- venituri proprii, din care: 123,38 100,13 

-alte venituri din prest 
servicii si alte activ. 

50,00  100,13 

- transferuri voluntare 73,38 - 

 

Cheltuieli totale 

din care: 

Buget 

 

Realizat 

 

- de personal 1724,8 1720,39 
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- materiale 1062,2 1043,76 

- investiții 36,38 36,38 

 

 

2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform 
criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel: 

Nr. crt. Indicatori de performanță*) Perioada 
evaluată 

2017 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – cheltuieli de 
capital) / nr. de beneficiari 

69,00 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 

3. Număr de activități educaționale 292 

4. Număr de apariții media (fără comunicate de presă) 347 

5. Număr de beneficiari neplătitori 0 

6. Număr de beneficiari plătitori**) 0 

7. Număr de expoziții/ Număr de reprezentații/ Frecvența medie 
zilnică 

377/0/279 

8. Număr de proiecte/ acțiuni culturale 11/25 

9. Venituri proprii din activitatea de bază 0 

10. Venituri proprii din alte activități 61,24 

    *) Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate 
modifica/completa/nuanţa indicatorii în funcţie de specificităţile instituţiei. 
    **) Nu se aplică în cazul bibliotecilor. 

 

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin proiectul de management: 

Se realizează prin raportare la: 

1. viziune 

Creatoare, dezvoltatoare şi administrator al valorilor culturale locale, naţionale și 
universale, Biblioteca va asigura în continuare conservarea şi popularizarea patrimoniului 
propriu prin: 
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- îndeplinirea sarcinilor de bibliotecă judeţeană, sarcini care îi revin conform legii; 

- valorificarea rezultatelor cercetărilor în publicaţii de specialitate; 

- extinderea accesului la informare şi educaţie permanentă; 

- atragerea mai multor categorii de utilizatori; 

- implicarea activă în procesul de cercetare ştiinţifică în domeniul bibliologiei,  

   biblioteconomiei şi al patrimoniului cultural naţional; 

- stimularea dialogului intercultural şi interetnic prin organizarea de activităţi şi 

manifestări culturale şi ştiinţifice cu caracter local, regional, naţional şi internaţional în 

parteneriat cu instituţii şi ONG-uri care desfăşoară activităţi similare sau 

complementare;  

- fluidizarea circulaţiei publicaţiilor de interes prin intermedierea activă a schimburilor 

interbibliotecare naţionale şi internaţionale; 

- stimularea interesului pentru valorile culturale şi ştiinţifice locale prin elaborarea şi 

publicarea de lucrări de referinţă pentru comunitatea locală; 

- implicarea activă în procesul de dezvoltare a „Bibliotecii Digitale Europene”; 

- susţinerea unei politici coerente de îmbunătăţire a calităţii resurselor umane, prin 

accesul nepreferenţial şi transparent la perfecţionare profesională continuă a angajaţilor 

instituţiei. 

2. misiune 

Misiunea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este de a se 

menţine cel mai important centru de informare şi educaţie permanentă din judeţul 

Hunedoara, prin dezvoltarea, conservarea, valorificarea fondului de documente pe care îl 

deține. Considerăm ca fiind foarte important a se continua şi intensifica preocupările de a 

iniţia şi derula proiecte culturale şi ştiinţifice, în afara activităţilor de bază ale bibliotecii, de 

dimensiuni variabile, în parteneriat cu membri ai comunităţii hunedorene.  

În anul 2017 Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a servit 

interesele de informare, educaţie, studiu, lectură şi recreere ale utilizatorilor municipiului 

Deva şi judeţului Hunedoara, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi 

cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii. 

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a asigurat în perioada 

raportată egalitatea accesului la informații și la documentele necesare informării, educației 

permanente și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau 

economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate. 
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Pentru a-și îndeplini această misiune: 

- a achiziționat, prelucrat, conservat și valorificat toate tipurile de documente din 

patrimoniu; 

- a administrat și a pus la dispoziția utilizatorilor patrimoniul de publicații: cărți, 

periodice, manuscrise, carte veche, materiale audio-video; 

- a pus la dispoziția utilizatorilor documente culturale și de informare actualizate, în 

formate cât mai variate și organizate astfel încât accesul la ele să fie accesibil tuturor; 

- a dezvoltat servicii de digitizare și conservare a documentelor; 

- a editat și a tipărit publicații științifice prin care se valorifică patrimoniul județean și 

național; 

- a asigurat servicii de îndrumare metodică pentru bibliotecarii din bibliotecile publice din 

județul Hunedoara și a sprijinit dezvoltarea acestor biblioteci publice; 

- a organizat Depozitul Legal, constituind principala sursă documentară în ceea ce 

privește cunoașterea patrimoniului cultural local; 

- a pus la dispoziția utilizatorilor personal calificat; 

- a contribuit la progresul cultural al comunității hunedorene prin organizarea de 

evenimente culturale și manifestări cultural-educative. 

