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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 01.04.2015 la 30.09.2019, reprezentând
evaluarea finală.
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A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport
cu sistemul instituţional existent
Aşezare cu un impresionant trecut istoric, ale cărei începuturi datează încă din secolul al
XIII-lea, Deva este azi un important centru de interferenţe culturale interetnice, al cărei
potenţial cultural trebuie exploatat la valoarea lui reală. Existenţa unor instituţii de cultură –
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, pusă în slujba comunităţii de mai
bine de şase decenii, Teatrul de Artă Deva, Ansamblul Folcloric „Silvana” Deva, Ansamblul
Profesionist „Drăgan Muntean” Deva, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara – şi-a pus deja
amprenta asupra numeroaselor generaţii de intelectuali, precum şi asupra unor publicaţii
culturale locale deja consacrate, de înaltă ţinută ştiinţifică (de exemplu „Sargetiaˮ, publicaţia
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane; Revista „Mioriţaˮ, publicaţie a Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, „Vox Libriˮ, revista
Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva etc.).
Fiind una dintre cele mai importante instituţii locale de cultură, Biblioteca Judeţeană
„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva îşi dovedeşte utilitatea în raport cu comunitatea pe care
o deserveşte, atât prin asigurarea accesului gratuit la documente pe diferite suporturi (papetar,
electronic, baze de date, documente full-text etc.), cât şi prin programul manifestărilor
culturale pe care îl propune în fiecare an şi prin care marchează anumite aspecte ale valorilor
culturii locale, naţionale şi universale. Prin parteneriate – scrise sau implicite –, prin
colaborarea cu instituţiile de cultură şi educaţie de nivel judeţean, prin serviciile şi oferta sa
culturală, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva se implică activ în
conturarea unui cadru adecvat evoluţiei intelectuale a tuturor categoriilor socio-profesionale
din comunitate.
În stabilirea planului de activitate şi în trasarea liniilor generale de diversificare a ofertei
culturale, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a ţinut seama atât de
opţiunile exprimate în mod expres de utilizatori, cât şi de modelul aplicat în cadrul altor
biblioteci de talie judeţeană şi, nu în ultimul rând, a încercat să preîntâmpine nevoile nerostite
ale utilizatorilor, să găsească diverse căi şi modalităţi de promovare a produselor culturale, să
încerce să eficientizeze la maximum oportunităţile oferite de dezvoltarea tehnologiilor
moderne.
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a.1. Colaborarea cu instituţiile/ organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi
comunităţi - tipul/ forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu
acestea
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 01.04.2015 – 30.09.2019 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.
În perioada 01.04.2015 – 31.12.2015 Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva a încheiat parteneriate cu instituții de învățământ (Colegiul Național de
Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara, Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva, Colegiul
Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva,
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva, Liceul Teoretic „Téglás Gabor” Deva, Institutul
Confucius Sibiu, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva, Liceul Tehnologic „Grigore
Moisil” Deva, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, Școala Eco Europeană
„Andrei Șaguna” Deva) şi cu alte instituţii din judeţ și din țară: Asociația de Presă „Vorba”
din Ardeal, Asociația Internațională a Polițiștilor din regiunea Hunedoara, Asociația
„Prietenii Bibliotecii”, Asociația Umanitară Non Profit SETRAS Deva, Centrul Cultural
„Drăgan Muntean” Deva, Centrul Cultural „Castel Nopcsa”, Centrul de Îngrijire și Asistență
Socială Brănișca, Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Hunedoara, Centrul
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, „China
Hanban”, Federația Română de Judo, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Penitenciarul
Bârcea Mare, Primăria Sîntămăria Orlea, SC Aqualand SRL Deva, Serviciul de Probațiune
Hunedoara, Societatea de Educație Nonformală și Socială București, Spitalul Județean Deva,
Unitatea de Asistență Medico–Socială Baia de Criș, Asociația „Proeducație, Istorie și
Cultură, Crucea Roșie Română” – Filiala Hunedoara, Fundația „Copil în Europa” Deva, care
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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.
Nu trebuie uitat nici parteneriatul încheiat între Biblioteca Judeţeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva şi Biblioteca Naţională a României, precum şi cele încheiate
cu o serie de edituri din țară: Editura Trei București, Grupul Editorial Corint București,
Editura Humanitas București, Grupul Editorial Art București, Editura All București, Editura
Univers București, Editura Lider București, Editura Nemira București, Editura Litera
București, Editura Univers Enciclopedic Gold București, Librăria Okian Brașov, Editura
Carminis Pitești, Curtea Veche Publishing București, Editura Niculescu București, Editura
Paralela 45 Pitești, Pro Editură și Tipografie București, Editura Rao București.
În final, trebuie amintit parteneriatul încheiat între Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional cu Editura Intact, pe baza căruia toate bibliotecile judeţene au primit - sub formă de
donaţie - câte 100 de exemplare din toate titlurile publicate, pentru a le redistribui în judeţ
către bibliotecile publice de toate nivelele.
Împreună cu partenerii implicaţi, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva a desfăşurat o serie de activităţi cu caracter judeţean/ naţional.
În anul 2015 am organizat a doua ediție a concursului județean de cultură generală
Citești și câștigi!, o inedită și captivantă competiție ce și-a propus să testeze cunoștințele de
cultură generală ale elevilor din următoarele colegii și licee din județ (18): Colegiul Național
„Avram Iancu” din Brad, Colegiul Național „Carmen Sylva” din Petroșani, Colegiul Național
„Decebal” din Deva, Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara, Colegiul
Național „Mihai Eminescu” din Petroșani, Colegiul Național „I. C. Brătianu” din Hațeg,
Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva, Colegiul Național de Informatică
„Traian Lalescu” din Hunedoara, Colegiul Național Sportiv „Cetate” din Deva, Colegiul
Tehnic „Matei Corvin” din Hunedoara, Colegiul Tehnic „Transilvania” din Deva, Colegiul
Tehnic „Mihai Viteazu” din Vulcan, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” din
Deva, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” din Deva, Liceul Tehnologic „Constantin Bursan”
din Hunedoara, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” din Deva, Liceul Tehnologic „Nicolaus
Olahus” din Orăștie, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Lupeni. Concursul s-a desfășurat în
perioada ianuarie-iunie 2015, confruntările între echipe fiind transmise în direct de postul de
televiziune Hunedoara TV. Fiecare echipă a fost formată din cinci elevi (un lider și patru
5

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva,
RAPORT DE ACTIVITATE 2015-2019
coechipieri), doi elevi rezervă și un profesor-coordonator. În cadrul grupelor preliminare au
avut loc trei confruntări și doar o singură echipă s-a calificat mai departe. Cele șase echipe
care au ajuns în sferturi au fost împărţite, prin tragere la sorţi, în două grupe. Din sferturi s-au
calificat în semifinale primele două clasate din fiecare grupă. În semifinale, prima echipă
clasată din grupa A s-a confruntat cu echipa situată pe locul doi în grupa B, iar ocupanta
locului doi din grupa A s-a întâlnit cu echipa clasată pe locul întâi din grupa B. Echipele
câştigătoare din semifinale s-au întâlnit în finală, iar celelalte două și-au disputat locul 3. S-au
adresat întrebări cu patru variante de răspuns, din care doar o variantă era corectă, şi întrebări
cu răspuns Adevărat/Fals, din cinci domenii: Științe, Artă/Sport, Literatură, Geografie și
Istorie. Echipele câștigătoare au fost recompensate cu următoarele premii: pentru Locul I – 8
biciclete, pentru Locul II – 8 tablete, pentru Locul III – 8 telefoane mobile și 8 cartele
telefonice. La acestea s-au adăugat cărți, diplome, trofee și premii surpriză.

230 de ani de la martiriul lui Horea și Cloșca – a fost o manifestare cultural–educativă
organizată cu prilejul împlinirii a 230 de ani de la martiriul conducătorilor răscoalei de la
1784, Horea și Cloșca.

Bibliotecile anului 2014 – este o competiție anuală între bibliotecile publice din județul
Hunedoara, în cadrul căreia au fost premiate cea mai bună bibliotecă municipală, cea mai
bună bibliotecă orășenească și cea mai bună bibliotecă comunală. Pentru anul 2014, ținând
seama de criteriile stabilite, de rezultatele activității fiecărei biblioteci publice hunedorene,
am acordat diploma „Cea mai bună bibliotecă municipală” Bibliotecii Municipale
Hunedoara, „Cea mai bună bibliotecă orăşenească” a fost desemnată Biblioteca Orășenească
Petrila, iar Biblioteca Comunală Ribița a fost declarată „Cea mai bună bibliotecă comunală.”
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Reginele României: Maria, pasiune și destin – a fost o manifestare cultural–educativă
dedicată exclusiv Reginei Maria a României cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la nașterea
reginei care, alături de Regele Ferdinand, a jucat un rol covârșitor în făurirea României Mari.

Ziua Internațională a Francofoniei: La pas prin Provence – a fost o manifestare
cultural–educativă tradiţională dedicată Zilei Internaţionale a Francofoniei. Au fost expuse
locuri, vestigii, orașe, personalități care și-au pus amprenta pe această regiune. Au fost
prezentate Marsilia, Toulon, Nisa, Avignon, Arles, Orange, Nîmes, Cannes, Aix-enProvence, fiecare cu istoria lui, cu personalitățile care au trăit aici. Au fost evocați scriitori
francezi celebri și mari pictori care și-au legat numele de Provence, cei mai cunoscuți și mai
îndrăgiți fiind Marcel Pagnol, Alphonse Daudet, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Auguste
Renoir.

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
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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.

Lucian Blaga – Marele Anonim – a fost o manifestare cultural–educativă dedicată
împlinirii a 120 de ani de la nașterea poetului, filosofului și omului de cultură român.

O jucărie pentru fiecare – a fost o campanie de colectare de jucării, care au fost apoi
dăruite copiilor din Centrul de Plasament Orăștie, Centrul de Plasament pentru copilul cu
handicap Hunedoara, Centrul de Plasament pentru copilul cu handicap Vulcan – Apartament
familial Vulcan, Centrul specializat de zi pentru resocializarea copilului predelincvent și
delincvent provenit din familii dezorganizate Petroșani, Asociația Umanitară „Casa de copii”
Lupeni, Asistenți maternali profesioniști din Băcia.
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Trofeul Micului Cititor – concurs pentru alegerea celui mai bun autor, ilustrator şi editor
de cărţi pentru copii. Concursul s-a desfășurat pe următoarele secțiuni:
-

Secțiunea Cel mai bun autor de cărți pentru copii,

-

Secțiunea Cel mai bun ilustrator de cărți pentru copii,

-

Secțiunea Cea mai bună editură de cărți pentru copii,

-

Secțiunea Cel mai fidel cititor.

Biblioteca de vară – proiect realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva: punct
de împrumut în incinta Ștrandului Municipal Deva, de unde cei care frecventează ștrandul au
putut împrumuta pe durata șederii la ștrand literatură de loisir și nu numai, reviste, presă
hunedoreană și națională și au putut avea acces gratuit la internet prin wireless.
Ileana Lucia Floran – O scriitoare în orașul Paliei – eveniment cultural organizat cu
ocazia împlinirii de către poetă a frumoasei vârste de 55 de ani, acesteia dedicându-i-se și o
biobibliografie.

Memorii, Jurnale, Biografii în colecțiile Bibliotecii Județene – a fost o manifestare
cultural–educativă în cadrul căreia a avut loc o prezentare a literaturii memorialistice, care a
suscitat dintotdeauna interesul cititorilor.
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Noaptea Bibliotecilor – a fost o manifestare aflată la a cincea ediție. Acest proiect a avut ca
obiectiv strângerea unui număr cât mai mare de pasionați de carte, familiarizarea tinerilor cu
biblioteca, cu beneficiile oferite de aceasta și, nu în ultimul rând, amplificarea legăturilor dintre
bibliotecile reale și cele virtuale. În 2015 programul a fost deschis de trupa „Cu Moț… în
Frunte” a lui Edy Moțățăianu care i-a încântat pe cei mai tineri vizitatori cu un fantasy muzical.
Îndrăgita trupă a creat special pentru acest eveniment un spectacol de teatru interactiv-muzical,
sugestiv intitulat „Cartea Minunată din Biblioteca Fermecată”. Tot pentru cei mici a urmat o
petrecere cu clown și facepainting. În curtea bibliotecii, în aer liber, a evoluat cunoscuta trupă
PACT by LEO IORGA & ADI ORDEAN cu spectacolul ROMANTIC ROCK 2015, concertul
fiind 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,
urmat de prezentarea expoziției „Copiii, culorile și biblioteca”. Seara s-a încheiat cu proiecții
de filme: „Povestiri Digitale”, proiecții de filme realizate în cadrul proiectului „Silver Stories”
(un proiect finanțat prin Programul Leonardo da Vinci), și „Filme de Oscar aflate în colecțiile
Bibliotecii Județene”. Pe parcursul întregii manifestări au putut fi vizitate expozițiile: „Noaptea
bibliotecilor an de an…” și „Standul de carte cu vânzare al Editurii Litera din București”.
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Salonul Hunedorean al Cărții – în anul 2015 au participat 83 de edituri: 14 edituri
din judeţ (din Deva: Accent Media, Călăuza v.b., Cetate, Danimar, Emia, Gligor Hașa,
Karina, Ortoepia, Paula, SENS – Societatea de Educație Nonformală și Socială, SETRAS,
Vultur ZM; din Petroșani: Tehno-Art; din Simeria: Traian Dorz) şi 69 de edituri din ţară
(din Alba Iulia: Aeternitas; din Brașov: Okian; din Brăila: Torent Press; din București:
Academia Română – Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Alias Publishing,
All, Art, Asociația Macedonenilor din România, Astro, Cartex, Casa Radio, Corint, Corint
Junior, Crime Scene Press, Curtea Veche, Delfin, Diana Press, Energoterm Plus, Flamingo,
For You, GBV România, Girasol, Herald, House of Guides, Humanitas, Integral, JW. Org,
Leda, Lider, Litera, Livingstone, Macmillan, Matrix Rom, MM Publications, MMS, Nemira,
Nicol, Niculescu, Paideia, Pescăruș, Prestige, Rao, România Press, Saeculum IO, SemneArtemis, Sigma, Trei, Tritonic, Univers, Univers Enciclopedic Gold, Vinexpert, Vivaldi,
Vremea; din Cluj-Napoca: Argonaut, Byton Music, C.A. Publishing, Eikon, EMMA, Limes,
Mega, Myrobiblion; din Focșani: Fundația Cartea Călătoare; din Iași: Polirom; din Pitești:
Carminis, Nomina, Paralela 45; din Reșița: Tim; din Sibiu: Karpaty Music; din Târgoviște:
Cetatea de Scaun). În perioada 7-10 octombrie, s-a desfășurat cea de-a XVI-a ediție a
Salonului 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, a fost o adevărată sărbătoare a cărții. În deschiderea Salonului au
avut loc două momente speciale pentru Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva. Primul dintre acestea a fost lansarea lucrării „Județul Hunedoara, monografie”, vol. V
– „Personalități hunedorene”, iar cel de-al doilea a fost aniversarea revistei „Vox Libri”
(2005-2015). În cadrul acestei ediții a Salonului au mai avut loc și două lansări de carte
eveniment: Lucian Boia, care a lansat la Deva trei dintre publicațiile sale („Cum s-a
românizat România”, „Primul Război Mondial: controverse, paradoxuri, reinterpretări” și
„Suveranii României: Monarhia, o soluție?”) și Markó Béla care a vorbit despre cartea
„Ruleta maghiară. Convorbiri cu Markó Béla despre literatură, politică, societate”, autor
Kőrössi P. József.
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Carnaval Halloween la Bibliotecă – în cadrul acestei manifestări au fost prezentate
obiceiurile și tradițiile acestei sărbători și au fost organizate concursurile „Cel mai
înspăimântător costum” și „Dovleacul de groază”.

Mircea Goian – Un menestrel la umbra furnalelor. 60 de ani de viață, 40 de ani de
muzică – eveniment cultural organizat cu ocazia împlinirii de către muzician a frumoasei
vârste de 60 de ani, acestuia dedicându-i-se și o biobibliografie.
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Nicolae Iorga – 75 de ani de la moartea marelui savant – manifestare cultural–educativă
menită să evoce personalitatea marelui istoric, om politic și de cultură Nicolae Iorga, de la a
cărui asasinare, la 27 noiembrie 1940, s-au împlinit 75 de ani.

Ziua Națională a României – manifestare cultural-educativă având ca temă Unirea cea
Mare și făurirea României Mari.

Centenar Vintilă Horia – Literatură și exil – manifestare cultural–educativă, organizată
cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea romancierului român.

Cursuri de limba 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 2015 au urmat aceste
cursuri 167 de cursanți (anul I – 79 de cursanți, anul II – 49 de cursanți, anul III – 39 de
cursanți).

13

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva,
RAPORT DE ACTIVITATE 2015-2019

Să ne cunoaștem scriitorii – întâlniri periodice ale scriitorilor hunedoreni cu tinerii
iubitori de literatură. În felul acesta biblioteca îşi îndeplineşte principala menire ca instituţie
de cultură.
Lectura pentru toți – a fost un proiect desfăşurat în colaborare cu Editura Emia și Editura
Călăuza v.b. în vederea popularizării cărţii în mediul rural și urban. Prin acest proiect cele
două prestigioase edituri din județ și-au prezentat profilul, ultimele apariții editoriale, precum
și scriitorii care au publicat de-a lungul timpului în cadrul editurii. În anul 2015 au fost
organizate întâlniri cu comunitățile din orașele Geoagiu, Uricani, Petrila și Aninoasa și din
comunele Râu de Mori, Șoimuș, Vălișoara, Lăpugiu de Jos, Boșorod, Sarmizegetusa, Toplița,
Peștișu Mic.