3. obiective (generale și specifice) 

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva continuă eforturile de 

dezvoltare a colecţiilor de documente şi publicaţii, de valorificare a patrimoniului propriu şi 

de îmbunătăţire a serviciilor către public. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu resursele materiale şi 

umane posibil de asigurat, obiectivele fundamentale ale instituţiei în perioada 2015-2020 

sunt:  

- să-şi îndeplinească sarcinile de bibliotecă judeţeană, sarcini care îi revin conform 

legii; 

- să creeze posibilităţi de extindere a accesului la informare şi educaţie permanentă; 

- să acţioneze eficient în sensul atragerii mai multor categorii de utilizatori; 

- să continue completarea colecțiilor de bază; 

213 
 



Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 

- să pună la dispoziția utilizatorilor documente culturale și de informare actualizate, 

sub diferite forme, organizate astfel încât accesul la ele să fie cât mai rapid; 

- să conserve și să restaureze documentele de patrimoniu existente în colecțiile 

speciale ale bibliotecii, conform legislației în vigoare; 

- să-și promoveze colecțiile proprii prin realizarea unor expoziții și prin organizarea 

unor conferințe, sesiuni, simpozioane locale, naționale, internaționale; 

- să se implice activ în procesul de cercetare ştiinţifică, în special în domeniul 

bibliologiei, biblioteconomiei şi a patrimoniului cultural naţional; 

- să stimuleze realizarea dialogului intercultural şi interetnic prin organizarea de 

activităţi şi manifestări culturale şi ştiinţifice cu caracter local, regional, naţional şi 

internaţional în parteneriat cu instituţii şi ONG-uri care desfăşoară activităţi similare sau 

complementare; 

- să acţioneze eficient în sensul fluidizării circulaţiei publicaţiilor de interes prin 

intermedierea activă a schimburilor interbibliotecare naţionale şi internaţionale; 

-  să elaboreze o politică editorială coerentă, având în vedere stimularea interesului 

pentru valorile culturale şi ştiinţifice locale prin elaborarea şi publicarea de lucrări de 

referinţă pentru comunitatea locală; 

- să se implice activ în procesul de dezvoltare a „Bibliotecii Digitale Europene”; 

- să-şi asume implementarea unei politici coerente de îmbunătăţire a calităţii 

resurselor umane, prin accesul nepreferenţial şi transparent la perfecţionare profesională 

continuă a angajaţilor instituţiei; 

- să-şi consolideze rolul de centru de educaţie permanentă, prin încheierea unor 

parteneriate cu instituţii locale de cultură, şcoli, licee, ONG-uri etc.; 

- să organizeze, conform calendarelor anuale referitoare la aniversările culturale, 

activităţi pentru comunitatea pe care o deserveşte, care să contribuie la mai buna percepţie a 

rolului bibliotecii în cadrul comunităţii; 

- să intensifice măsurile de informatizare şi automatizare a serviciilor specifice, 

precum şi să implementeze noile tehnologii de informare şi media utile comunicării 

colecţiilor de publicaţii din patrimoniul propriu; 
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- să promoveze şi să consolideze imaginea şi rolul bibliotecii în cadrul comunităţii, 

prin abordarea unei politici de marketing şi publicitate eficiente; 

- să utilizeze instrumente de optimizare a politicilor de achiziţii a publicaţiilor şi a 

celor culturale prin promovarea cu consecvenţă a principiilor de eficienţă în gestionarea 

resurselor financiare şi a celor umane, utilizând monitorizarea şi analiza indicatorilor de 

performanţă; 

- să diversifice sursele financiare necesare modernizării serviciilor; 

- consolidarea resurselor materiale şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor 

propuse. 

4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu resursele materiale şi 

umane posibil de asigurat, obiectivele fundamentale ale instituţiei în perioada 2015-2020 

sunt:  

 să îndeplinească sarcinile care îi revin, conform legislaţiei în vigoare, în calitate de 

bibliotecă judeţeană; 

 să susţină formarea continuă a personalului, în scopul dobândirii competenţelor 

necesare utilizării tehnicii moderne şi să faciliteze activităţile de cercetare în 

biblioteconomie;  

 să-şi consolideze rolul de centru de educaţie permanentă, prin încheierea unor 

parteneriate cu instituţii locale de cultură, şcoli, colegii, licee, ONG-uri etc.; 

 să organizeze, conform calendarului aniversărilor culturale, activităţi pentru 

comunitatea pe care o deserveşte, care să contribuie la mai buna percepţie a rolului 

bibliotecii în cadrul comunităţii;  

 să creeze posibilităţi de extindere a accesului la informare şi educaţie permanentă; 

 să diversifice - cantitativ şi calitativ - oferta de servicii pentru utilizatori, care să 

permită accesul lărgit la informaţii, atât pe cale tradiţională, cât şi electronică, prin 

îmbogăţirea şi eficientizarea mijloacelor tehnice;  

 să acţioneze eficient în sensul atragerii mai multor categorii de utilizatori; 

 să promoveze şi să consolideze imaginea şi rolul bibliotecii în cadrul comunităţii, 

prin abordarea unei politici de marketing şi publicitate eficiente;  

 să se implice activ în procesul de cercetare ştiinţifică, în special în domeniul 

bibliologiei, biblioteconomiei şi patrimoniului cultural naţional; 
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 să stimuleze realizarea dialogului intercultural şi interetnic prin organizarea de 

activităţi şi manifestări culturale şi ştiinţifice cu caracter local, regional, naţional şi 

internaţional în parteneriat cu instituţii şi ONG-uri care desfăşoară activităţi similare 

sau complementare; 

 să elaboreze o politică editorială coerentă, având în vedere stimularea interesului 

pentru valorile culturale şi ştiinţifice locale prin elaborarea şi publicarea de lucrări 

de referinţă pentru comunitatea locală; 

 să extindă cooperarea interbibliotecară, cu biblioteci din ţară şi străinătate, în 

vederea atragerii de noi resurse informaţionale şi a includerii în contextul 

profesional al bibliotecilor publice europene; 

 să stabilească criterii relevante de evaluare a serviciilor de bibliotecă, în 

conformitate cu bibliografia de specialitate;  

 să-şi asume implementarea unei politici coerente de îmbunătăţire a calităţii 

resurselor umane, prin accesul nepreferenţial şi transparent la perfecţionare 

profesională continuă a angajaţilor instituţiei; 

 să intensifice măsurile de informatizare şi automatizare a serviciilor specifice, 

precum şi să implementeze noile tehnologii de informare şi media utile comunicării 

colecţiilor de publicaţii din patrimoniul propriu; 

 să utilizeze instrumente de optimizare a politicilor de achiziţii a publicaţiilor şi a 

celor culturale prin promovarea cu consecvenţă a principiilor de eficienţă în 

gestionarea resurselor financiare şi a celor umane, utilizând monitorizarea şi analiza 

indicatorilor de performanţă; 

 să diversifice sursele financiare necesare modernizării serviciilor; 

 să atragă noi surse de finanţare, necesare modernizării serviciilor şi spaţiilor 

bibliotecii; 

 consolidarea resurselor materiale şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor 

propuse. 

Prin programele propuse se urmăreşte creşterea nivelului de satisfacţie a utilizatorilor 

instituţiei prin stabilirea şi menţinerea unei politici coerente de dezvoltare şi completare a 

colecţiilor bibliotecii (conţinut tradiţional şi digitizat) şi prin diversificarea şi modernizarea 

serviciilor de bibliotecă, în special a acelor servicii prin care instituţia interacţionează direct 

cu utilizatorii. 

 Considerăm că programele propuse în Proiectul de management sunt realiste şi vin în 
întâmpinarea aşteptărilor utilizatorilor. 
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5. Strategie și plan de marketing 

În anul 2018 se vor încheia parteneriate cu diverse organizații de cultură și nu numai, 

pentru desfășurarea de diverse activități cultural-educative, se va continua promovarea tuturor 

secțiilor și compartimentelor Bibliotecii prin realizarea de materiale promoționale, diverse 

comunicate de presă, postarea acestor informații pe pagina de Facebook a instituției, pe site-

ul și blogul acesteia. 