Sala „Pinocchio” – terapie complementară îngrijirii medicale de care beneficiază micuții
pacienți ai Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva.
Noi nu v-am uitat – proiect pentru care s-a asigurat continuitatea activității la Punctul de
Împrumut din Unitatea de Asistență Medico-Sanitară Baia de Criș, Punctul de Împrumut din
Centrul de Îngrijire și Asistență Nr. 1-2-3 de la Păclișa, Punctul de Împrumut din Centrul de
Plasament Orăștie, Punctul de Împrumut din Centrul de Plasament Brad, Punctul de
Împrumut din Centrul de Plasament Lupeni.
Călătorie în lumea cărții – program realizat în colaborare cu Penitenciarul Bârcea Mare,
în cadrul căruia s-au organizat activități sub genericul Biblioteca vie.
O carte pentru fiecare – a fost un program desfășurat în parteneriat cu Liceul de Arte
„Sigismund Toduță” din Deva, în cadrul căruia s-au organizat activități cu copii romi,
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constând în concursuri de desene tematice, de recitare de poezie, cursuri de utilizare a
calculatorului, prezentări de cărți.
Al Treilea Spațiu al Cetățeniei Active – proiect în care Biblioteca Județeană „ Ovid
Densusianu”

Hunedoara-Deva este parteneră

cu Fundația

„ Progress”, Leadership

Foundation din Norvegia, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, Biblioteca
Metropolitană București, Biblioteca

Județeană

„ Octavian

Goga”

Cluj,

Biblioteca

Județeană „ Ioan N. Roman” Constanța, Biblioteca Județeană „ Christian Tell” Gorj și
Biblioteca Județeană „ I. G. Sbiera” Suceava. Proiectul a vizat soluționarea ratei mici de
participare civică a cetățenilor români. Este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, din
cadrul Fondului ONG România, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 220.884 EUR.
Soluția propusă de Fundația „Progress” este dezvoltarea unui sistem complet de facilitare a
participării civice pentru practicarea democrației prin: crearea de spații care să protejeze
și să promoveze valorile democratice („cuiburi ale democrației”), formarea de cetățeni
activi și realizarea de audituri de integritate pentru unele dintre serviciile administrațiilor
publice locale. Intervenția Fundației „ Progress” are la bază conceptul de „al treilea
spațiu” (third place) definit ca un mediu social unde oamenii se retrag din celelalte două
medii obișnuite (acasă și la locul de muncă) pentru a interacționa cu alți membri ai
comunității, pentru a stabili noi conexiuni și pentru a-și reface resursele de energie și
creativitate. Astfel, s-au amenajat „cuiburi ale democrației” în 14 biblioteci publice
județene, mai întâi pentru formarea de competențe specifice cetățeniei active prin training
și apoi ca locuri de manifestare a comportamentelor civice.

Părinții întreabă, psihologul răspunde – ciclu de ateliere de discuții între părinți, bunici,
personal de atașament și un psiholog, specializat în comportamentul copiilor și al
adolescenților.
Atelierele interactive „Corvinias” – proiect realizat în colaborare cu Asociația
„Proeducație, Istorie și Cultură” în cadrul căruia s-au desfășurat următoarele ateliere: Click și
educație: Computerul și succesul în educație, Google și managementul eficient, Arta
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didactică a unei lecții de succes, Lecția de istorie: Viața și opera lui Nicolae Iorga, Cenzura
culturii românești în perioada comunismului și Clipa de cultură: Incursiune în lumea
teatrului, Seara poeziei.

Bradul de Crăciun – campanie anuală organizată cu ocazia sărbătorilor de iarnă, realizată
cu sprijinul generos al editurilor hunedorene Emia, Călăuza v.b. și Tehno-Art și al editurilor
din țară: All, Art, Carminis, Curtea Veche Publishing, Grupul Editorial Corint, Litera,
Niculescu, Paralela 45, Pro Editură și Tipografie, RAO, prin care fiecare copil, utilizator al
bibliotecii, care i-a trecut pragul în perioada 2 decembrie – 24 decembrie 2015 a primit în dar
o carte.

În perioada 01.04.2015 - 31.12.2015, au fost organizate următoarele lansări de carte:
- „Copiii Pământului” de Edy Moțățăianu;

- „Gravitație” de Paulina Popa;
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- „Revelațiile tăcerii” de Dumitru Dumitrescu;

- „În oglinda sufletului meu” de Camelia Ardelean;
- „Pasiune” de Camelia Ardelean;
- „Ingenuitate” de Camelia Ardelean;

- „Cartea vieții – 60 poeme” de Stejărel Ionescu;

- „Sonata lunii, fericirea de a fi iubit” de Gherasim Țic;

- „Iubire fără cuvinte” de Isabela Hașa;
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- „Interviuri hunedorene” de Mihai Petre;

- „Județul Hunedoara, monografie” (vol. V – „Personalități hunedorene”);
- „Viața după dosar” de Voicu Lăzăruț;
- „Caleidoscopul de pe terasă” de Voicu Lăzăruț;
- „Iartă-i, Doamne!” de Romulus Tot;
- „Vecinii pe care nu i-am ales” de Gligor Hașa;
- „Vadul barbarilor” de Gligor Hașa;
- „Țara din suflet” de Gligor Hașa;
- „Liricum Legendarium. Balade, elegii și pamflete hațegane” de Gabriel Popescu;
- „De la Poarta de Fier la Înalta Poartă. 10 legende hațegane” de Dacian Muntean;
- „Poezia în viață, viața în poezie – cronici literare” de Livia Fumurescu;
- „Gânduri rimate” de George Văidean;
- „Împreună” de Adriana Tomoni;
- „Petale” de Adriana Tomoni;
- „Cerul adâncurilor/Le ciel de profondeur” de Ileana-Lucia Floran;
- „Lumină răsturnată” de Ileana-Lucia Floran;
- „Oglinda retrovizoare” de Ion Bedeleanu;
- „Cultura motocicletelor” de Gabriel Jderu;
- „Drept Civil. Răspunderea părinților și a altor persoane pentru prejudiciile cauzate de
copiii minori ce-i au în supraveghere” de Aurelian Ionașcu, Nicolae Stănculescu;
- „O fetiță cu cârlionți” de Nicolae Crepcia;
- „Scrisori către îngerul meu” de Ovidiu Vasilescu;
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- „Novatorul” de Ovidiu Vasilescu;
- „Săcărâmb – 550 de ani” de Tokar Alexandru Pavel;
- „Note din zile” de Marius Iosif;
- „Ciumurlia cu drăcuieli” de Dumitru Hurubă;
- „Eseuri, cronici, cronichete (literare)” de Dumitru Hurubă;
- „Biopoesis” de Eugen Evu;
- „Continua despărțire” de Eugen Evu;
- „Vivisecții” de Raul Constantinescu;
- „Alb” de Dumitru Tâlvescu;
- „Medicina ca misiune”, ed. a II-a, de Mariana Pândaru, Dan Cioată;
- „Revoluția română din Transilvania. Rapoartele prefecților revoluției: Avram Iancu, Ioan
Axente Sever, Simion Balint”, ediție îngrijită de Ioachim Lazăr;
- „Amurguri/ Sunsets” de Dorina Brândușa Landen;
- „Cartea florilor/ The Book of Flowers” de Mariana Pândaru;
- „Rezonanțe” de Mariana Pândaru, George Văidean;
- „Flăcări târzii” de Katy Șerban;
- „Din cele mai frumoase poezii” de Traian Dorz;
- „Spre Lumile Luminii” de Traian Dorz;
- „Izvoarele Luminii” de Traian Dorz;
- „Să dezlegăm tainele comunicării” de Carmen Iordăchescu;
- „Manual de înțelepciune”, ed. a V-a, de Joseph-Maria Bochenski;
- „Sacrul” de Rudolf Otto;
- „Memorial” de Ioan Bunea;
- „Încă un minut cu Monica Vitti” de Anamaria Beligan;
- „Dincolo de geamandură” de Liana Mânzat;
- „Electricitate și magnetism. Probleme… captivante” de Florea Uliu, Liviu-Bogdan Arici;
- „Lecturi libere într-o țară ocupată” de Gheorghe Mocuța;
- „Prizonier în Siberia” de Dumitru Petcu;
- „Vocea care sună din tunetul vieții” de Claudia-Gabriela Marcu;
- „Povești cu păsări și pitici” de Radu Ciobanu;
- „Culorile poeziei” de Ana Grămescu;
- „Copilărie cu fluturi și flori” de Tahera Szekely;
- „Drumul pe lama unui cuțit” de Paulina Popa;
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- „Întâlniri în atelierul de fotografie”, coordonator Marin Florin Ilieș;
- „Marele secret al vieții” de Cătălin Dupu;
- „Comunism și anticomunism în județul Hunedoara 1944-1989” de Gheorghe Firczak,
Liviu Lazăr;
- „Cum s-a românizat România” de Lucian Boia;
- „Primul Război Mondial: controverse, paradoxuri, reinterpretări” de Lucian Boia;
- „Suveranii României: Monarhia, o soluție?” de Lucian Boia;
- „Risipitorul de hîrtie” de Costel Stancu;
- „Pescuitorul de metafore” de Ana Kremm;
- „În grădina din spatele vorbelor” de Tudor Gherman;
- „Practici carnavalești de Lăsatul Secului” de Adela Lungu-Schindler;
- „Fapte și răspântii” de Dan D. Farcaș;
- „Ce lăsăm în urma noastră? Gheorghe Jurma în dialog cu Titus Crișciu”;
- „Zvon de aripi” de Horia Ionescu;
- „Magia cântecului (folclor literar hunedorean)” de Marcel Lapteș;
- „Fericire la preț redus” de Doina Popescu-Brăila;
- „Copilul Dunării”, ed. bilingvă engleză-română, Vol. I, de Doina Popescu-Brăila;
- „Crime la festival” de Lucia Verona;
- „Terapie pentru crimă” de Bogdan Hrib, Kiki Vasilescu;
- „Ruleta maghiară. Convorbiri cu Markó Béla despre literatură, politică, societate” de
Kőrössi P. József.
Panourile de la intrarea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva sunt
în permanenţă actualizate, prezentând aniversările/ comemorările unor personalităţi
hunedorene, dintre care spicuim:
- expoziții aniversare: Adriana Grand, Mircea Baron, Ileana Lucia Floran, Marcel
Petrișor, Adrian Valentin Samson, Marcela Balazs, Petru Baciu, Ioan Petru Culianu, Isaac
Asimov, Mihai Eminescu, Yukio Mishima, Anton Pavlovici Cehov, Unirea Principatelor
Române, Fekete István, David Lodge, Ionel Teodoreanu, John Grisham, Titu Maiorescu,
Jókai Mór, Anton Bacalbașa, Georg Friedrich Händel, Erich Kästner, Ziua Internaţională a
Femeii, Radu Tudoran, Michelangelo Buonarroti, Thury Zoltán, Ion Barbu, Kosztolányi
Dezsö, Émile Zola, Hans Christian Andersen, Márai Sándor, Jean Marie Gustave Le Clézio,
Ziua Planetei Pământ, Edmond Deda, Ziua Bibliotecarului din România, Lucian Blaga, Ziua
Europei, Alphonse Daudet, Titus Popovici, Tudor Arghezi, Ziua Internațională a Copilului,
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Thomas Hardy, Thomas Mann, Robert Schumann, Saul Bellow, Ziua Drapelului Național,
Antoine de Saint Exupéry, Elias Canetti, Violeta Zamfirescu, Teodor Mazilu, Gellu Naum,
Guy de Maupassant, Kölcsey Ferenc, Jean Auguste Dominique Ingres, Edgar Rice
Burroughs, Tudor Popescu, Petru Sălcudeanu, Elvira Bogdan, Agatha Christie, Ungvári
Tamás, Ziua Mondială a Turismului, Ziua Internațională a Muzicii, Ziua Națională a Chinei,
Paul Goma, Ziua Internațională a Animalelor, Eusebiu Camilar, Frank Herbert, Șt. O. Iosif,
Ziua Internațională a Nevăzătorilor, Ziua Armatei Române, Ziua Internațională a Internetului,
Mihail Sadoveanu, Auguste Rodin, Liviu Rebreanu, Mark Twain, Nicolae Labiș, Alexandre
Dumas (tatăl), Ziua Internațională a Muntelui, Vasile Lovinescu, Edith Piaf, Joseph Rudyard
Kipling.
- expoziții comemorative: Valeriu Bârgău, Aurel Vlad, Stelian Ivașcu, Drăgan
Muntean, Nicolae Macici, Albert Camus, Victor Kernbach, Grigore Alexandrescu, George
Călinescu, Hortensia Papadat Bengescu, Mihail Afanasievici Bulgakov, Edgar Rice
Burroughs, Jules Verne, Jean de la Fontaine, Mark Twain, Ovidiu S. Crohmălniceanu,
Gustave Flaubert, Marin Preda, Victor Hugo, Mikszáth Kálmán, Mihail Sebastian, Georges
Bizet, Charles Dickens, Emil Cioran, Fekete István, Emil Gârleanu, Vladimir Nabokov, Sir
Arthur Conan Doyle, Tudor Arghezi, Traian Herseni, Jane Austen, Johann Sebastian Bach,
Ioan Slavici, Honoré de Balzac, Gib. I. Mihăescu, Vasile Alecsandri, François Mauriac, Béla
Bartók, Louis Pasteur, Ottlik Geza, José Ortega Y Gasset, Jonathan Swift, Alice Botez,
Lawrence Durrell, Alexandru Odobescu, Vörösmarty Mihály, Lev Nikolaevici Tolstoi,
Alexandre Dumas (fiul), Nicolae Iorga, Oscar Wilde, Dinu Lipatti, Francis Scott Key
Fitzgerald, Kemeny Zsigmond.
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 au fost continuate parteneriatele încheiate în
perioada 01.04.2015 – 31.12.2015 sau au fost încheiate altele noi (Colegiul Național Sportiv
„Cetate” Deva, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Colegiul Tehnic
„Transilvania” Deva, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva, Institutul Confucius Sibiu,
Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva,
Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, Școala Eco Europeană „Andrei Șaguna”
Deva, Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria) şi cu alte instituţii
din judeţ și din țară: Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara,
Asociația Pro Educație, Istorie și Cultură „Corvinias”, Asociația Umanitară Non Profit
SETRAS Deva, Casa de Cultură „Drăgan Muntean” Deva, „Hanban China”, Inspectoratul
Școlar Județean Hunedoara, Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, Penitenciarul
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Bârcea Mare, Primăria Sântămăria Orlea, S. C. Prems Librexim S. R. L. Brașov, Serviciul de
Probațiune Hunedoara, Societatea de Educație Nonformală și Socială București (SENS),
Teatrul de Artă 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.
A fost continuat parteneriatul încheiat între Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva şi Biblioteca Naţională a României, precum şi cele încheiate cu o serie de
edituri din țară: Grupul Editorial RAO București, Editura Nemira București, Grupul Editorial
Corint București, Editura Art București, Editura Semne-Artemis București, Editura Cetatea
de Scaun Târgoviște, Editura Polirom Iași, Grupul Editorial Trei București, Curtea Veche
Publishing București, Librăria Okian Brașov.
Seria activităților cultural-educative a debutat în anul 2016 cu manifestarea culturaleducativă prilejuită de ziua de naştere a Poetului Naţional, Mihai Eminescu, manifestare
desfăşurată sub genericul Eminesciana: Din valurile vremii… Manifestările 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 de Arte
„Sigismund Toduță”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Școala Eco Europeană „Andrei
Șaguna” și Școala Primară „Samuel”). A urmat un emoționant și pătrunzător moment artistic
susţinut de Corala Bisericii „Bunavestire” din Deva, corală dirijată de prof. Gelu OnţanuCrăciun. Actriţele Isabela Haşa şi Cristina Lazăr au susținut un moment poetic.
La Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, a avut
loc o expoziție de carte cu volume din opera eminesciană. Expoziția a cuprins colecția unei
bibliofile iubitoare a operei poetului, doamna Delia Alic, posesoarea uneia dintre cele mai
bogate colecții de carte eminesciană, de volume publicate în țară și străinătate. Manifestările
dedicate lui Eminescu s-au încheiat la Salle d’Or din incinta Complexului Deva Mall, unde a
fost organizat concursul „Nemuritorul Eminescu”, 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”.
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Unirea Principatelor Române – manifestare cultural-educativă dedicată Unirii
Principatelor Române. 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”) s-au adunat lângă statuia lui
Traian din fața Primăriei Municipiului Deva, 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 anul 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 intitulat „Alexandru Ioan Cuza, Domnul Unirii” și
un concurs desfășurat la Secția Împrumut Carte pentru Copii pe aceeași temă.

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 (17). 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 concurs au participat
următoarele 17 colegii/licee hunedorene: Colegiul Național „Avram Iancu” Brad; Colegiul
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Național „Carmen Sylva” Petroșani; Colegiul Național „Decebal” Deva; Colegiul Național
„I.C. Brătianu” Hațeg; Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani; Colegiul Național
Pedagogic „Regina Maria” Deva; Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu”
Hunedoara; Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva; Colegiul Tehnic „Matei Corvin”
Hunedoara; Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan; Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva;
Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva; Liceul Tehnologic „Constantin Bursan”
Hunedoara; Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva; Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus”
Orăștie; Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia; Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni. 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 iunie.
Premiile puse în joc au fost deosebit de atractive: opt biciclete pentru locul întâi, opt
tablete pentru locul al doilea, opt dispozitive Kindle pentru locul al treilea, 136 de pachete cu
cărți, trofee și diplome. În plus, la finalul festivității de premiere a avut loc o tragere la sorți a
premiilor surpriză, cei norocoși primind din partea sponsorilor 7 telefoane mobile, o tabletă,
un aparat foto, un birou, trei polițe de asigurare în caz de accident, cinci invitații pentru două
persoane la Aqualand Deva, trei invitații la pizza pentru trei echipe și un tort.

Anul Maimuței de Foc – eveniment cultural-educațional, 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, 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 Maimuței 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.
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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. Zhao Qi. 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.

Bibliotecile anului, ediția 2015 – competiție anuală între bibliotecile publice din județul
Hunedoara, în cadrul căreia au fost premiate cea mai bună bibliotecă municipală
(Hunedoara), cea mai bună bibliotecă orășenească (Petrila) și cea mai bună bibliotecă
comunală (Romos).

Reginele României: Elena și Ana, regine în exil – manifestare cultural–educativă
dedicată Zilei Internaționale a Femeii. Reginele Elena și Ana au avut traiectorii diferite, au
trăit în epoci de o mare complexitate, dar ambele au fost devotate necondiționat fiului și
respectiv soțului lor, Regele Mihai I al României. Soarta ambelor regine a fost marcată de
exil, de ani grei în care au fost obligate să stea departe de țara pe care nu au încetat s-o
iubească.
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Zece ani de la despărțirea de scriitorul Valeriu Bârgău – eveniment comemorativ
dedicat împlinirii a 10 ani de la moartea scriitorului. Poet talentat, apreciat de marii noștri
critici literari, format în proximitatea marilor poeți hunedoreni – Iv Martinovici, Dan
Constantinescu, Neculai Chirica și alții –, Valeriu Bârgău a fost o voce originală printre
creatorii de literatură din județul Hunedoara.

Ziua Internațională a Francofoniei: Napoleon Bonaparte în filatelie – manifestare
cultural–educativă tradiţională dedicată Zilei Internaţionale a Francofoniei. S-a făcut o trecere
în revistă a celor mai importante momente din extraordinara viață a lui Napoleon Bonaparte,
de la naștere, la 15 august 1769, în Corsica, trecând prin mărețele bătălii câștigate sau
pierdute, până la moartea lui, în exil, pe Insula Sf. Elena, la 5 mai 1821. Toate aceste
momente au fost susținute cu timbre emise de numeroase țări, cu plicuri - prima zi și cu
ilustrate maxime, reflectarea în filatelie a temei „Napoleon Bonaparte” fiind foarte generoasă.

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
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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.

Ion Urda – poetul cu pană de înger – eveniment cultural organizat cu ocazia împlinirii a
65 de ani de către scriitor și lansarea antologiei lirice „Granit Îndurerat”.

Săptămâna „Școala Altfel” – activități în colaborare cu instituțiile de învățământ din
județ.

Biblioteca Legendară – deschiderea în incinta Legendariumului „Casa legendelor
Britoniei” din comuna Sarmizegetusa a primei Bibliotecii Legendare din România care
cuprinde rafturi cu cărți în care, pe lângă informații despre legendele Țării Hațegului, despre
istoria acestor locuri, despre castele și mituri, vizitatorii vor găsi diferite bilețele cu indicii
care îi vor conduce pe trasee la capătul cărora vor avea parte de surprize. În acest fel, misterul
și ludicul întregesc informațiile dobândite din lecturi. Acest aspect ludic, de joc, face mai
atractivă învățarea, este de fapt un mijloc de educație nonformală și de atragere spre lectură și
studiu a unui număr tot mai mare de iubitori ai Țării Hațegului de toate vârstele.
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O jucărie pentru fiecare – campanie de colectare de jucării, care au fost dăruite ulterior
copiilor din Centrul de Plasament Brad, Centrul de Plasament Orăștie, Centrul de Plasament
Lupeni.

Lansarea Cenaclului Literar „Sămânța ta de vorbă” – moderatori Elena Morar şi
Dumitru Tâlvescu. Cenaclul dorește să fie o veritabilă punte de legătură între toți tinerii care
vor să scrie, să publice și să se afirme, pe de o parte, și scriitorii cu experiență, care le pot
îndruma pașii pe drumul literaturii, pe de altă parte.

Centenar Vintilă Corbul. Romanul Istoric în colecțiile Bibliotecii Județene –
manifestare cultural-educativă dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea celebrului
scriitor.
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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
următoarele secțiuni:
-

Secțiunea Cel mai bun autor de cărți pentru copii,

-

Secțiunea Cel mai bun ilustrator de cărți pentru copii,

-

Secțiunea Cea mai bună editură de cărți pentru copii,

-

Secțiunea Cel mai fidel cititor.

100 de ani de la intrarea României în Războiul de reîntregire a neamului – manifestare
cultural-educativă dedicată evenimentelor istorice care au dus la intrarea României în război.

560 de ani de la victoria armatelor creștine de la Belgrad conduse de Iancu de
Hunedoara – manifestare cultural-educativă care a pus accent pe importanța victoriei de la
Belgrad repurtate de Iancu de Hunedoara.
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Noaptea Bibliotecilor – manifestare aflată la a șasea ediție. Acest proiect a avut ca
obiectiv strângerea unui număr cât mai mare de pasionați de carte, 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 comedia muzicală
pentru copii intitulată „Bunica şi extraterestrul”, creația actrițelor Isabela și Mara Hașa din
Deva. Tot pentru aceștia a urmat o petrecere cu clovn și facepainting. În curtea bibliotecii, în
aer liber, a evoluat îndrăgitul artist Nicu Alifantis. Recitalul, intitulat Madame Mon Amour, a
cuprins unele dintre cele mai cunoscute cântece ale artistului, cântece pe versurile unor mari
poeți precum Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, Nina Cassian, George Țărnea, Adrian
Păunescu, Bulat Okudjava etc., 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, urmat de prezentarea „Acceptă provocarea! Bani IQ și Banii pe net” pe
tema unor programe de educație financiară. La Sala de Lectură s-a vizitat expoziția Ziare și
reviste de odinioară. Seara s-a încheiat cu proiecții de filme: Filme istorice aflate în colecțiile
Bibliotecii Județene. Pe parcursul întregii manifestări au putut fi vizitate expozițiile: Noaptea
bibliotecilor an de an… și Standul de carte cu vânzare al Editurii Trei din București.

Gabriel Petric, logos și melos – eveniment cultural – întâlnire cu scriitorul, filosoful,
muzicianul și profesorul Gabriel Petric, care a fost sărbătorit cu prilejul împlinirii vârstei de 60
de ani.
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Salonul Hunedorean al Cărții – peste 100 de edituri participante: 14 edituri din judeţ
(din Deva: Accent Media, Călăuza v.b., Cetate, Danimar, Editura Episcopiei Devei și
Hunedoarei, Emia, Gligor Hașa, Karina, Paula, Setras, Vultur ZM; din Petrila: Confluențe;
din Petroșani: Tehno-Art; din Simeria: Traian Dorz) şi 96 de edituri din ţară (din Alba
Iulia: Aeternitas; din Brașov: Adevăr Divin și Okian; din Brăila: Torent Press; din
București: Academia Română-Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Act și
Politon, Alias Publishing, All, Antet, Art, Asociația Macedonenilor din România, Astro,
Atman, BusinessTech, Cartea Actuală 3C, Cartex, Casa Radio, Compania Dan Puric, Corint,
Corint Junior, Crime Scene Press, Cununi de stele, Curtea Veche Publishing, Daksha,
Dharana, Didactic Publishing House, Editura Didactică și Pedagogică, Editura Medicală,
Editura Național, Editura Universitară, Editura Viața Medicală Românească, Eikon, E-Media,
Firul Ariadnei, Flamingo, For You, GBV România, Girasol, Herald, Humanitas, Leda, Lider
International, Litera, Livingstone, Lux Sublima, Macmillan, MM Publications, MMS
Publishing, Nemira, Nicol, Niculescu, Noi Media Print, One Book, Orfeu, Orizonturi,
Paideia, Pescăruș, Prestige, Prior Media Group, Prut, Ram, Rao, Saeculum IO, SemneArtemis, Shik, Sigma, Sophia, Tempus, Trei, Tritonic, Triumf, Univers, Univers
Enciclopedic Gold, Vivaldi, Vremea; din Cluj-Napoca: Argonaut, Byton Music, C.A.
Publishing, Limes, Mega, Myrobiblion, Risoprint, Școala Ardeleană; din Iași: Polirom; din
Pitești: Carminis, Diana, Nomina, Nominatrix; din Reșița: Tim; din Sibiu: Karpaty Music;
din Târgoviște: Cetatea de Scaun; din Timișoara: Excelsior Art. Din străinătate ne-a onorat
cu prezența Editura Poètes à vos plumes, cu sediul la Paris.
Salonul Hunedorean al Cărții, ajuns în anul 2016 la cea de-a XVII-a ediție, s-a
desfășurat în perioada 19-22 octombrie 2016, 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.
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În deschiderea Salonului Hunedorean al Cărții, cei prezenți au fost martorii unui
moment emoționant și important în viața Bibliotecii: lansarea volumului aniversar
„Biblioteca Județeană Ovid Densusianu Hunedoara-Deva, 65 de file de viață”.
Volumul „Biblioteca Județeană Ovid Densusianu Hunedoara-Deva, 65 de file de
viață” a fost realizat cu profesionalism și entuziasm de către un colectiv de autori legați de
bibliotecă prin profesie, prin vocație, prin afecțiune. Suntem bucuroși că putem oferi
cititorilor o veritabilă monografie a bibliotecii, prima lucrare de acest gen alcătuită de
bibliotecă, o cronică vie a vieții acesteia în cei 65 de ani de existență.
Printre oaspeții acestei ediții a Salonului s-au remarcat artistul, muzicianul și poetul
Nicu Alifantis care, cu acest prilej, a lansat noul CD „Madame Mon Amour” și volumul
„FaceCarte”, medicul nutriționist Mihaela Bilic, care a prezentat volumul „ABC de nutriție”,
dar și scriitoarea Adina Rosetti, care a lansat cartea pentru copii intitulată „De ce zboară
vrăjitoarele pe cozi de mătură?... și alte 10 întrebări fantastice”.

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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Aurelian Sârbu, Arhipelag din cuvinte – eveniment cultural, o întâlnire cu poetul,
folcloristul și profesorul Aurelian Sârbu, care a fost sărbătorit cu prilejul împlinirii vârstei de
70 de ani.

Centenar Jack London – manifestare cultural-educativă având ca temă viața și
activitatea scriitorului.

Ziua Națională a României – manifestare cultural-educativă având ca temă Unirea
cea Mare și făurirea României Mari.
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Personaje misterioase ale istoriei, 100 de ani de la moartea lui Rasputin –
manifestare cultural-educativă organizată cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la moartea lui
Rasputin.

Bradul de Crăciun – campanie organizată 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 5 decembrie – 24 decembrie 2016 a primit în dar o carte. Editurile Astro,
Carminis, Călăuza v.b., Curtea Veche Publishing, Emia, Grupul Editorial Art, Grupul
Editorial Corint, Grupul Editorial Semne-Artemis, Librăria Okian, Litera, Nomina, Rao,
Tehno-Art, Univers Enciclopedic au răspuns cu promptitudine și ne-au trimis numeroase cărți
pentru a fi dăruite copiilor.

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.
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
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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 Județeană 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 a aceluiaşi
document, independent de programul de funcţionare a bibliotecii.

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 2016 au
urmat aceste cursuri 185 de cursanți (anul I – 84 de cursanți, anul II – 45 de cursanți, anul III
– 34 de cursanți, anul IV – 22).
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Biblioteca de Vară – proiect realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva:
punct de împrumut în incinta Ștrandului Municipal Deva, de unde cei care frecventează
ștrandul au putut împrumuta pe durata șederii la ștrand 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.

Călătorie în lumea cărții – proiect dezvoltat în colaborare cu Penitenciarul Bârcea
Mare, în cadrul căruia s-au organizat activități cu persoanele private de libertate.
Al Treilea Spațiu al Cetățeniei Active – proiect în care Biblioteca Județeană „ Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva este parteneră cu Fundația Progress, Leadership Foundation
din Norvegia, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, Biblioteca Metropolitană
București, Biblioteca Județeană „ Octavian Goga” Cluj, Biblioteca Județeană „ Ioan N.
Roman” Constanța, Biblioteca Județeană „ Christian Tell” Gorj și Biblioteca Județeană
„ I. G. Sbiera” Suceava. Proiectul vizează soluționarea ratei mici de participare civică a
cetățenilor români. Este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, din cadrul Fondului ONG
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România, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 220.884 EUR. Soluția propusă de
Fundația Progress este dezvoltarea unui sistem complet de facilitare a participării civice
pentru practicarea democrației prin: crearea de spații care să protejeze și să promoveze
valorile democratice („cuiburi ale democrației”), formarea de cetățeni activi și realizarea
de audituri de integritate pentru unele dintre serviciile administrațiilor publice locale.
Intervenția Fundației Progress are la bază conceptul de „al treilea spațiu” (third place)
definit ca un mediu social unde oamenii se retrag din celelalte două medii obișnuite
(acasă și locul de muncă) pentru a interacționa cu alți membri ai comunității, pentru a
stabili noi conexiuni și pentru a-și reface resursele de energie și creativitate. Astfel, s-au
amenajat „cuiburi ale democrației” în 14 biblioteci publice județene, mai întâi pentru
formarea de competențe specifice cetățeniei active prin training și apoi ca locuri de
manifestare a comportamentelor civice.
Atelierele Interactive „Corvinias” – proiect dezvoltat în colaborare cu Asociația
Proeducație, Istorie și Cultură în cadrul căruia s-au desfășurat următoarele ateliere: Click și
educație: Arta didactică a unei lecții de succes, Lecția de istorie: Istorii neștiute ale
rebeliunii legionare și Clipa de cultură: Mirajul fotografiei.

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: Parcul Cetății, Piața Arras și Parcul Bejan. Sub deviza
„Deva citește!” am demarat proiectul nostru și, în aceste trei puncte, am amplasat trei mici
biblioteci în aer liber, pe care le-am dotat 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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În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, au fost organizate următoarele lansări de carte:
- „Pe trecerea timpului. Jurnal politic românesc 1996-2015” de Emil Hurezeanu;

- „Revoluţia românilor din Transilvania 1848-1849 reflectată în rapoartele prefecţilor
revoluţiei Avram Iancu, Ioan Axente Sever şi Simion Balint” de Ioachim Lazăr;

- „Flash-uri din sens opus” de Marian Godină;
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- „Hiperboreea. Ţinutul Uitat. Sezonul I: Răzbunarea Ursitoarei. Şi totul va fi altfel...”
de Edy Moţăţăianu;

-

„Deva, monografie”;

- „La bodega Tri scheleţi” de Dumitru Hurubă;
- „... da’ cine-a zis că suntem normali?” de Dumitru Hurubă;

- „Ham-Ham, Miau-Miau şi semnele de circulaţie” de Isabela Hașa;

- „Înger de rezervă” de Ioan Evu;
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- „Copilul invizibil” de Gáspár Gyӧrgy;rgy;

- „Oraşul alb” de Ioan Barb;

- „Suflete de ceară” de Camelia Ardelean;
- „Destine” de Camelia Ardelean;

- „Evadarea din mecanic” de Dumitru Tâlvescu;
- „Poeme/ Poems” de Dumitru Tâlvescu;

- „Metamorfoza unui timp fără timp” de Mihai-Andrei Lazăr;
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- „Vânătorul singuratic” de Gherasim Țic;

- „Cretă color. Amintiri din cancelaria..., nu doar hunedoreană!” de Mihai Petre;

- „Imaginea etnicilor germani la românii din Transilvania după 1918. Studiu de caz:
judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu. Cercetare de istorie orală” de Cosmin Budeancă;

- „Poveşti cu gust” de Mircea Radu;

- „Împăratul boacănelor” (Sezonul I) de Edy Moțățăianu;
- „Un Miracolul… de Crăciun” de Edy Moțățăianu;
- „Povești cu cântec(e) pentru toți Copiii… între 3… și 93 de ani” – CD de Edy
Moțățăianu.
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-

„Biblioteca Județeană Ovid Densusianu Hunedoara-Deva, 65 de file de viață”;

-

„Eminescu între Eros și Thanathos” de Gligor Hașa;

-

„În umbra fricii” de Voicu Lăzăruț;

-

„Iubire fără cuvinte” de Isabela Hașa;

-

„A fi sau a nu fi… actor” de Mara Hașa, Isabela Hașa;

-

„Anuarul Istoriografic al României”, vol. I;

-

„Borne de suflet” de Marian Turtă;

-

„Biserica unită cu Roma, Greco-Catolică – Parohia Rapoltu Mare” de Iulius Firczak;

-

„Veșnicii fără clipe” de Sara Dehelean;

-

„Un deceniu împreună” de Dănilă Moldovan;

-

„Trestia – Repere monografice” de Florin Ilieș, Florin Dobrei;

-

„Cuvinte aprinse/ Mots brûlants” de Mariana Pândaru;

-

„Raportul de aur/ La proportion dʼor” de Victoria Milescu;

-

„Oglinda cu vise/ Le miroir aux rêves” de Mariana Zavati Gardner;

-

„Iluminări/ Illuminations” de Ion Jurca Rovina;

-

„Dorziana” de Florina-Maria Băcilă;

-

„Valea Almăjului – Oameni și fapte”, vol. I – coord. Florina-Maria Băcilă, Iosif
Băcilă;

-

„Obiceiuri de iarnă în Valea Almăjului (județul Caraș-Severin). Colindele și
colindatul” de Maria Vâtcă;

-

„Devenirea metaforei în poezia lui Iosif Băcilă” de Constantin Teodorescu;

-

Revista „Almăjana” – redactor-șef Iosif Băcilă;

-

„Comuna Crișcior – Monografie” de Ioachim Lazăr;

-

„Doi oameni răi” de Nicolae Țic;

-

„De la Muntele Găina la Marele Canion” de Ioan Nicoară;
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-

„A doua viață” de Ioana Giurgiu;

-

„Proasta” de Ioana Giurgiu;

-

„Risipite și adunate” de Aneta Păduraru Motru;

-

„Cântecul privighetorii” de Elena Crețu;

-

„Reverberații” de Visalon Botoș;

-

„Corupție la poliție” de Ioan Drăgoi;

-

„De ce zboară vrăjitoarele pe cozi de mătură?... și alte 10 întrebări fantastice” de
Adina Rosetti;

-

„Scara de valuri” de Eugen Evu;

-

„Scenarita” de Dumitru Hurubă;

-

„Femeile și economicul” de Charlotte Perkins Gilman;

-

„Orenda” de Nora Maria Vasilescu;

-

„Pe drumurile Indiei” de Bucura Dumbravă;

-

„Armata și Biserica Ortodoxă în Maramureșul interbelic” de Laurențiu Batin;

-

„Exerciții de înțelepciune a vieții” de Remus Foltoș;

-

„La drum!” de Mircea Petean;

-

„Âme de verre/ Suflet de sticlă” de Linda Bastide, Paulina Popa;

-

„Lanterna cu licurici” de Ioan Evu;

-

„The Shadow of Water/ Umbra apei” de Rebecca Cook, Dumitru Tâlvescu;

-

„Ardere de tot/ Burnt Offering” de Paulina Popa, James Meredith;

-

„Flori de toamnă” de Iosif Tamaș;

-

„În lumină, poezia sufletului” de Marinela Crețu, Veronica Armean;

-

„Steaua care strălucește” de Veronica Armean;

-

„Poezii pentru Nina” de Ioan Inișconi;

-

„Focuri de armă în peșteră” de Dumitru Petcu;

-

„Tragedia României – epistolă către români” de Lazăr Plăcintă;

-

„Orologiu împietrit” de Aurelian Sârbu;

-

„Vise călătoare” de George Anghe;