De asemenea se va continua realizarea de spoturi de prezentare a evenimentelor 

bibliotecii, care să fie difuzate pe posturile locale de televiziune, precum și realizarea de filme 

documentare pe marginea activităților bibliotecii. 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

Pentru perioada aprilie 2015 - martie 2020, propunem:  

I. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă - pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor crescânde de informare, documentare şi lectură a tuturor utilizatorilor; 

II. Modernizarea spaţiilor bibliotecii - pentru asigurarea unui climat cât mai adecvat 

obiectivelor şi sarcinilor bibliotecii; 

III. Biblioteca în era digitizării - pentru a asigura accesul cât mai rapid la informaţii; 

IV. Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din 

judeţ - implicarea în modernizarea şi informatizarea bibliotecilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale din judeţ; 

V. Biblioteca, important centru editorial comunitar - prin elaborarea unor lucrări de 

referinţă pentru comunitatea locală, biobibliografii, dicţionare ale personalităţilor 

hunedorene, monografii etc.; 

VI. Afirmarea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva ca important 

centru cultural şi ştiinţific - prin asumarea de către bibliotecă a rolului său de centru de 

educaţie permanentă; 

VII. Stimularea dialogului intercultural şi interetnic - pentru a asigura comunităţii 

hunedorene o deschidere cât mai largă spre valorile culturii europene şi nu numai, pentru a 

veni în întâmpinarea nevoii de cunoaştere a celuilalt;  

VIII. Conferirea unor distincţii anuale - pentru a recompensa activitatea unor 

bibliotecari, dar şi a unor persoane din afara bibliotecii, care s-au implicat în viaţa culturală a 

județului, dar și a țării.  

 

7. Proiecte din cadrul programelor 

I. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă  
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Scopul programului este acela de a menţine categoriile existente de utilizatori şi de a 

atrage altele, precum şi de a obţine un grad de satisfacţie superior în rândul acestora; din 

publicul-ţintă al acestui program, pe lângă categoriile amintite, se pune accent şi pe angajaţii 

instituţiei. 

 Constituirea unei baze de date în format electronic pentru fondul de presă de la 

Sala de Lectură; 

 Continuarea proiectului „Caravana scriitorilor hunedoreni”, în parteneriat cu 

o parte dintre editurile din județul Hunedoara; 

 

 Continuarea organizării de cursuri pentru comunitate: 

• Cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului pentru copii; 

• Cursuri de limbă și caligrafie chinezească; 

• Biblioteca pas cu pas (curs de reorganizare a bibliotecii pentru 

bibliotecari, crearea de servicii noi);  

•  Cursuri de educație financiară on-line; 

•  Formator (pentru bibliotecari și membrii comunității);  

•  Gestionarea conflictelor; 

• Marketingul serviciilor de bibliotecă – cursul are în vedere dezvoltarea 

serviciilor sau transformarea/ adaptarea permanentă la cerințele 

comunității; 

• Impactul serviciilor de bibliotecă – cunoașterea rezultatelor concrete ale 

activității bibliotecii; 

• Managementul bibliotecilor locale – cursul abordează noțiunile de bază 

în ceea ce privește managerierea relațiilor cu administrația locală, 

colaboratorii și comunitatea; 

• Al Treilea Spațiu al Cetățeniei Active; 

• Primii pași în carieră; 

• Public Speaking; 

• Școala părinților la… bibliotecă – vor fi organizate câte două ateliere 

de lucru lunare, animate de psihologi, pentru persoane care au copii în 

îngrijire, pe teme legate de educație, modele comportamentale etc.; 

• Cursuri de inițiere în jocul de bridge. 

 Dezvoltarea de servicii de asistenţă bibliografică la distanţă şi acordare de 

referinţe bibliografice prin e-mail; 
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 Îmbunătăţirea fluxului circulaţiei publicaţiilor, mai ales pe traseul depozit – 

secții de împrumut, sală de lectură; 

 Instalarea de echipamente RFID pentru securitatea colecțiilor la secțiile cu 

acces liber la raft (porți de detecție, etichete etc). 