-

„Majordomul Broom” de Sebastian Ciortea;

-

„Probleme de extrem, cu și fără derivate” de Octavia Silvestru;

-

„Terente – zodia zmeilor” de Doina Popescu-Brăila;

-

„Dragoste și ciocolată” de Doina Popescu-Brăila;

-

„FaceCarte” de Nicu Alifantis;
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-

„Madame Mon Amour” – CD de Nicu Alifantis;

-

„Extazul tinereții” de Venera Popescu;

-

„Dumnezeu din paharul cu votcă” de Ioan Barb;

-

„Maya” de Lucian-Dragoș Bogdan, Teodora Matei;

-

„Fete în roșu și alte povestiri polițiste” de Daniel Timariu;

-

„Mic tratat de estetică teologică”, ed. a III-a, de Petru Ursache;

-

„Petru Ursache” de Iordan Datcu;

-

„Petru Ursache, omul bun al culturii românești”, ediție îngrijită de Magda Ursache;

-

„Plotin: despre frumos”, trad. Dan Tomuleț;

-

„Plotin: despre nemurirea sufletului”, trad. Dan Tomuleț;

-

„La oglindă” de Alexandru Dobrescu;

-

„Mituri și simboluri biblice în poezia românească neomodernistă” de Daniela
Varvara;

-

„Ziua fiului omului” de Dan Damaschin;

-

„Izvoare în deșert” de Jonathan Hemmings;

-

„Mircea Vulcănescu – o microistorie a interbelicului românesc” de Ionuț Butoi;

-

„Reșița literară” de Gheorghe Jurma;

-

„O lacrimă a lui Dumnezeu” de Gheorghe Zincescu;

-

„Profeții despre vremurile fricii” de Daniel Mariș;

-

„Imaginarul apocaliptic. Eseu despre proza lui Tudor Gherman” de Vasile Voia;

-

„Coana Aglaia” de Dan Agache;

-

„ABC de nutriție” de dr. Mihaela Bilic;

-

„Povestea prințului Sobur”, trad. Amita Bhose;

-

„Amita Bhose, sora mai mare a lui Eminescu” – prezentarea operei și vieții primei
traducătoare a lui Eminescu în Asia;

-

„Cum s-a făcut…” de Carmen Mușat Coman;

-

„13 pas sur les pavés bleus de Montmartre/ 13 pași pe pavajele albastre din
Montmartre” de Linda Bastide;

-

„De-a nemurirea” de Ioan Dan Bălan;

-

„Alfabetul publicității în Valea Jiului/ Studii de caz. Negustori și meseriași. Viața
din spatele reclamelor” de Marian Boboc;

-

„Migrații” de Laurențiu Orășanu;

-

„Noroc cu carul mare” de Mihai Stîncaru;
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-

„Insula Melc” de Andreea Nanu;

-

„Cartea cuvintelor chivot” de Andreea Nanu;

-

„Timpul splendorii” de Andreea Nanu;

-

„Lectio incerta” de Christian Crăciun;

-

„Adio, dar rămân cu tine” de Anton Jurubie;

-

„Ereticul Răstignit” de Nicolae Adam;

-

„Călcâiul de pâine” de Adrian Tarța;

-

„Ierburi cât casa, nimic altceva” de Viorel Lică;

-

„Orașul cu gropi în obraz” de Alexandra Bodnaru;

-

„Ce n-a pictat Matisse” de Ioana Andrada Tudorie;

-

„Poetul Traian Dorz – Prima monografie critică” de Gabriel Braic.

- expoziții aniversare: Ioan Dan Bălan, Dora Pavel, Ioan Lascu, Ion Urda, Francisc
Remmel, Pera Bulz, Gabriel Petric, Aurelian Sârbu, Ion Minulescu, Jack London, Mihai
Eminescu, Wolfgang Amadeus Mozart, Constantin Brâncuși, Bogdan Petriceicu Hasdeu,
Marin Sorescu, Bártok Béla, Ion Pillat, Octavian Goga, Szemler Ferencz, Hans Christian
Andersen, George Arion, Emil Cioran, Nicolae Tonitza, Nemeth Laszlo, Serghei Prokofiev,
Albrecht Dürer, Tudor Arghezi, Garabet Ibrăileanu, Mircea Cărtărescu, Nicolae Iorga,
Octavian Paler, Jean de la Fontaine, Marcel Proust, Mihail Jora, Ion Ghica, Walter Scott,
Ovid S. Crohmălniceanu, George Enescu, Rodica Ojog Brașoveanu, Theophile Gautier,
George Bacovia, George Coșbuc, André Malraux, Oscar Wilde, Pablo Picasso, Eugen
Lovinescu, Michael Ende, Mihail Drumeș, Clive Staples Lewis, Walt Disney, Hortensia
Papadat Bengescu, Gustave Flaubert, Henry Miller.
- expoziții comemorative: Ștefan Hărăguș, Victor Ioan Oprișiu, Liviu Mărghitan,
Ștefan Pașca, Vasile Ionaș, Eugen Chirică, Dimitrie Moldovan, Ciprian Nichel, Paul
Verlaine, James Joyce, Ionel Teodoreanu, Ion Vidu, Feodor Mihailovici Dostoievski, Cezar
Petrescu, Garabet Ibrăileanu, Virginia Woolf, Mircea Eliade, Lucian Blaga, Ioan Petru
Culianu, Henrik Ibsen, Alice Voinescu, George Sand, Mihail Kogălniceanu, Ernest
Hemingway, Emil Gârleanu, William Faulkner, Ion Caraion, Robert Schumann, Mihai
Viteazu, Ioan Slavici, Hermann Melville, Mihail Sadoveanu, Constantin Chiriță, Arthur
Rimbaud, Jack London, Petre Țuțea, Claude Monet, Luigi Pirandello, Nicolae Labiș.
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În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 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.
În anul 2017 Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a încheiat
parteneriate cu o serie de edituri din țară: Editura Niculescu București, Grupul Editorial ALL
București, Grupul Editorial Art București, Grupul Editorial Corint București, Editura RAO
București, Editura Humanitas București, Editura Nemira București.
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”.

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.
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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.

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
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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.

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 de 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
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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.

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.

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).

Ana Blandiana, între viață și carte – 75 de ani de la naștere – manifestare culturaleducativă 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 culturaleducativă tradiţională dedicată Zilei Internaţionale a Francofoniei. Prezentarea a cuprins
informații despre tricolorul Franței, cocoșul galic, sărbătoarea națională, 14 iulie, originile ei,
imnul Franței – Marseillaise, deviza Libérté, Egalité, Fraternité.

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.

Titu Maiorescu – efigie a culturii – manifestare cultural-educativă organizată cu
ocazia centenarului morții marelui om de cultură.

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.

Trofeul Micului Cititor – concurs pentru alegerea celui mai bun autor, ilustrator şi
editor de cărţi pentru copii, ajuns în 2017 la a XXXVI-a ediție. Concursul s-a desfășurat pe
următoarele 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.

Petrișor Ciorobea – un om al cărții, eveniment cultural dedicat celei de-a 70-a
aniversări a scriitorului, prilej cu care s-a realizat o biobibliografie.

Lovineștii, oamenii cărților – manifestare cultural-educativă organizată cu ocazia
centenarului nașterii dramaturgului Horia Lovinescu.

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.
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Salonul Hunedorean al Cărții – 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 de 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
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.
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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.

Ziua Națională a României – manifestare cultural-educativă având ca temă Unirea
cea Mare și făurirea României Mari.

Centenar Arthur C. Clarke – manifestare cultural-educativă organizată cu prilejul
împlinirii a 100 de ani de la nașterea cunoscutului inventator și futurolog.

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
Biblioteca digitală Hunedoara
Biblioteca în presa hunedoreană
Digitizarea presei din colecțiile Bibliotecii Județene – Până în anul 2017 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).
Cursuri de limbă chineză, cursuri de caligrafie chinezească – În anul 2017 au urmat
aceste cursuri 124 de cursanți (anul I – 48 de cursanți, anul II – 31 de cursanți, anul III – 16
cursanți, anul IV – 14, anul V – 15 cursanți).

Biblioteca de Vară
Sala „Pinocchio”
Călătorie în lumea cărții
Deva citește! – 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).
În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, au fost organizate următoarele lansări de carte:
- „Voluntari hunedoreni în războiul pentru întregirea României” de Ioachim Lazăr;

- „Am fost rivalul regelui” de Ion Dichiseanu;
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- „Adevărul mai frumos decât legenda” de Ion Dichiseanu;

- „Ham-Ham, Miau-Miau şi semnele de circulaţie” de Isabela Hașa;

- „Cu bicicleta prin Corsica” de Alin Bonța;

- „Cele mai frumoase reportaje” de Viorel Ilișoi;

- „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;

- „Sonetele firii” de Dumitru Dumitrescu;

- „Universul copilăriei” de Marioara Ardelean;
- „Din tainele poveştilor” de Marioara Ardelean;
- „Alfabetul poeziei” de Marioara Ardelean;
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- „O zi, o lecţie de istorie” de Viorel Guțu;

- „Corvin Caffé” de Mihai Petre;

- „Cântecul măturătoarei de fluturi” de Simion Cozmescu;

- „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 primetime” 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;
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- „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;
- „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;
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- „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;
- „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;
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- „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;
- 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
66

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva,
RAPORT DE ACTIVITATE 2015-2019
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 Hasdeu, 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.
Tot la intrarea în incinta sediului central al Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva s-a aflat expus și un material de promovare a monumentelor istorice.

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 amintim parteneriatele cu instituții de
învățământ (Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, Grădinița cu Program
Prelungit nr. 7 Deva, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva, Școala Gimnazială „Andrei
Șaguna” Deva, Școala Postliceală „Vasile Goldiș” Deva) şi cu alte instituţii din judeţ și din
țară (Asociația „Clubul de Bridge”, Asociația „Filiala Deva a Uniunii Artiștilor Plastici din
România”, Biblioteca Județeană „Astra” Sibiu, Centrul de Cultură și Artă al județului
Hunedoara, Consiliul Local al Orașului Petrila, Institutul Confucius Sibiu, Muzeul
Civilizației Dacice și Romane Deva, Serviciul Județean Hunedoara al Arhivelor Naționale,
Teatrul de Artă Deva, Teatrul Dramatic „Ion D. Sârbu” Petroșani).
În anul 2018 Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a încheiat
parteneriate cu o serie de edituri din țară: Curtea Veche Publishing București, Grupul
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Editorial Art București, Grupul Editorial Trei București, Editura Nemira București, SC Prems
Librexim SRL Brașov, Editura RAO București.
Gligor Hașa – dascăl și scriitor în slujba limbii române – eveniment organizat cu
prilejul împlinirii a 80 de ani de viață și a șase decenii de activitate literară și pedagogică;

Eminesciana. „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, ediția a IX-a – manifestare
cultural-educativă prilejuită de ziua de naștere a lui Mihai Eminescu și așezată sub semnul
patriotismului marelui nostru poet. Versul pe care l-am ales drept generic sintetizează
dragostea profundă a poetului pentru România și dorința de a o vedea tot mai înfloritoare și
mai demnă între națiunile lumii. De asemenea, alegând acest îndrăgit vers, am dorit să punem
în lumină patriotismul fierbinte al lui Mihai Eminescu, dragostea lui puternică pentru pământul
românesc, pentru poporul român. Manifestările din anul 2018 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 moment artistic susținut de Asociația Corală „Sargeția”, solist Gheorghe Pop,
dirijor prof. Nicolae Icobescu, cu cântece pe versuri de Mihai Eminescu. Recitalul de poezie
eminesciană a fost susținut de îndrăgitele actrițe Isabela Haşa şi Cristina Lazăr, precum și de
scriitorul Petrișor Ciorobea. Momentele dedicate marelui poet s-au încheiat cu depuneri de
flori la statuia poetului Mihai Eminescu. Manifestările dedicate lui Eminescu au continuat în
Salle d’Or din incinta Complexului Deva Mall, unde a fost organizat concursul „Eminescu în
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eternitate”, la care au luat parte 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 de Arte
„Sigismund Toduță”, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”. Câștigătorii concursului au fost:
Locul I – Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”; Locul II – Liceul de Arte „Sigismund
Toduță”; Locul III – Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”. 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.

Unirea Principatelor Române – manifestare cultural-educativă dedicată Unirii
Principatelor Române, așezată în acest an sub semnul Centenarului Marii Uniri. 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 Tehnologic „Grigore Moisil”,
Liceul de Arte „Sigismund Toduță”) s-au adunat în fața statuii lui Traian din fața Primăriei
Municipiului Deva, 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 care 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.
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China la cumpăna dintre ani – Anul Câinelui de Pământ – 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 Câinelui de Pământ, au
fost foarte variate și atractive. La manifestare au participat prof. univ. dr. ing. Constantin
Oprean, președintele Institutului Confucius, prof. univ. dr. Wang Jiong, directoarea
Institutului Confucius de pe lângă Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Zhang Jian,
consilier pentru știință și tehnologie în cadrul Ambasadei Republicii Populare Chineze.
Au avut loc o expoziție de caligrafie și pictură chinezească, parada costumelor
tradiționale chinezești Qipáo, precum și o incursiune în fascinantul univers al obiceiurilor și
tradițiilor chinezești. A urmat un extraordinar recital susținut de formații ale Liceului de Arte
„Sigismund Toduță” din Deva: formația camerală „Armonia”, sub bagheta prof. Flaviu
Demian, și formația de muzică ușoară „Trio Chinese Band”, condusă de prof. Călin Sân.
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Trezirea spirituală şi conştiinţa de sine – conferinţă susținută de dr. Ovidiu Dragoș
Argeșanu.

Bibliotecile anului 2017 – competiție între bibliotecile publice din județul Hunedoara,
în cadrul căreia au fost premiate cea mai bună bibliotecă municipală (Biblioteca Municipală
„Gheorghe Pârvu” Brad), cea mai bună bibliotecă orășenească (Biblioteca Orășenească
Simeria) și cea mai bună bibliotecă comunală (Biblioteca Comunală Ghelari).

Femeile dinastiei Romanov – manifestare cultural-educativă organizată cu prilejul
Zilei Internaționale a Femeii. Tema abordată de această dată propune o incursiune captivantă
în zbuciumata istorie a Rusiei, în special în viața femeilor care au stat în preajma țarilor din
marea dinastie Romanov a Rusiei.
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Citești și câștigi! – ediția a V-a – 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 județul Hunedoara. Ediția din anul 2018 a fost dedicată Centenarului
Marii Uniri. Domeniile alese au fost: Marea Unire, Artă/Sport, Literatură, Geografie, Istorie.
S-au înscris în concurs 23 de colegii și licee din județul Hunedoara: 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 „Emanuil 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, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” Orăștie, Liceul Tehnologic „Nicolaus
Olahus” Orăștie, Colegiul Economic „Hermes” Petroșani, Colegiul Național „Mihai
Eminescu” Petroșani, Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani, Colegiul
Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria și Liceul Tehnologic „Retezat”
Uricani.
Au fost puse în joc premii importante: 8 laptopuri și 10.000 lei pentru locul I, 8
biciclete pentru locul II, 8 dispozitive Kindle pentru locul III, 184 de pachete cu cărți, trofee,
diplome, bani, precum și premii surpriză care au fost atribuite concurenților, prin tragere la
sorți, chiar în ziua finalei. Aceste premii au fost asigurate de către Consiliul Județean
Hunedoara și de către sponsori.
Finala concursului a avut loc în preajma aniversării Centenarului Marii Uniri, în data
de 28 noiembrie. Clasamentul a fost următorul: locul I – Colegiul Național „Decebal” din
Deva, locul II – Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara, iar locul III –
Colegiul Național „I. C. Brătianu” din Hațeg.
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Ziua Internațională a Francofoniei: Turul ciclist al Franței – manifestare culturaleducativă tradiţională dedicată Zilei Internaţionale a Francofoniei. Publicului i s-a prezentat
istoricul Turului Franței cu referiri la câștigători celebri ai maioului galben, precum și cele
mai cunoscute localități și regiuni prin care urmau să treacă rutierii în iulie 2018.

Valeriu Butulescu – perenitatea aforismului – eveniment organizat la împlinirea a 65
de ani de către poetul, traducătorul și publicistul Valeriu Butulescu.

Ziua Internaţională a Cărţii şi a Drepturilor de Autor – Cărțile interzise – manifestare
cultural-educativă în cadrul căreia s-a făcut o trecere în revistă a principalelor cauze care au
dus la interzicerea unor cărți, fiind prezentate și cele mai ilustre cazuri de cărți cenzurate și de
autori interziși de-a lungul istoriei.
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Redescoperindu-l pe Coșbuc – manifestare cultural-educativă organizată cu prilejul
împlinirii unui secol de la trecerea în eternitate a lui George Coșbuc.

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 de plasament pentru copil cu handicap Hunedoara, Centrul de plasament pentru copil
cu handicap Vulcan.

Trofeul Micului Cititor – concurs organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului,
având două secțiuni: Cei mai fideli cititori ai bibliotecii și Carnavalul copiilor, acesta având
ca temă personaje din basmele românești. Concepția care a stat la baza organizării acestui
eveniment a pornit de la dorința noastră de a atrage spre lectură un număr cât mai mare de
copii, de la cele mai fragede vârste, de a le cultiva și menține gustul pentru citit. Criteriul care
a determinat decernarea premiilor, a trofeelor micilor cititori, a fost fidelitatea acestora față
de bibliotecă, fidelitate exprimată în numărul de împrumuturi de carte și alte materiale de
bibliotecă, numărul de participări la activitățile bibliotecii etc. Am hotărât să-i premiem pe
acei mici prieteni ai bibliotecii care ne-au trecut pragul de cele mai multe ori, care s-au arătat
a fi cel mai interesați de cărți, care au fost în permanentă legătură cu biblioteca.
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Centenar Maurice Druon. Romanul istoric în colecțiile Bibliotecii Județene –
manifestare cultural-educativă organizată cu prilejul centenarului scriitorului francez Maurice
Druon, autorul celebrului roman istoric „Regii blestemați”.

Noaptea Bibliotecilor – eveniment cultural aflat la a VIII-a ediție. Acest proiect a avut ca
obiectiv strângerea unui număr cât mai mare de pasionați de carte, familiarizarea tinerilor cu
biblioteca, cu beneficiile oferite de aceasta și, nu în ultimul rând, amplificarea legăturilor dintre
bibliotecile reale și cele virtuale. Anul acesta, anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, am
inclus în program momente speciale dedicate acestui eveniment. Încă de la intrarea pe poarta
Bibliotecii, vizitatorii au putut vedea un amplu panou ilustrat având ca subiect „Contribuția
hunedorenilor la Marea Unire”. La Sala de Lectură a fost amenajată o expoziție cu tema
„Marea Unire în documentele vremii”, cuprinzând publicații editate în anul 1918, puse cu
amabilitate la dispoziția noastră de către Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din
Cluj-Napoca și Biblioteca ASTRA din Sibiu, publicații ce conțin articole referitoare la Unirea
de la 1 Decembrie 1918. Pe lângă ziarul „Libertatea” din Orăștie, au putut fi răsfoite ziare din
Arad, Brașov, București, Caransebeș, Cluj, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava și Timișoara, toate
conținând articole ce reflectă atmosfera de excepțional entuziasm generat de acest moment de
importanță epocală în istoria românilor. Publicul a putut să vadă și numeroase documente
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autentice provenite de la Serviciul Județean Hunedoara al Arhivelor Naționale, documente de
epocă legate de marele eveniment istoric pe care l-am marcat în anul 2018.
În acest an programul a fost deschis de povestea Vrăjitorul din Oz de L. Frank Baum,
care a prins viață într-un spectacol de teatru pus în scenă de actorii Teatrului Dramatic „Ion D.
Sîrbu” din Petroșani, program pentru cei mai tineri prieteni ai bibliotecii, copiii. Tot pentru
aceștia a urmat o petrecere cu clovn și face painting. În curtea bibliotecii a concertat cântărețul
Mircea Baniciu, care a venit în fața noastră cu piesele cele mai cunoscute din repertoriul lui.
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. A fost organizat un atelier de educație financiară intitulat „Bani IQ și
Bani pe Net”, foarte bine primit de cei prezenți. Seara s-a încheiat cu proiecții de filme
românești. Pe parcursul întregii manifestări a putut fi vizitat Standul de carte cu vânzare al
Editurii Curtea Veche din București, la Secția de Artă și Carte Franceză.

Stelian Radu – pasiunea de o viață, silvicultura – eveniment dedicat împlinirii a 90 de
ani de către dr. ing. Stelian Radu.
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Salonul Hunedorean al Cărții – peste 120 de edituri participante: 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 din ţară (din Alba Iulia: Aeternitas; din Baia Mare: Proema; din Brașov:
Adevăr Divin, Okian; din Brăila: Torent Press; din București: Academia Română-Institutul
Național pentru Studiul Totalitarismului, Agir, Agora, Alcor Edimpex, Alias Publishing, All,
Aramis, Art, Ascendent, Asociația Macedonenilor din România, Atman, Benefica,
Brandbuilders, BusinessTech, Cartea Actuală 3C, Cartea Daath Publishing House, Compania
Dan Puric, Corint, Corint Junior, Crime Scene Press, Cununi de stele, Curtea Veche
Publishing, Daksha, Dao, Deceneu, Dharana, Diana Press, Didactica Publishing House,
Editura Didactică și Pedagogică, Editura Fundației „România de Mâine”, Editura Institutului
Biblic și de Misiune Ortodoxă, Editura Medicală, Editura Militară, Editura Național, Editura
Viața Medicală Românească, Eikon, Firul Ariadnei, Flamingo, For You, Girasol, Herald,
Humanitas, Leda, Letras, Lila, Litera, Livingstone, Lux Sublima, MAST, Meteor Press,
Miron, MMS Publishing, Nemira, Niculescu, One Book, Orfeu, Orizonturi, Paideia, Pavel
Coruț, Pescăruș, Prestige, Prior Media Group, Proxima Mundi, Prut, RAO, Saeculum IO,
Semne-Artemis, Shik, Sophia, Tempus, Trei, Tritonic, Univers, Univers Enciclopedic Books,
Vellant, Vivaldi, Vremea, Zorio; din Cluj-Napoca: Ametist, Aqua Forte, 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:
Colecția de Carte și Artă „Harnău”, Doxologia, Pim, Polirom, Studis; din Oradea: Aquila;
din Pitești: Carminis, Diana, Elicart, Nomina, Nominatrix, Paralela 45; din Reșița: Tim; din
Sibiu: Editura Universității „Lucian Blaga”; din Târgoviște: Cetatea de Scaun; din
Timișoara: Nepsis). Acestora li s-au alăturat edituri din Republica Moldova (Bestseller,
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Silvius Libris) și Marea Britanie (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 2018 la cea de-a XIX-a ediție, s-a
desfășurat în perioada 17-20 octombrie 2018, 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.
Încă din primul moment după deschiderea oficială a Salonului, publicul a avut plăcuta
surpriză să asiste la un emoționant spectacol intitulat „Povestea Marii Uniri – Garda
Națională de la Alba Iulia și personalitățile Unirii”, o reconstituire istorică realizată de
Asociația Culturală pentru Istorie Vie Alba Iulia. Atmosfera de însuflețire patriotică din
preajma Marii Uniri a fost excepțional documentată și adusă în fața noastră de experimentații
reenactori din orașul Unirii. Atât activitatea Gărzii Naționale de la Alba Iulia, cea care a
organizat Marea Adunare de la Alba Iulia în acea zi de duminică, 1 decembrie 1918, și a
asigurat paza orașului, cât și personalitățile române cu rol crucial în făurirea Unirii, Regina
Maria, Ion I. C. Brătianu și alții, au prins viață în fața publicului prezent la eveniment. A fost
o reconstituire istorică ce a impresionat profund întreaga asistență.
Ediția din acest an a Salonului, desfășurată sub semnul sărbătoririi Centenarului Marii
Uniri, s-a remarcat prin prezența unor scriitori care și-au prezentat cărțile lor dedicate acestei
mari sărbători a românilor. Subliniem în mod deosebit prezentarea impresionantului volum
intitulat „Cartea de Aur a Centenarului Marii Uniri”, realizată de prof. Bogdan Bucur, o
lucrare excepțională ce oferă o veritabilă cronică în imagini a pregătirii și înfăptuirii Marii
Uniri.
Demne de menționat sunt și lansările de carte pe care le-a propus Editura Școala
Ardeleană din Cluj-Napoca, autorii lor fiind importanți oameni de litere clujeni: profesorul
universitar Mircea Muthu (cu volumele „Repere culturale transilvane II. Alte contribuții
istorico-literare” și „Balcanismul literar românesc. Panoramic sud-est european. Confluențe
culturale”) și istoricul literar Mircea Popa (cu volumele „Avanposturi ale Marii Uniri”,
„Lucian Blaga. Perspective transilvane” și volumele îngrijite de Mircea Popa cuprinzând
opera lui Victor Papilian).
Dr. Ovidiu Dragoș Argeșanu a fost prezent din nou la Deva și a susținut, în prima zi a
evenimentului, conferința cu tema Karma și dreptul divin.
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Simpozionul „Centenarul energeticii românești” – organizat în parteneriat cu
Academia Română, Asociația Generală a Inginerilor din România și Societatea Inginerilor
Energeticieni din România. Manifestarea a fost pusă sub semnul împlinirii unui secol de la
Marea Unire din 1 Decembrie 1918. În cadrul simpozionului au fost prezentate comunicările:
„Centenarul energeticii românești”, susținută de prof. dr. ing. Victor Vaida, personalitate de
marcă a energeticii românești, fost președinte al Comitetului Național Român al Consiliului
Mondial al Energiei și fost președinte al RENEL, precum și comunicarea cu tema „Cărbunele
în strategia energetică a României”, susținută de prof. dr. ing. Dumitru Fodor, membru titular
al Academiei de Științe Tehnice din România. Cu același prilej, Victor Vaida a lansat două
volume pe care le-a dedicat Centenarului Marii Uniri: „Istoria Bisericii Ortodoxe din Deva”
și „Centenarul energeticii românești”.
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Hunedoara și Marea Unire – ședința omagială a Consiliului Județean Hunedoara
dedicată Centenarului Marii Uniri, organizată de Consiliul Județean Hunedoara în parteneriat
cu Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, Centrul de Cultură și Artă al
Județului Hunedoara, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și Teatrul de Artă Deva.

Maria Callas – glorie și iubire – manifestare cultural-educativă organizată cu prilejul
împlinirii a 95 de ani de la nașterea artistei, considerată cea mai mare artistă lirică a secolului
XX, vocea care a fascinat iubitorii de operă din întreaga lume.

Bradul de Crăciun – campanie anuală organizată cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
realizată cu sprijinul generos al mai multor edituri prin care fiecare copil înscris la bibliotecă,
care i-a trecut pragul în perioada 3 decembrie – 22 decembrie 2018, a primit în dar o carte.
Grupul Editorial Art, Editura Carminis, Grupul Editorial Corint, Curtea Veche Publishing,
Editura Diana, Didactica Publishing House, Editura Didactică și Pedagogică, Editura Integral,
Editura Litera, Depozitul Multicart, Editura Niculescu, Editura Nomina, Editura Paralela 45,
Grupul Editorial Rao, Grupul Editorial Semne-Artemis, Editura Tehno-Art, Editura Trei,
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Editura Univers Enciclopedic Books, Editura Usborne și Editura Zorio au răspuns cu
promptitudine și ne-au trimis numeroase cărți pentru a le fi dăruite copiilor.

Maestrul teatrului românesc, Radu Beligan – manifestare cultural-educativă
organizată cu prilejul centenarului nașterii marelui actor, unul dintre cei mai prestigioși actori
români din toate timpurile, care a strălucit pe scenele de teatru, întruchipând personaje
memorabile din dramaturgia românească și universală.

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a colectat și donat un
număr de 4.887 de cărți Liceului „Nicolae Bălcescu” din Gyula, Ungaria (Nicolae Bālcescu
Román Gimnázium), localitate unde se află o importantă comunitate de români. Delegația
care a dus acest dar a fost alcătuită din vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara,
Daniel Costel Andronache, consilierii județeni Lenuța Armean și Petru Hodor, și managerul
Bibliotecii Județene, biblioteca fiind cea care a strâns cărțile – de literatură română, de istorie,
de artă, cărți pentru copii –, multe dintre ele reprezentând donații ale locuitorilor din Deva
pentru comunitatea din Gyula.
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Pe lângă aceste manifestări cultural-educative, Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva a inițiat sau a continuat o serie de proiecte culturale:
Biblioteca Digitală Hunedoara
Biblioteca Județeană în presa hunedoreană
Digitizarea presei din colecțiile Bibliotecii Județene – Până în anul 2018 au fost
scanate colecțiile: „Boabe de grâu”, „Cosînzeana”, „Drumul socialismului”, „Gazeta
Transilvaniei”, „Luceafărul”, „Steagul Roșu”, „Universul literar”, „Zori noi” (integral) și
„Bunul econom”, „Călăuza”, „Convorbiri literare”, „Cuvântul liber”, „Glasul Hunedoarei”,
„Matinal”,

„Munca”, „Revista ilustrată”, „Sămănătorul”, „Scînteia”, „Szászváros”,

„Transilvania”, „Uzina noastră”, „Viața romînească” (parțial).
Cursuri de limbă chineză, cursuri de caligrafie chinezească – În anul 2018 au urmat
aceste cursuri: anul I: 51 de cursanți, anul II: 30 de cursanți, anul III: 16 cursanți, anul IV: 14
cursanți, anul V: 15 cursanți. Pentru a frecventa aceste cursuri în anul universitar 2018 – 2019
s-au înscris 30 de persoane.
Biblioteca de Vară
Sala „Pinocchio”
Deva citește! – Există amplasate minibiblioteci în Parcul Cetății, Piața Arras, Parcul
Bejan, în fața Centrului Cultural „Drăgan Muntean”, cartierul Dacia și cartierul Micro 15.
Toate minibibliotecile sunt permanent dotate cu diferite cărți: romane, cărți de poezie, cărți
de călătorie, cărți de povești, jurnale și memorii, cărți de artă, cărți de istorie etc.

Colțul relaxării – amenajarea în curtea Bibliotecii a unui un spațiu de relaxare atât
pentru tineri, cât și pentru adulți, doritorii putând să se relaxeze în compania unei cărți, a unor
jocuri sau a Internetului.
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Financial Literacy trough public libraries (Alfabetizare financiară prin intermediul
bibliotecilor publice) – proiect realizat în parteneriat cu Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa
Informacyjnego

(Fundația

pentru

Dezvoltarea

Societății

Informaționale

„Nicholas

Copernicus”) – Polonia (aplicant), Global Libraries Bulgaria Foundation (Fundația pentru
Globalizarea Bibliotecilor din Bulgaria) – Bulgaria (partener) și Narodna In Univerzitetna
Knjiznica (Biblioteca Națională și Universitară) – Slovenia (partener). Proiectul are ca
obiectiv înființarea unei platforme online cu scopul de a oferi educație financiară adulților.
Activitățile din cadrul acestuia se desfășoară în perioada decembrie 2019 – februarie 2020.
Ora să ȘTIM – proiect realizat în parteneriat cu Fundația Progress, care are ca
obiectiv crearea unui serviciu nou de bibliotecă prin care, în 132 de biblioteci publice,
publicul foarte tânăr să își dezvolte interesul pentru Știință, Tehnologie, Inginerie,
Matematică (ȘTIM) și, în același timp, să își dezvolte limbajul și abilitățile de citire prin
activitatea de citire cu voce tare. Scopul proiectului este de a susține o rețea de biblioteci (din
mediul urban și rural), care să poată organiza și livra activități de educație din ȘTIM prin
activități de lectură pentru copii, prin care aceștia se vor familiariza cu conceptele de știință,
tehnologie și inginerie și vor putea interpreta mai bine informații din aceste domenii.
Perioada de implementare este noiembrie 2018 – iunie 2019. În anul 2018 un trainer de la
instituția noastră a participat la o instruire la nivel național. Acesta a susținut la Biblioteca
Județeană o sesiune de training cu bibliotecarii de la 10 biblioteci din județul Hunedoara:
Biblioteca Municipală „Gheorghe Pârvu” din Brad și bibliotecile comunale din Beriu,
Crișcior, Gurasada, Răchitova, Râu de Mori, Romos, Sarmizegetusa, Totești și Zam.
În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, au fost organizate următoarele lansări de carte:
- „Esenţă…” de Adriana Vlad;
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- „Om în intersecţie” de Mariana Pândaru;

- Lansarea volumelor „Trilogia oglinzii” de Paulina Popa sub genericul „Versul şi
cântecul, oglinda sufletului românesc”;

- „Explozia sufletului” de eleva Teodora Larisa Petruţ;

- „Revelaţii, resuscitări, regret” de poetul şi publicistul Daniel Marian;

- „Basmul fotbalului născocit împreună cu Marius Mitran”, autor Marian Nazat;
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- „Idile”, volumul în patru limbi „Unde/Où/Where/Где” de Elisabeta Bogățan;
„Ponts/Punţi” de Elisabeta Bogăţan;

- „Prosperia” de Dumitru Tâlvescu;

- „Delegați hunedoreni participanți la Adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918”
de Ioachim Lazăr;
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- „Tăieri în alb” de Mihai Petre;

- „Studenta criminală” de Eugenia Crainic;