 

II. Modernizarea spaţiilor bibliotecii 

II. A. Amenajarea noului spaţiu (în care se va muta biblioteca), conform necesităţilor 

de funcţionare a unei biblioteci publice moderne, prin: 

 Crearea Compartimentuluii de Înscriere Unică; 

 Amenajarea unui spațiu pentru desfășurarea activităților cultural-educative și 

nu numai; 

 Crearea unei săli de conferinţe, pentru necesităţile bibliotecii, dar şi ale 

comunităţii; 

 Amenajarea unui spațiu pentru desfășurarea cursurilor. 

 

 II. B. Lucrări de modernizare, reparaţii şi reabilitare la sediul central al bibliotecii şi 

la filiale: 

 Executarea unor reparații curente necesare desfășurării în bune condiții a 

activităților bibliotecii; 

 Instalarea de porți magnetice la secțiile cu acces liber la raft, pentru 

securizarea colecțiilor;  

 Instalarea unui sistem centralizat de supraveghere, antiefracție și care să 

deservească întregul spațiu în care se va muta biblioteca; 

 Instalarea unui sistem de sonorizare care să deservească întregul spațiu al noii 

biblioteci; 

 Instalarea unui sistem de traducere prin căști folosit la sala de conferințe de la 

parterul clădirii. 

 

III. Biblioteca în era digitizării 

 „Biblioteca digitală Hunedoara”: continuarea completării bazei de date cu cărţi pe 

diverse domenii și publicații seriale, pe baza unui acord cu autorii, editurile sau alte 

persoane îndreptăţite;  
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 Participarea la Programul naţional de digitizare a documentelor pentru crearea 

„Bibliotecii Digitale a României”; 

 Actualizarea în permanență a secțiunii „Biblioteca în presa hunedoreană” pe site-ul 

instituției; 

 Actualizarea în permanență a site-ului Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva; 

 Realizarea unui portal web pentru bibliotecile publice din județ, pe serverul 

instituției. 

 

IV. Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din judeţ 

 Desfăşurarea de proiecte/ acţiuni comune cu bibliotecile publice din județ. 

 

V. Biblioteca, important centru editorial comunitar 

 Editarea revistei Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva „Vox 

Libri” - apariţie trimestrială; 

 Editarea lucrării „Teatrul devean. Metamorfoze”, autor Isabela Hașa; 

 Editarea lucrării „Monografia Comunei Lelese”, autor Rusalin Ișfănoni. 

 

VI. Afirmarea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva ca important 

centru cultural şi ştiinţific  

 Organizarea anuală a Salonului Hunedorean al Cărții, cu participarea celor mai 

reprezentative edituri românești, dar și a unor edituri din străinătate; 

 Organizarea unei serii de întâlniri cu personalități din diverse domenii ale vieții 

culturale, social-politice din România. 

 

VII. Stimularea dialogului intercultural şi interetnic  

 Atragerea de noi colaboratori din țară și din străinătate pentru revista bibliotecii, 

„Vox Libri”; 

 Continuarea şi intensificarea schimbului interbibliotecar de publicaţii cu biblioteci şi 

instituţii de cultură din ţară şi străinătate; 

 Participarea la reuniuni internaționale de profil, în special la cele organizate de 

IFLA; 

 Participarea la reuniuni naționale de profil organizare de ANBPR; 
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 Extinderea cooperării şi formării parteneriatelor; 

 Atragerea experților cu strictă specialitate (cunoscători de limbi clasice şi orientale, 

limbi slave, specialişti în bibliofilie şi carte veche, restauratori de documente) pentru 

activităţi specifice. 

 

VIII. Conferirea unor distincţii anuale 

 Continuarea tradiţiei Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva de a 

conferi anual distincţii pentru: 

- cititori – „Trofeul Micului Cititor”, Concursul de cultură generală „Citești și 

câștigi!”; 

- bibliotecari şi biblioteci – „Bibliotecile anului”; 

- personalităţi marcante ale vieţii culturale românești – Diplomă de excelență. 

 

8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 

management 

Pentru perioada aprilie 2015 – martie 2020, ne propunem:  

 Organizarea la Deva a unei conferinţe a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi 

Bibliotecilor Publice din România, după mutarea în sediul nou. 