- Lansarea revistei de etnografie și folclor „Miorița” (nr. 24), lansare organizată în
parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Acest număr dedicat
Centenarului Marii Uniri a adus în atenția publicului una dintre cele mai apreciate reviste
consacrate cercetării și promovării spiritualității populare românești din județul Hunedoara.
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- „Delegați hunedoreni la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie
1918” de Ioachim Lazăr;
- „Pentru România, 100 de poeme. Antologie lirică” de Paulina Popa;
- „Mărturii despre ce a fost, pentru ce va fi” de Salvina Pașca;
- „Probleme de fizică pentru clasa a X-a și Bacalaureat. Termodinamică” de Traian
Anghel;
- „Probleme de fizică pentru clasa a IX-a și Bacalaureat” de Traian Anghel;
- „Explozia” de Dumitru Petcu;
- „Firul eternei muzici” de Roberta S. Gandore;
- „30 de motive pentru desființarea privilegiilor partidelor politice” de Lazăr Plăcintă;
- „Ascultând… Privind… Vibrând…” de Ana Fodor;
- „Perle de suflet” de Tania Constanța Vesi;
- „Dincolo de prag” de George Anghe;
- „Delirium” de Maya Alma;
- „Trilogia Oglinzii” de Paulina Popa;
- „Petrecerea vegetală. Poezii pentru serbările copiilor” de Paulina Popa;
- „Andrada pentru toți oamenii. Desene și gânduri de copil” de Andrada Mody;
- „De dor și dragoste de țară” de Gligor Hașa;
- „Eroice și florale” de Gligor Hașa;
- „Eminescu: Kavita/ Eminescu: Poezii”;
- „Amintiri despre Eminescu” de Teodor V. Ștefanelli;
- „Aripi de rouă. Antologie de poezie pentru copii” de Petre Crăciun;
- Revista „Regatul cuvintelor”;
- „Oameni și locuri. Satul Aurel Vlaicu – Hunedoara” de Col. (r) prof. dr. Petru
Selagea;
- „Drumul spre fericire” de Ioana Giurgiu;
- „Pe urmele unui sfânt” de Ioan Pârva;
- „Om în intersecție” de Mariana Pândaru;
- „Avanposturi ale Marii Uniri” de Mircea Popa;
- „Lucian Blaga. Perspective transilvane” de Mircea Popa;
- „Scrieri”, Vol. I, „Nuvele. Povestiri. Conferințe” de Victor Papilian, ediție îngrijită de
Mircea Popa;
- „Scrieri”, Vol. II, „Dramaturgie” de Victor Papilian, ediție îngrijită de Mircea Popa;
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- „Repere culturale transilvane II. Alte contribuții istorico-literare” de Mircea Muthu;
- „Balcanismul literar românesc. Panoramic sud-est european. Confluențe culturale” de
Mircea Muthu;
- „Biblia Românilor”, Volumul 3, „Cuvinte de Neuitat pentru Poporul Român” de
Cristian Harnău;
- „Armata luminii” de Cristian Harnău;
- „Crăciunul care nu a mai venit” de Anamaria Ionescu;
- Seria „Sergiu Manta” de Anamaria Ionescu;
- „Gremini” de Monica Ramirez;
- „Rogue” de Monica Ramirez;
- „Schițe de iubire” de Rebeca Cojocaru;
- „Povești din umbră” de Rebeca Cojocaru;
- Seria „Stelian Munteanu” de Bogdan Hrib;
- „Ménage á trois cu Diavolul” de Doina Popescu-Brăila;
- „Cafeaua de după…” de Doina Popescu-Brăila;
- Revista „Oastea Domnului”;
- „Cronicile Bisericii Române Greco-Catolice din Săcărâmb”, ed. Alexandru Pavel
Tokar, Dorin Petresc;
- „Poezii” de V. Cardarelli;
- „Poezii” de Reiner Kunze;
- „Smerenie” de H. W. Mühlroth;
- „Nerostitele. Noi poeme ligure” de Mircea Petean;
- „Trilogia transilvană” de Mircea Petean;
- „Noryna” de Dumitru Hurubă;
- „13 microbiografii sentimentale” de Dumitru Hurubă;
- „Prin lumea largă. Însemnare a călătoriei mele în America de Sud” de Constantin
Arcu;
- „Prozatori români (1969-1989)”;
- „Texte teoretice”;
- „Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri” de Bogdan Bucur;
- „Centenarul Marii Uniri de la 1918. Banatul montan și Voivodina” de Vasile Mircea
Zaberca;
- „Sunt inimă și suflet” de Clara Protea;
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- „Singurătatea inorogului” de Marcu Mihail Deleanu;
- „În cele dintîi, în cele din urmă” de Olga Neagu;
- Conferința „Contribuția scriitorilor la formarea conștiinței identitare a românilor” de
Christian Crăciun;
- „Anarhetipul sau… un frate tânăr” de Dorin Liviu Zaharia;
- „Suferințele tânărului Blecher” de Radu G. Țeposu;
- „Drușca” de Otilia Țeposu;
- „Noapte americană” de Andreea Nanu;
- „Supraviețuitoarea. Biografia autentică a patru generații de femei” de Viorica Sima;
- „Ești o ființă autentică. Despre tine, filozofie, comunicare, dezvoltare personală și
leadership” de Sandu Frunză;
-„Între moartea politicii și moartea lui Dumnezeu – Eseuri despre literatură, religie și
politică” de Sandu Frunză;
- „Noua aristocrație” de Mircea Pora;
- „Fata de sub portocalii sălbatici” de Mirela Rusu;
- „Rationem dubitandi. Metoda îndoielii ca modalitate de a găsi componentele
constante ale oricărei culturi posibile” de Silviu Buzan;
- „Scoarța” de Adrian Petrescu;
- „Folie à trois” de Florin Ardelean;
- „Înamorați întru moarte sau Eros & Thanatos la Cezar Ivănescu” de Petru Ursache;
- „Supraviețuiri în Post-Moralia – Magda Ursache în dialog cu Adrian Alui Gheorghe”;
- „Sandu Tudor și asociațiile studențești creștine din România Interbelică” de Carmen
Ciornea;
- „Personajele acestea de a doua mână” – Din publicațiile membrelor Școlii Sociologice
de la București – antolog. Theodora-Eliza Văcărescu;
- „Canonizare, demitizare și realism științific. Studii despre Mircea Vulcănescu” de
Ionuț Butoi;
- „Vals de Sibelius – Ileana Vulpescu de vorbă cu Alla Stâncaru-Luncă”;
- „Altarul Spiritualității Românești” de Haralambie Vasilache;
- „KERYGMA și demitologizare. Introducere în hermeneutica lui Rudolf Bultmann” de
Dorin Ștefănescu;
- „Paradoxuri și îngenunchieri. Meditații despre filozofie și credință” de Nicolae
Turcan;
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- „Cezar Mititelu, omul care a trăit în socialism” de Peter Rațiu;
- „Cutia cu vechituri” de Ecaterina Petrescu Botoncea;
- „Camino, drumul spre lumină. Din jurnalul unui medic anestezist” de Ecaterina
Petrescu Botoncea;
- „Vânătorul de aripi” de Teodor Sandu;
- „America visului românesc” de Anca Sîrghie;
- „Cartea întâmpinărilor” de Dr. Mihai Posada;
- „Morminte insomnice” de Dumitru Cristănuș;
- Revista „Ardealul literar”.
- expoziții aniversare: Contribuția hunedorenilor la Marea Unire, Gheorghe Pogan,
Caius Sorin Seviciu, Albu Toma, Ion Barbu, Carol Stancu, Radu Roșian, Elena Evsei Ruiu,
Ana Maria Rugescu, I. Al. Brătescu-Voinești, Emil Gârleanu, Petöfi Sándor, Mihai
Eminescu, Ioan Slavici, Geo Bogza, Jules Verne, C. Rădulescu-Motru, Bogdan Petriceicu
Hasdeu, Ana Blandiana, Elena Farago, Nichita Stănescu, Mircea Florian, Ziua Internațională
a Cărții pentru Copii, Juhász Gyula, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Henry James, Calistrat
Hogaş, Ziua Naţională a Bibliotecarului, Csire Gabriella, Ziua Internațională a Jazzului, Ziua
Municipiului Deva, Vladimir Colin, Johannes Brahms, Nicolae Grigorescu, Domokos Géza,
Onisifor Ghibu, Ziua Internațională a Copilului, Ziua Mondială a Mediului Înconjurător,
Marguerite Yourcenar, Vasile Alecsandri, Edvard Grieg, Aurel Baranga, Weӧrgy;res Sándor,
Antoine de Saint-Éxupery, Haralamb Zincă, Constantin Bălăceanu Stolnici, Dániel Anna,
Demostene Botez, Alexandre Dumas, Bartalis János, Emily Brontë, Gellu Naum, Ion
Lăncrănjan, Lengyel Balázs, Vasile Alecsandri, Edgar Rice Burroughs, Eötvös József,
Alexandru Vlahuță, Karácsony Benyő, George Coşbuc, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi,
Krúdy Gyula,

Dimitrie Gusti, Ivan Sergheevici Turgheniev, Kormos István, Duiliu

Zamfirescu, Dimitrie Paciurea, Albert Camus, Michael Ende, Csokonai Vitéz Mihály,
Monica Lovinescu, Selma Lagerlof, Eugen Todoran, Babits Mihály, C. S. Lewis, Ziua
Naţională a României, Maria Callas, Cezar Petrescu, Walt Disney, Alexandr Soljeniţîn, Radu
Beligan, Erskine Caldwell, Regina Elisabeta a României.
- expoziții comemorative: Gheorghe Crișan, Samoilă Ciumașu, Ion Pop-Reteganul,
Iosif Tellmann, Cornel Tiberiu Opriș, Ion Gorun, Gheorghe Timcu, Mircea Dan Lazăr, Ionel
Teodoreanu, Mihail Drumeș, Richard Wagner, Demostene Botez, Edgar Papu, Francisco Jose
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de Goya y Lucientes, Vasile Voiculescu, Octavian Goga, George Coșbuc, Jean Bart, Krúdy
Gyula, Alexandru Ioan Cuza, Tudor Arghezi, Ion Agârbiceanu, Szentkuthy Miklós, Ciprian
Porumbescu, Șerban Cioculescu, Guy de Maupassant, Eugen Lovinescu, Arany László,
Michel Zévaco, Al. I. Philippide, Dimitrie Cantemir, Ivan Sergheevici Turgheniev, Eugen
Barbu, Aurel Vlaicu, Geo Bogza, Horia Lovinescu, Nyirő József, Constantin Giurescu,
Alexandru Piru, Piotr Ilici Ceaikovski, Anthony Burgess, John Steinbeck, Herbert Spencer.
Tot la intrarea în incinta sediului central al Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva s-a aflat expus și un material intitulat „Contribuția hunedorenilor la Marea
Unire”.
În perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 au fost încheiate acorduri de parteneriat cu
următoarele instituții: Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, Colegiul Național „Regina
Maria” Deva, Integral Development RDMC SRL București, Editura RAO București.
Eminesciana – Ediția a X-a, desfășurată în acest an sub genericul: Mai am un singur dor,
vers pe care l-am ales pentru întreaga lui încărcătură sufletească, pentru că poezia omonimă, o
poezie pe care românii o iubesc mult, cuprinde zbuciumul sufletesc al poetului înainte de a
părăsi această lume, acum 130 de ani. Dar, pentru noi, deși plecat la cele veșnice, Eminescu
este și va rămâne nemuritor. Manifestările de anul acesta s-au desfășurat pe parcursul întregii
zile. Am putut admira excepționala colecție bibliofilă a Deliei Alic, pasionată de personalitatea
și creația lui Eminescu. Cu pricepere și perseverență, a adunat, de-a lungul unei vieți, sute de
volume cu tematică eminesciană, de la cărți de poezie la lucrări de critică literară, lucrări pe
care ni le-a prezentat în detaliu. Scriitorul Gligor Hașa a rostit cuvinte pline de emoție și de
prețuire față de nepieritoarea operă a lui Mihai Eminescu. Membrii Fundației Rock
Filarmonica Oradea (Alexandrina și Florian Chelu Madeva), instituită și condusă de omul de
cultură și muzicianul Florian Chelu Madeva, ne-au încântat cu piese muzicale inspirate din
poezia eminesciană, lucrări componistice, de factură rock, pop folk și electronic, precum: Sunt
ani la mijloc, Maria Tudor, Și dacă și Criticilor mei. De asemenea, au fost interpretate
(ghitară-voce) sonetele: Răsai asupra mea, Pe gânduri ziua, Sonet satiric, Ai noștri tineri.
Manifestările dedicate lui Eminescu au continuat cu concursul „Eminescu – muntele fără
poteci”, 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” și Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”. Câștigătorii concursului
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au fost: Locul I – Liceul de Arte „Sigismund Toduță”; Locul II – Colegiul Național „Decebal”;
Locul III – Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”.

Unirea Principatelor Române – Manifestarea cultural–educativă dedicată Unirii
Principatelor Române. Elevi de la colegiile și liceele din Deva (Colegiul Național „Decebal”,
Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Liceul cu Program Sportiv „Cetate”, Liceul
Tehnologic „Transilvania”, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul
Tehnologic „Grigore Moisil”, Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, Școala Gimnazială „Andrei
Șaguna”) s-au adunat în fața statuii lui Traian din fața Primăriei Municipiului Deva sub
faldurile celor 160 de drapele purtate de elevii Liceului Tehnologic „Transilvania”, 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 din Deva, 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.

Anul Mistrețului de Pământ – eveniment organizat cu prilejul Anului Nou Chinezesc
la care a participat ca invitat prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean, directorul Institutului
Confucius de pe lângă Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
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O jucărie pentru fiecare – campanie anuală de colectare de jucării, care au fost dăruite
copiilor din Centrul de plasament Brad, Centrul de plasament Lupeni, Centrul de plasament
pentru copilul cu handicap Vulcan, Centrul de zi Petroșani, Apartament familial Vulcan.

Feminismul în literatură – organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.

Bibliotecile anului 2018 – competiție între bibliotecile publice din județul Hunedoara,
în cadrul căreia au fost premiate cea mai bună bibliotecă municipală (Biblioteca Municipală
Hunedoara), cea mai bună bibliotecă orășenească (Biblioteca Orășenească Petrila) și cea mai
bună bibliotecă comunală (Biblioteca Comunală Gurasada).

Napoleon, emblemă a istoriei universale – organizată cu prilejul Zilei Internaţionale a
Francofoniei.
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Rusalin Ișfănoni, un pădurean din Munții Poiana Ruscă – eveniment organizat cu
prilejul împlinirii a 75 de ani de viață a cunoscutului etnolog.

Citești și câștigi! – ediția a VI-a – concurs de cultură generală între colegiile și liceele
din județ. Domeniile alese anul acesta au fost: Artă/Sport, Literatură, Geografie, Științe. Anul
acesta s-au înscris în concurs 27 de colegii și licee din județul Hunedoara: Liceul Teoretic
„Avram Iancu” Brad, Colegiul Naţional „Decebal” Deva, Colegiul Naţional Pedagogic
„Regina Maria” Deva, Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva,

Liceul

Tehnologic

Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva, Liceul de
Arte „Sigismund Toduţă” Deva, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva, Liceul Teoretic
„Téglas Gábor” Deva, Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexandru Borza” Geoagiu, Liceul
Teoretic Ghelari, Liceul Teoretic „I. C. Brătianu” Haţeg, Colegiul Economic „Emanuil
Gojdu” Hunedoara, Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” Hunedoara, Liceul Tehnologic
„Matei Corvin” Hunedoara, Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara, Liceul Teoretic
„Silviu Dragomir” Ilia, Liceul Tehnologic Lupeni, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni,
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie, Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie,
Colegiul Economic „Hermes” Petroșani, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Petroşani,
Colegiul Naţional de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani, Seminarul Teologic Ortodox
„Sfânta Ecaterina” Prislop, Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”
Simeria, Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani.
Au fost puse în joc premii importante: 8 trotinete electrice pentru locul I, 8 biciclete
pentru locul II, 8 balance boarduri pentru locul III, 216 de pachete cu cărți, trofee, diplome,
precum și premii surpriză care au fost atribuite concurenților, prin tragere la sorți, chiar în
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ziua finalei. Aceste premii au fost asigurate de către Consiliul Județean Hunedoara și de către
sponsori.

Leonardo da Vinci, geniul vizionar – manifestare cultural-educativă organizată cu
prilejul Zilei Internaţionale a Cărţii şi a Dreptului de Autor.

Centenar Alexandru Paleologu – manifestare cultura-educativă organizată cu prilejul
centenarului nașterii lui Alexandru Paleologu.

Dumitru Tâlvescu, un nostalgic printre zile – eveniment organizat cu prilejul împlinirii
a 65 de ani de către scriitor.

Centenar I. D. Sîrbu – manifestare cultural-educativă organizată cu prilejul
centenarului nașterii lui Ion Dezideriu Sîrbu.
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Trofeul Micului Cititor – concurs organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului,
ocazie cu care am premiat cei mai fideli cititori ai bibliotecii. Concepția care a stat la baza
organizării acestui eveniment a pornit de la dorința noastră de a atrage spre lectură un număr
cât mai mare de copii, de la cele mai fragede vârste, de a le cultiva și menține gustul pentru
citit. Criteriul care a determinat decernarea premiilor a fost fidelitatea acestora față de
bibliotecă, fidelitate exprimată în numărul de împrumuturi de carte și alte materiale de
bibliotecă, numărul de participări la activitățile bibliotecii etc. I-am premiat pe acei mici
prieteni ai bibliotecii care ne-au trecut pragul de cele mai multe ori, care s-au arătat a fi cei
mai interesați de cărți, care au fost în permanentă legătură cu biblioteca.

Nicolae Filimon și epoca sa – manifestare cultural-educativă organizată cu prilejul
împlinirii a 200 de ani de la nașterea scriitorului.

Până la sfârșitul anului 2019 vor mai fi organizate următoarele evenimente și
manifestări cultura-educative:
Noaptea Bibliotecilor – eveniment cultural tradidional al Bibliotecii Județene „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva, în acest an având-o ca invitat special pe Felicia Donose.
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Salonul Hunedorean al Cărții – ajuns la cea de-a XX-a ediție, Salonul va reuni în acest
an peste 130 de edituri din țară și din județ, fiind organizate de asemenea și foarte multe
lansări de carte. Dintre acestea amintim: „Duminici în dar. Predici și gânduri”, „Împreună cu
Hristos. Cultura creștină a prevenției” și „Întru Adormire lumea nu ai părăsit… Meditații în
Postul Adormirii Maicii Domnului”, toate semnate preot Constantin Necula. De asemenea,
Dorel Vișan va fi prezent și va lansa două cărți: „Cântece pentru glas și toacă” și „Cine-i
păzește pe paznici? Gânduri de zi și de noapte”. Tot el va susține și un recital de poezie.
Constantin Stancu, un cărturar în Țara Hațegului – eveniment dedicat împlinirii a 65
de ani de către scriitor.
Carnaval Halloween – eveniment în cadrul căreia se vor prezenta obiceiurile și
tradițiile acestei sărbători și vor fi organizate concursurile „Cel mai înspăimântător costum” și
„Dovleacul de groază”.
Centenar Alexandru Vlahuță – 100 de ani de la moarte.
Centenar Pierre Auguste Renoir – 100 de ani de la moarte.
În perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva a continuat proiectele începute în anii anteriori sau a inițiat unele noi:
Biblioteca Digitală Hunedoara –Biblioteca Județeană în presa hunedoreană –
întreținerea secțiunii cu acest nume pe site-ul instituției, secțiune care cuprinde articolele din
presă care reflectă activitatea bibliotecii;
Digitizarea presei din colecțiile Bibliotecii Județene – Până în prezent au fost scanate
colecțiile existente în bibliotecă:

„Activitatea”, „Boabe de grâu”, „Bunul econom”,

„Călăuza”, „Câmpul”, „Cosînzeana”, „Drumul socialismului”, „Gazeta Transilvaniei”,
„Învățătorul de mâine”, „Luceafărul”, „Plaiuri hunedorene” „Revista ilustrată”, „Revista
Orăștiei”, „Sămănătorul”, „Scînteia”, „Solia”, „Spicuiri economice”, „Steagul Roșu”,
„Stuparul român”, „Szászváros”, „Szinnház”, „Știu”, „Universul literar”, „Voința”, „Zori
noi” (integral) și „Albina”, „Convorbiri literare”, „Cuvântul liber”, „Glasul Hunedoarei”,
„Hunedoreanul”, „Lamura” „Matinal”, „Mesagerul hunedorean”, „Munca”, „Replica”,
„Sargeția”, „Servus Hunedoara”, „Transilvania”, „Universul copiilor”, „Uzina noastră”,
„Viața romînească”, „Zarandul”, „Ziarul științelor și al călătoriilor”(parțial);
Deva citește!
Sala „Pinocchio”
Colțul relaxării
Financial Literacy trough public libraries (Alfabetizare financiară prin intermediul
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bibliotecilor publice) – în parteneriat cu Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego
(Fundația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale Nicholas Copernicus) – Polonia
(aplicant), Global Libraries Bulgaria Foundation ( Fundația pentru Globalizarea Bibliotecilor
din Bulgaria) – Bulgaria (partener) și Narodna In Univerzitetna Knjiznica (Biblioteca
Națională și Universitară) – Slovenia (partener). Proiectul are ca obiectiv înființarea unei
platforme online cu scopul de a oferi educație financiară adulților. Activitățile din cadrul
acestuia se desfășoară în perioada decembrie 2019 – februarie 2020. În cadrul proiectului au
avut loc: întâlnirea de debut de proiect la Varșovia – Fundația FRSI, prezentarea proiectului
în cadrul Conferinței ANBPR de la Sibiu (23-25 mai 2019), elaborarea și lansarea
Chestionarului privind educația financiară în bibliotecile publice din România (Chestionar
găzduit de serverul Bibliotecii Naționale și Universitare a Sloveniei – NUK). Rezultatele
preliminare arată că au răspuns peste 125 de biblioteci din România, majoritatea fiind
interesate de livrarea în comunitățile lor a cursurilor de educație financiară, finalizarea
primului obiectiv al proiectului Good practices mapping pentru cele patru țări participante:
Polonia, Bulgaria, Slovenia și România.
Ora să ȘTIM – în parteneriat cu Fundația Progress, care a avut ca obiectiv crearea unui
serviciu nou de bibliotecă prin care, în 132 de biblioteci publice, publicul foarte tânăr să își
dezvolte interesul pentru ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) și, în același
timp, să își dezvolte limbajul și abilitățile de citire prin activitatea de citire cu voce tare.
Scopul proiectului a fost de a susține o rețea de biblioteci (din mediul urban și rural), care să
poată organiza și livra activități de educație din ȘTIM prin activități de lectură pentru copii,
prin care aceștia se vor familiariza cu conceptele de știință, tehnologie și inginerie și vor
putea interpreta mai bine informații din aceste domenii. Perioada de implementare a fost
noiembrie 2018 – iunie 2019, la acest proiect s-au înscris peste 100 de copii. La aceste
ateliere, pornind cu o lectură interactivă, copiii au descoperit noțiuni elementare despre
obiectele și fenomenele din lumea înconjurătoare. Cu ajutorul experimentelor copiii au putut
învăța despre anotimpurile și fenomenele naturii, despre culorile din curcubeu, despre univers
și planete, despre cum cresc plantele și de ce au nevoie sau despre microbi și importanța
igienei. Proiectul s-a adresat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani, care au lucrat în
bibliotecă asemănător oamenilor de știință. Au făcut experimente, au adresat întrebări, au
formulat ipoteze, idei. Atelierele au urmărit dezvoltarea limbajului, lărgirea ariei de
cunoaștere, stimularea și dezvoltarea creativității și a gândirii libere, având ca punct de
pornire un set de cărți pentru copii cu tematica ŞTIM adecvată vârstei şi au fost urmate
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întotdeauna de activități practice sau jocuri de cunoaștere. Începând din luna februarie până în
luna iunie 2019, în bibliotecă au fost organizate lunar câte 60 de ateliere, pe două grupe de
vârstă: 3-6 ani, respectiv 7-10 ani.
Copiii fac coding in bibliotecile publice - CODE Kids – perioada de implementare este
ianuarie 2019 - decembrie 2020 și se realizează de Fundația Progress și Asociația Etic. Are
scop crearea și menținerea cluburilor de coding în biblioteci locale și biblioteci județene
pentru familiarizarea copiilor cu bazele competențelor de coding și rezolvarea unui număr de
sarcini de bază. La cluburile de coding participă 14 copii, având câte un atelier în fiecare
săptămână.

În perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 au fost organizate următoarele lansări de carte:
- „Alfabetul reclamelor în presa deveană. Viața din spatele reclamelor. Negustori și
meseriași” de Marian Boboc;

- „Am alergat și-am stat în gândul meu” de Mihaela Piruș;

- „Comuna Lelese: monografie” de Rusalin Isfănoni;

- „Visul din iarbă” de Miron Țic;
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- „China cea de taină” de Marina Almășan;

- „Pământul tuturor faptelor” de Valeriu Bârgău;
- „Interviuri fără frontiere” de Mariana Pândaru;

- „Sânge de sub tălpile mele” de Andrei Caucar;
- „Cartea Suzanei” de Andrei Caucar;

- „Recunoașteri reflexe realminteri” de Daniel Marian;
- „Primejdiile de la iubirile-ncoace” de Daniel Marian;
- „Șampanie cu veverițe” de Daniel Marian;
- „Prispaș în cartierul cu șoapte” de Daniel Marian;
- „Parfum de viață, esențe tari” de Daniel Marian;
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- „Creierul și mintea Universului” de Dumitru Constantin Dulcan;

- „Iubirea din vers” de Daciana Lazăr;

- „Oameni și locuri. Comuna Luncoiu de Jos” de Nicu Jianu.

- expoziții aniversare: Beniamin Densusianu – 190 de ani de la naștere, Ioan Sever
Ordean – 155 de ani de la naștere, Mihai Petre – 70 de ani de la naștere, Caius Sorin Seviciu
– 76 de ani de la naștere, Deva – 750 de ani de la prima atestare documentară a oraşului,
Jerome David Salinger – 100 de ani de la nașterea prozatorului american, 55 de ani de la
nașterea actorului american Nicolas Cage, Cărți în limba engleză aflate în colecțiile
bibliotecii, Tradiții de anul nou chinezesc, Mihai Eminescu – 169 de ani de la nașterea
poetului, prozatorului și jurnalistului român, 180 de ani de la nașterea pictorului francez Paul
Cezanne, Edgar Allan Poe – 210 ani de la nașterea poetului, prozatorului și criticului
american, Gábor Andor – 135 de ani de la naşterea scriitorului maghiar, Victor Eftimiu – 130
de ani de la naşterea dramaturgului, poetului, prozatorului, memorialistului, publicistului
român, Unirea Principatelor Române, Martha Bibescu – 130 de ani de la nașterea prozatoarei,
Bajza József – 215 ani de la nașterea poetului maghiar, Nicolae Breban – 85 de ani de la
nașterea prozatorului, romancierului, eseistului, Ziua Internațională a Cititului Împreună,
Charles Dickens și romanele sale, Ocolul Pământului împreună cu Jules Verne, Otilia
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Cazimir – 135 de ani de la nașterea poetei și prozatoarei, Eugen Barbu – 95 de ani de la
nașterea prozatorului, dramaturgului eseistului și poetului român, Grigore Alexandrescu –
205 ani de la naşterea poetului român, Tradiții și obiceiuri de Dragobete, Fodor András – 90
de ani de la naşterea poetului maghiar, Mărțișorul: simbol al primăverii, Arany János – 202
de ani de la naşterea scriitorului maghiar, Lucian Valea – 95 de ani de la nașterea poetului
român, Zodiac chinezesc – Mistrețul de pământ, Feminismul în literatură, Ziua Internațională
a femeii, O, mamă, dulce mamă!, Alexandru Macedonski – 165 ani de la nașterea poetului,
prozatorului și dramaturgului, Alexandru Paleologu – 100 de ani de la nașterea eseistului și
criticului literar, Nicolai Vasziljevici Gogol – 210 ani de la naşterea prozatorului și
dramaturgului rus, Ziua Internaţională a Francofoniei, Napoleon, emblemă a istoriei, Ziua
Mondială a Poeziei, Ovidiu Constantinescu – 105 ani de la naşterea prozatorului român, Hans
Christian Andersen și basmele sale, Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret,
Drumul Mătăsii, o legătură cu tradiție între Europa și China, Farkas Árpád – 75 de ani de la
naşterea scriitorului, poetului maghiar, Marguerite Duras – 105 ani de la naşterea romancierei
şi cineastei franceze, Camil Petrescu – 125 de ani de la nașterea prozatorului, dramaturgului,
poetului, eseistului, filosofului român, Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor, Ziua
Naţională a Bibliotecarului, Gib I. Mihăescu – 125 de ani de la naștere, William Shakespeare
– 455 de ani de la naşterea dramaturgului şi poetului englez, Gala Galaction – 140 de ani de
la naşterea prozatorului, memorialistului şi traducătorului român, Ziua Municipiului Deva,
Vladimir Colin și operele sale, Ziua Internațională a Crucii Roșii, Ziua Uniunii Europene,
George Coșbuc și poeziile sale la aniversare, 115 ani de la nașterea pictorului spaniol
Salvador Dali, Kányádi Sándor – 90 de ani de la naşterea poetului maghiar născut în Ardeal,
Ziua Medicului Veterinar, Constantin Cubleşan – 80 de ani de la naşterea prozatorului,
dramaturgului şi criticului literar, Honoré de Balzac – 220 de ani de la naşterea romancierului
francez, Arthur Conan Doyle – 160 de ani de la naşterea scriitorului britanic, Ziua
Internațională a Biodiversității, Ziua Mondială a Mediului Înconjurător, Ziua Eroilor, Ion
Creangă –180 de ani de la nașterea prozatorului român, 200 de ani de la nașterea pictorului
francez Gustave Courbet, George Călinescu – 120 de ani de la nașterea prozatorului, poetului,
criticului și istoricului literar, Ziua Internațională a Iei, Ziua Drapelului, Nicolae Bălcescu –
200 de ani de la naşterea istoricului şi prozatorului român, Móricz Zsigmond – 140 de ani de
la naşterea scriitorului maghiar, Ziua Dunării, Ziua SUA, Ziua Mondială a Populației, Ziua
Națională a Franței, Constantin Noica – 110 ani de la naşterea filosofului şi eseistului român,
Ernest Hemingway – 125 de ani de la nașterea scriitorului american, Ziua Mondială a
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Șahului, Móra Ferenc – 140 de ani de la nașterea scriitorului, Ziua Imnului Național, Al. O.
Teodoreanu – 125 de ani de la nașterea poetului, prozatorului, eseistului și traducătorului
român, Panait Istrati – 125 de ani de la nașterea prozatorului român, Paul Everac – 95 de ani
de la nașterea dramaturgului și prozatorului român, Johann Wolfgang von Goethe – 270 de
ani de la naşterea poetului, prozatorului, dramaturgului gânditorului şi omului de ştiinţă
german, Avram Iancu – 195 de ani de la naştere, Elvira Bogdan – 115 ani de la naștere, Ziua
Mondială a Turismului, Benedek Elek – 160 de ani de la naşterea scriitorului.
- expoziții comemorative: Elena Farago – 65 de ani de la moartea scriitoarei, Agatha
Christie și romanele poliţiste, Ady Endre – 100 de ani de la moartea poetului maghiar, Ionel
Teodoreanu – 65 de ani de la moartea prozatorului român, 210 ani de la nașterea
compozitorului și dirijorului german Felix Mendelssohn Bartholdy, Alecu Russo - 160 de ani
de la moartea scriitorului român, Immanuel Kant – 215 ani de la moartea filosofului german,
455 de ani de la moartea artistului Michelangelo Buonarroti, Eugen Barbu – 95 de ani de la
nașterea prozatorului, dramaturgului eseistului și poetului, Márai Sándor – 20 de ani de la
moartea scriitorului maghiar, 150 de ani de la moartea compozitorului francez Hector
Berlioz, Nicolae Steinhardt – 30 de ani de la moartea eseistului şi prozatorului român, Ion
Minulescu – 75 de ani de la moartea poetului român, Lászlóffy Aladár – 10 de ani de la
moartea scriitorului, poetului maghiar, 500 de ani de la moartea pictorului, sculptorului,
arhitectului și inventatorului italian Leornado da Vinci, Jókai Mór – 115 ani de la moartea
scriitorului maghiar, Henriette Yvonne Stahl – 35 de ani de la moartea prozatoarei românce,
Franz Kafka – 95 de ani de la moartea romancierului şi nuvelistului ceh, Aurel Baranga – 40
de ani de la moarte, Kemény Zsigmond – 205 de ani de la naşterea scriitorului maghiar, Emil
Gîrleanu – 105 ani de la moartea scriitorului, 515 ani de la moartea lui Ștefan cel Mare,
Antoine de Saint – Exupéry – 75 de ani de la moartea romancierului, Denis Diderot – 235 de
ani de la moartea prozatorului francez, Karácsonyi Benő – 75 de ani de la moartea
scriitorului, Herman Melville – 200 de ani de la nașterea prozatorului american, Gárdonyi
Géza, Bródy Sándor – 95 de ani de la moartea scriitorului, Liviu Rebreanu – 75 de ani de la
moartea scriitorului român, Ovidiu Drîmba – 100 de ani de la nașterea comparatistului,
traducătorului și istoricului român, Georges Simenon – 30 de ani de la moartea romancierului
francez, Nicolae Filimon – 200 de ani de la nașterea prozatorului român.
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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;
- oferta de carte răspunde necesităţilor exprimate de toate categoriile socioprofesionale, fără deosebiri legate de apartenenţa etnică, religioasă, politică
etc.;
- este dotată 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;
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- unii bibliotecari sunt deja instruiți 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 despre activitățile
bibliotecii;
- beneficiază de un blog al Secției de Împrumut Carte pentru Copii;
- beneficiază de un blog al Filialei Nr. 3;
- beneficiază de o pagină de Facebook a Secției de Împrumut Carte pentru
Copii;
- beneficiază de o pagină de Facebook a Filialei Nr. 5 – Colțul chinezesc;
- beneficiază de secțiunea: „Biblioteca Județeană în presa hunedoreană” pe
site-ul instituției, cuprinzând articole din presă, care reflectă activitatea
bibliotecii;
- 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
Puncte slabe

persoanelor cu probleme, pătrunzând deja în mediile sociale din judeţ.
- personal insuficient în raport cu cerințele utilizatorilor și cu numărul mare
de manifestări cultural-educative - în perioada actuală, biblioteca publică a
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,
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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 angajați 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 și nu numai;
- impedimente generate de lipsa spațiului privind dezvoltarea serviciilor de
Oportunităţi

bibliotecă, precum și înființarea de noi servicii.
- 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;
- 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.

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
106

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva,
RAPORT DE ACTIVITATE 2015-2019
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
01.04.2015 - 30.09.2019, 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.
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.
Pentru o şi mai bună promovare a activităţilor întreprinse, a fost creată și administrată
pagina de Facebook 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.
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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 pe fiecare scară de bloc a unor materiale informative: Cursuri de limba chineză,
cursuri de caligrafie chinezească; Părinții întreabă, psihologul răspunde; O jucărie pentru
fiecare; Noaptea Bibliotecilor; Salonul Hunedorean al Cărții; Serviciile bibliotecii. În cadrul
acestor campanii s-au distribuit afișe ale manifestărilor respective pe raza municipiului Deva.
Pentru fiecare activitate a Bibliotecii este realizat un film documentar care este transmis
pe un post local de televiziune.
Pentru contribuția adusă la răspândirea limbii chineze Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva a primit, în anul 2015, în cadrul celei de-a treia ediții a
ceremoniei de decernare a Bursei „Visul chinezesc” de la Ambasada Republicii Populare
Chineze la București, o Diplomă de excelență.
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
expectanţele 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 perioada 01.04.2015 – 30.09.2019 statistica de utilizare a serviciilor Bibliotecii
Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva se prezintă în felul următor:

Total
an
2015

Total
an
2016
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După statutul ocupaţional
sexDupă

naţionalitateDupă

După vârstă

Utilizatori înscrişi

Utilizatori activi
Reînscrişi / vizaţi
Nou înscrişi
Profesii intelectuale
Tehnicieni / maiştri
Funcţionari
Muncitori
Elevi
Studenţi
Pensionari
Casnice
Şomeri
Alte categorii
sub 14
14-25
26-40
41-60
peste 61
români
maghiari
alte naţionalităţi
masculin
feminin

5951
3776
2193
332
1
54
69
977
97
146
77
57
383
576
639
424
420
134
2111

5982
3782
2200

3495

3872

1661
1834

2383
1489

246
7
59
69
1073
95
114
108
47
382
1204
524
180
196
96
2157

421
4
60
60
544
99
215
46
31
354
500
421
380
360
173
1757

281
0
50
39
612
73
103
48
12
271
358
304
320
413
94
1467

2913
1830
1083
217
0
43
24
419
57
84
23
13
203
175
323
193
312
80
1062

65
17

29
17

9
68

7
15

12
9

845
1348

975
1225

620
1214

545
944

383
700

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
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Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este o bibliotecă publică de
tip enciclopedic, îndeplinind atât funcții complexe de centru de informare culturaleducațional, cât și funcții specifice de centru local, organizând activități diverse în domeniul
informării, lecturii, educației, artei și al 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 fondul
de documente astfel:
- în anul 2015 cu 12.575 de unități biblioteconomice. Dintre acestea 12.042 sunt cărți
și periodice tipărite și 533 sunt documente audio-video. Acestea au intrat în patrimoniul
bibliotecii pe două căi: prin achiziție (10.104) și prin donație (2471).
- în anul 2016 cu 8.446 de unități biblioteconomice. Dintre acestea, 7.789 sunt cărți și
periodice tipărite și 657 sunt documente audio-video. Acestea au intrat în patrimoniul
bibliotecii pe două căi: prin achiziție și prin donație.
- în anul 2017 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.
- în anul 2018 cu 7.508 de unități biblioteconomice (6.024 documente achiziționate și
1.484 donații). Dintre acestea, 5.931 sunt cărți, 416 publicații seriale și 1.161 sunt documente
audio-video.
- în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 – cu 8.548 de unități biblioteconomice (7.987
achiziționate și 561 donații). Dintre acestea, 8.075 sunt cărți, 285 publicații seriale și 188 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, toate noile apariții de pe piața editorială românească. În afară de
aceasta, achiziționăm cărți și de la editurile din străinătate (de exemplu din Franța, China).

Importantă instituție de cultură, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva s-a afirmat și ca un veritabil centru editorial, oferind comunității valoroase publicații:
2015
 S-a finalizat volumul 5, „Personalități hunedorene”, al lucrării „Județul
Hunedoara, monografie”. S-a făcut un inventar riguros al personalităților care s-au
născut sau au activat pe teritoriul județului nostru, din toate marile domenii de
activitate, și s-au inclus biografiile acestora în volum.
 Au fost efectuate cercetări de arhivă, identificări de noi surse de documentare,
datele au fost analizate și prelucrate de către colectivul redacțional al lucrării
„Monografia Municipiului Deva”;
 „Vox Libri” – revista bibliotecii (trimestrial);
 „Calendarul manifestărilor culturale din judeţ” (lunar);
 „Noutăţi din ţară şi din lume” (lunar);
 „Calendarul personalităţilor şi evenimentelor culturale” (lunar);
 „Noutăţi în bibliotecă” (trimestrial);
 „Evenimente şi manifestări culturale” (anual);
 „Calendarul personalităţilor hunedorene” (anual);
 Material de promovare: „Prin marile biblioteci ale lumii”;
 Biobibliografie: „Ileana Lucia Floran – o scriitoare în orașul Paliei”;
 Biobibliografie: „Mircea Goian – un menestrel la umbra furnalelor”.