 De asemenea se va urmări asigurarea continuităţii desfăşurării unor manifestări 

culturale deja consacrate, precum: „Eminesciana”, Unirea Principatelor Române, 

„Femei și destine”, „Bibliotecile anului”, Ziua Internațională a Francofoniei, Ziua 

Internațională a Cărții pentru Copii, „Trofeul Micului Cititor”, „Noaptea 

Bibliotecilor”, „Salonul Hunedorean al Cărții”, Ziua Națională a României, „Luna 

Editurii”. Ocazional, vor fi organizate lansări de carte, expoziţii, concursuri, 

activități cultural-educative etc.  

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor 
instituției ce pot fi atrase din alte surse 

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

     - previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei: 2325,50 mii lei. 

     Limitându-ne la actualul număr de posturi din Organigrama de structură şi Statul de 

funcţii, luând în calcul şi evoluţiile contextului legislativ de la această dată, pentru anul 2018 

previzionăm următoarea evoluţie a cheltuielilor totale: 3890,00 mii lei; 
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- previzionarea evoluției cheltuielilor de personal: 2325,50 mii lei; 

- previzionarea evoluţiei cheltuielilor cu materialele: 1294,50 mii lei; 

- previzionarea evoluţiei cheltuielilor de capital: 30,00 mii lei; 

- previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase: 

- previzionarea evoluției veniturilor provenite din alocații: 3840,00 mii lei 

- previzionarea evoluției veniturilor proprii: 50,00 mii lei. 

 

2. Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management 

În următoarea perioadă de management estimăm prezența unui număr de aproximativ 

10.000 de utilizatori. 

3. Analiza programului minimal realizat 

 Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă  

- s-a continuat organizarea de cursuri pentru comunitate: 

• Cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului; 

• Cursuri de limbă și caligrafie chinezească; 

• Bani IQ și Bani pe net (cursuri de educație financiară on-line); 

• Curs de formatori; 

• Primii pași în carieră. 

 Modernizarea spaţiilor bibliotecii 

A. Amenajarea spaţiilor bibliotecii – au fost efectuate lucrări de renovare a  

Filialei Nr. 2 a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, aflată 

în incinta Liceului de Arte „Sigismund Toduță” – Școala Generală din Viile Noi. 

 

 Biblioteca în era digitizării 

- „Biblioteca digitală Hunedoara”: s-a continuat completarea bazei de date 

cu cărţi full-text pe diverse domenii, pe baza unui acord cu autorii, editurile sau alte 

persoane îndreptăţite;  

- s-a continuat dezvoltarea secțiunii „Publicații seriale” pe site-ul instituției; 

- s-a continuat dezvoltarea secțiunii „Biblioteca în presa hunedoreană” pe 

site-ul instituției; 

- a fost actualizat în permanență site-ului Bibliotecii Judeţene „Ovid 

Densusianu” Hunedoara-Deva. 
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 Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din 

judeţ 

- s-a continuat desfăşurarea de proiecte/ acţiuni comune cu bibliotecile publice 

din județ. 

 Biblioteca, important centru editorial comunitar 

- s-a continuat editarea revistei Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara-Deva „Vox Libri” - apariţie trimestrială; 

- a fost realizat volumul „Voluntari hunedoreni în războiul pentru întregirea 

României”, autor Ioachim Lazăr. 

 Afirmarea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva ca 

important centru cultural şi ştiinţific  

- a fost organizat Salonul Hunedorean al Cărții, cu participarea celor mai 

reprezentative edituri românești, dar și a două edituri din străinătate (Republica 

Moldova și Anglia). 

 Stimularea dialogului intercultural şi interetnic  

- s-a continuat atragerea de noi colaboratori din țară și din străinătate pentru 

revista bibliotecii, „Vox Libri”; 

- s-a continuat şi intensificat schimbul interbibliotecar de publicaţii cu 

biblioteci şi instituţii de cultură din ţară şi străinătate; 

- s-a extins cooperarea şi formarea parteneriatelor. 

 

 Conferirea unor distincţii anuale 

- s-a continuat tradiţia Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-

Deva de a conferi anual distincţii pentru: 

- cititori – „Trofeul Micului Cititor”, „Ziua Internațională a Cărții 

pentru Copii”, Concursul de cultură generală „Citești și câștigi!”; 

- bibliotecari şi biblioteci – „Bibliotecile anului”; 

- personalităţi marcante ale vieţii culturale românești – Diplomă de 

excelență. 

 

 

 

DATA: 26.02.2018                                                       SEMNĂTURA 
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