2016
 „Deva, monografie”, vol. I-II;
 „Biblioteca Județeană Ovid Densusianu Hunedoara-Deva, 65 de file de viață”;
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 „Voluntari hunedoreni în războiul pentru întregirea României” de Ioachim Lazăr;
 „Vox Libri” – revista bibliotecii (trimestrial);
 „Calendarul manifestărilor culturale din judeţ” (lunar);
 „Noutăţi din ţară şi din lume” (lunar);
 „Calendarul personalităţilor şi evenimentelor culturale” (lunar);
 „Noutăţi în bibliotecă” (trimestrial);
 „Evenimente şi manifestări culturale” (anual);
 „Calendarul personalităţilor hunedorene” (anual);
 Material de promovare: „Prin marile biblioteci ale lumii”;
 Biobibliografie: „Ion Urda – poetul cu pană de înger”;
 Biobibliografie: „Dora Pavel”;
 Biobibliografie: „Gabriel Petric – logos și melos”
 Biobibliografie: „Aurelian Sârbu – arhipelag din cuvinte”.
2017
 „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);
 Biobibliografie: „Nicolae Crepcia – o viață sub semnul poeziei”;
 Biobibliografie: „Ion Scorobete – scriitorul de la Meria”;
 Biobibliografie: „Marcel Lapteș – cronicar al culturii populare hunedorene”;
 Biobibliografie: „Petrișor Ciorobea – un om al cărții”.
2018
 „Vox Libri” – revista bibliotecii (trimestrial);
 „Calendarul manifestărilor culturale din judeţ” (lunar);
 „Calendarul personalităţilor şi evenimentelor culturale” (lunar);
 „Evenimente și manifestări culturale” (anual);
 „Noutăţi în bibliotecă” (trimestrial);
 Biobibliografie: „Valeriu Butulescu – perenitatea aforismului”;
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 Biobibliografie: „Stelian Radu – pasiunea de o viață, silvicultura”;
 Editarea lucrării: „Comuna Lelese: monografie”.
2019
 „Vox Libri” – revista bibliotecii (trimestrial);
 „Calendarul manifestărilor culturale din judeţ” (lunar);
 „Calendarul personalităţilor şi evenimentelor culturale” (lunar);
 „Evenimente și manifestări culturale” (anual);
 „Noutăţi în bibliotecă” (trimestrial);
 Biobibliografii: „Rusalin Ișfănoni – un pădurean din Munții Poiana Ruscă”;
 Biobibliografie: „Dumitru Tâlvescu – un nostalgic printre zile”;
 Biobibliografie: „Constantin Stancu, un cărturar din Țara Hațegului” (urmează).
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 la dispoziția utilizatorilor:
- în anul 2015 – 334.057 de unități biblioteconomice;
- în anul 2016 – 339.905 de unități biblioteconomice;
- în anul 2017 – 344.663 de unități biblioteconomice;
- în anul 2018 – 341.141 de unități biblioteconomice;
- în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 – 352.087 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 2015 au fost difuzate 190.791 de documente, dintre care 36.872
au fost consultate în regim de sală de lectură. Din totalul de documente difuzate, 177.022 au
fost cărți, 5.500 publicații seriale și 8.207 documente av. combinate. După limba în care sunt
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tipărite documentele, situația aferentă anului 2015 se prezintă astfel: 182.679 în limba
română, 4.368 în limba engleză, 882 în limba maghiară, 586 în limba franceză, 152 în limba
germană și 2.124 în alte limbi. În funcție de conținutul documentelor consultate, se poate
observa preferința utilizatorilor pentru literatura universală (93.003 reprezentând 48,75 %),
urmată de literatura română (17.609 reprezentând 9,23%), generalități (13.399 reprezentând
7,022%), filosofie (11.368 reprezentând 5,96%), artă (6.812 reprezentând 3,57%), lingvistică
(6.523 reprezentând 3,42%), istorie (6.058 reprezentând 3,18%), apoi medicină, geografie,
teologie, drept etc. Din toate acestea, 2.135 au fost publicații pentru copii.
Pe parcursul anului 2016 au fost difuzate 190.859 de documente, dintre care 36.707
au fost consultate în regim de sală de lectură. Din totalul de documente difuzate, 170.039 au
fost cărți, 6.341 publicații seriale și 13.874 documente av. combinate. După limba în care
sunt tipărite documentele, situația aferentă anului 2016 se prezintă astfel: 177.575 în limba
română, 6.274 în limba engleză, 1.637 în limba maghiară, 921 în limba franceză, 297 în
limba germană și 4.155 în alte limbi. În funcție de conținutul documentelor consultate, se
poate observa preferința utilizatorilor pentru literatura universală (91.322 reprezentând 47,85
%), urmată de literatura română (19.422 reprezentând 10,18%), generalități (15.644
reprezentând 8,20%), muzică, cinematografie, teatru, sport (13.264 reprezentând 6,95%),
lingvistică (8.792 reprezentând 4,61%), filosofie (7.233 reprezentând 3,79%), geografie
(4.622 reprezentând 2,42%), medicină (4.243 reprezentând 2,22%), apoi istorie, religie, drept
etc. Din toate acestea, 3.339 au fost publicații pentru copii.
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
observa preferința utilizatorilor pentru 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.
Pe parcursul anului 2018 au fost difuzate 115.509 documente, dintre care 18.797 au
fost consultate în regim de sală de lectură. Din totalul de documente difuzate, 103.681 au fost
cărți, 4.381 publicații seriale și 4.512 documente audio-video combinate. După limba în care
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sunt tipărite documentele, situația aferentă anului 2018 se prezintă astfel: 106.095 în limba
română, 3.361 în limba engleză, 1.468 în limba maghiară, 1.007 în limba franceză, 195 în
limba germană și 3.383 în alte limbi. În funcție de conținutul documentelor consultate, se
poate observa preferința utilizatorilor pentru literatura universală (62.649 reprezentând 54,23
%), urmată de literatura română (10.503 reprezentând 9.09%), generalități (9.722
reprezentând 8,41%), grupa de muzică, film, teatru, sport (5.715 reprezentând 4,94%),
lingvistică (4.929 reprezentând 4,26%), filosofie, istorie, medicină, religie.
În perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 au fost difuzate 90.887 de documente, dintre
care 7.275 au fost consultate în regim de sală de lectură. Din totalul de documente difuzate,
84.771 au fost cărți, 666 publicații seriale și 2.180 documente audio-video combinate. După
limba în care sunt tipărite documentele, situația aferentă perioadei 01.01.2019 – 30.09.2019
se prezintă astfel: 86.078 în limba română, 2.203 în limba engleză, 340 în limba franceză, 275
în limba maghiară, 85 în limba germană și 1.906 în alte limbi. În funcție de conținutul
documentelor consultate, se poate observa preferința utilizatorilor pentru literatura universală
(52.215 reprezentând 57,45%), urmată de literatura română (11.166 reprezentând 12,28%),
filosofie (5.384 reprezentând 5,92%), generalități (4.492 reprezentând 4,92%), lingvistică
(2.565 reprezentând 2,82%), grupa de muzică, film, teatru, sport (2.045 reprezentând 2,25%),
geografie, istorie, medicină.
Au fost realizate împrumuturi interbibliotecare:
2015
2016
2017
2018
2019

De la alte biblioteci
18
15
4
8
15

Către alte biblioteci
4
-

Din punct de vedere al gestionării colecțiilor, au fost scoase din inventarul Bibliotecii
Județene:
2015
2016
2017
2018
2019

461 unități biblioteconomice
450 unități biblioteconomice
964 unități biblioteconomice
8.301 unități biblioteconomice
177 unități biblioteconomice
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2. Orientarea activității profesionale către beneficiari
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a căutat în permanență
să-și orienteze activitatea profesională către beneficiarii acesteia, direct prin organizarea de
cursuri sau indirect prin bibliotecile publice din județul Hunedoara:
2015


Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme:
- Raportarea statistică prin intermediul portalului ESOP;
- Planificarea strategică în biblioteca publică;

 Organizarea de cursuri:
- Biblioteca pas cu pas (curs de reorganizare a bibliotecii pentru bibliotecari);
- Bani IQ și Bani pe net (cursuri de educație financiară on-line pentru
bibliotecari);
- Inițiere în utilizarea calculatorului (pentru membrii comunității);
- Formator (pentru bibliotecari și membrii comunității);
- Povestiri digitale (pentru asistenți sociali din DGASPC);
- Cetățenie activă (pentru voluntarii din cadrul proiectului Al treilea spațiu al
cetățeniei active);
- Atelierul micilor artiști (pictură pe tricouri și pe sticlă pentru elevi).
2016


Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme:
- Importanța colectării datelor, prelucrării și raportării statistice pentru biblioteca
publică.

 Organizarea de cursuri:
- Biblioteca pas cu pas (curs de reorganizare a bibliotecii pentru bibliotecari);
- Bani IQ și Bani pe net (cursuri de educație financiară on-line);
- Inițiere în utilizarea calculatorului (pentru membrii comunității);
- Formator (pentru bibliotecari și membrii comunității);
- Gestionarea conflictelor;
- Învățarea limbii chineze și a caligrafiei chinezești.
2017
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 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.
2018
 Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme:
- Culegerea, prelucrarea și raportarea datelor statistice;
- Servicii noi de bibliotecă.
 Organizarea de cursuri:
- Formator (3 sesiuni);
- Curs de educație financiară: Bani IQ și Bani pe Net (11 sesiuni);
- Managementul comunicării și al relațiilor publice (o sesiune);
- Vreau să fiu jurnalist (o sesiune);
- Cursuri de limba chineză;
- Curs Contabil (o sesiune). Pentru acest curs s-a întocmit documentația și s-a
obținut autorizarea.

2019
 Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme:
- Colectarea și prelucrarea datelor statistice;
- Proiecte de educație financiară pentru comunitate derulate de Biblioteca
Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva.
 Organizarea de cursuri:
- Cursuri de limba chineză;
- Curs Contabil.
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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:
2015 – S-au primit donații din partea:
- I.R.E.X. București (pentru Centrul de Formare Regională): smart board – 1 buc. în
valoare de 21.376,92 lei, tabletă Apple iPad – 2 buc în valoare de 4.914,78 lei, televizor LCD
– 1 buc. în valoare de 4.866,13 lei, Apple iPhone – 1 buc. în valoare de 2.588,79 lei,
videoproiector – 1 buc. în valoare de 1.547,43 lei, consolă PS4 – 1 buc. în valoare de
2.287,08 lei;
- S.C. Top Tech S.R.L. Deva: tablete – 8 buc., imprimantă Epson - 1 buc. în valoare de
1.299 lei.
2016 – S-au primit donații din partea:
- S.C. Top Tech S.R.L. Deva: copiator Toshiba – 1 buc. în valoare de 1.743 lei.
Au fost achiziționate 24 de licențe pentru buna desfășurare a activității, în valoare de
19.746,62 lei.
A fost achiziționat un scanner în valoare de 49.680 lei pentru realizarea proiectului de
digitizare a presei din colecțiile bibliotecii județene.
2017 – S-au primit donații din partea:
- Bara Ioan Sebastian – aparat radio cu pick-up Pacific S-732TP.
2018 – S-au primit donații din partea:
- Bold Mircea – Pick-up în valoare de 200 lei.
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;
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- 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
etc.
Programul a avut la bază calendarul aniversărilor anuale, 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 liceu, până la manifestări de înaltă ţinută ştiinţifică.
În anul 2015 au fost realizate în total 308 programe şi evenimente culturale şi 463 de
expoziţii de carte.
În anul 2016 au fost realizate în total 337 de programe şi evenimente culturale şi 485
de expoziţii de carte.
În anul 2017 au fost realizate în total 292 de programe şi evenimente culturale şi 377
de expoziţii de carte.
În anul 2018 au fost realizate în total 283 de programe şi evenimente culturale şi 390
de expoziţii de carte.
În perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 au fost realizate în total 138 de programe și
evenimente culturale și 316 expoziții.
c) Asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ; în
conformitate cu Legea bibliotecilor, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva s-a implicat în dezvoltarea, modernizarea şi eficientizarea activităţii reţelei bibliotecilor
publice municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ prin:
2015
- donaţii de carte către bibliotecile din judeţ din fondurile Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, pe baza parteneriatului dintre minister şi Editura Intact;
- Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme:
- Raportarea statistică prin intermediul portalului ESOP;
- Planificarea strategică în biblioteca publică;
- Organizarea de cursuri:
- Biblioteca pas cu pas (curs de reorganizare a bibliotecii pentru bibliotecari);
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- Bani IQ și Bani pe net (cursuri de educație financiară on-line pentru
bibliotecari);
- Formator (pentru bibliotecari și membrii comunității).
2016
- Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme:
- Importanța colectării datelor, prelucrării și raportării statistice pentru biblioteca
publică.
- Organizarea de cursuri:
- Biblioteca pas cu pas (curs de reorganizare a bibliotecii pentru bibliotecari);
- Formator (pentru bibliotecari și membrii comunității).
2017
- 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.
2018
- Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme:
- Culegerea, prelucrarea și raportarea datelor statistice;
- Servicii noi de bibliotecă.
2019
- Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme:
- Colectarea și prelucrarea datelor statistice;
- Proiecte de educație financiară pentru comunitate derulate de Biblioteca
Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva.

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. 167/2018.
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 perioada 01.04.2015 – 31.12.2015 Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva a funcționat cu un număr de 40 de posturi conform Hotărârii nr. 34/
28.02.2014, cu intrare în vigoare de la 01.04.2014.
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva a funcționat cu un număr de 40 de posturi conform Hotărârii nr. 34/
28.02.2014, cu intrare în vigoare de la 01.04.2014.
În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva funcționează cu un număr de 40 de posturi, conform Hotărârii nr. 244/
2016.
În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva a funcționat cu un număr de 39 de posturi, conform Hotărârii nr. 167/2018.
În prezent Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva funcționează cu
un număr de 39 de posturi, conform Hotărârii nr. 153/2019.
Funcţie

De conducere
De specialitate
Administrativ
De întreţinere

Număr
total
2015
40
3
32
1
4

Număr
total
2016
40
3
32
1
4

Număr
total
2017
40
4
31
1
4

Număr
total
2018
39
4
32
1
2

Număr
total
2019
39
4
33
1
1

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;
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 Filiala Nr. 3 (Maghiară);
 Filiala Nr. 4;
 Filiala Nr. 5 (Colțul Chinezesc);
 Biblionet;
 Compartiment Informare Bibliografică.
2. Serviciul Completare, Evidență, Catalogarea Colecțiilor – în cadrul acestui
serviciu funcționează următoarele compartimente:
 Compartiment Completare, Evidență;
 Compartiment Catalogarea Colecțiilor.
3. Serviciul Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreținere – în
cadrul acestui serviciu funcționează următoarele compartimente:
 Compartiment IT;
 Compartiment Financiar-Contabil, Resurse Umane;
 Compartiment Metodic;
 Compartiment Administrativ;
 Compartiment Întreținere-Deservire.

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Adaptarea periodică a Regulamentului de Ordine Interioară al instituției, dar și
actualizări în cazul unor fișe ale posturilor, ca urmare a modificării sau suplimentării de
atribuții, au dus la actualizări ale Organigramei și 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 5
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:
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2015 – modificarea Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de utilizare a
Playstation 4, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, propuneri
activități trimestrul I 2016.
Pe parcursul anului 2015, conform proceselor-verbale, au avut loc 3 şedinţe ale
Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva la
care au participat: managerul instituţiei, Ioan Sebastian Bara, şefii de servicii Luminiţa
Vulcan, Maria Popa, bibliotecar Carmen Drăgoi, din partea Consiliului Judeţean Hunedoara,
Gligor Haşa, şi Dana Gaşpar pe post de secretar.
2016 – aprobarea noului contract încheiat între bibliotecă și utilizatori, scoaterea la
concurs a postului de bibliotecar SI la Filiala Nr. 4 din Cristur, modificarea Regulamentului
de organizare și funcționare, modificarea Organigramei și a Statului de funcții, aprobarea
creșterii consumului lunar de carburant, proiectul de buget pe anul 2017, diverse.
Pe parcursul anului 2016, conform proceselor-verbale, au avut loc 5 şedinţe ale
Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva la
care au participat: managerul instituţiei, Ioan Sebastian Bara, şefii de servicii Luminiţa
Vulcan, Maria Popa, bibliotecar Carmen Drăgoi, din partea Consiliului Judeţean Hunedoara,
Gligor Haşa, şi Dana Gaspar, pe post de secretar.
2017 – 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.
2018 – aplicarea Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Regulamentul General privind
Protecția Datelor Personale, care a intrat în vigoare printr-un act normativ începând cu data
de 25 mai 2018; modificarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de
organizare și funcționare; propuneri pentru buget, respectiv pentru definitivarea proiectului
de Program anual al achizițiilor publice pentru anul bugetar 2019; diverse.
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Pe parcursul anului 2018, conform proceselor-verbale, au avut loc 3 şedinţe ale
Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva.
2019 – aprobarea mutării depozitului de presă din spațiul actual impropriu (pivnița
instituției) într-un spațiu adecvat; informare asupra aspectelor legislative referitoare la
acordarea voucherelor de vacanță; propunere privind înființarea unui post de bibliotecar SI în
cadrul

Compartimentului

Catalogarea

Colecțiilor;

propunere

privind

modificarea

Organigramei și Statului de Funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva; propunere privind transformarea unui post de îngrijitor într-un post de bibliotecar SI în
cadrul Compartimentului Catalogarea Colecțiilor.
În perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 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 fiecărui an 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.
2015
În luna aprilie s-a desfășurat concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar studii
superioare, pe perioadă determinată, până la întoarcerea pe post a titularului.
În anul 2015 a fost organizat și concursul de promovare în grade sau trepte
profesionale. În urma acestui examen 6 angajați au fost promovați pe o altă treaptă
profesională.
Au fost aplicate și două măsuri de sancționare a personalului instituției.
În anul 2015 o persoană a rămas în concediul de creștere a copilului.
Au urmat cursuri de perfecționare bibliotecar 4 angajați, iar unul a urmat cursul de
utilizare Seap și inspector resurse umane.
2016
În anul 2016 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar studii
superioare, pe perioadă nedeterminată.
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În anul 2016 a fost organizat și concursul de promovare în grade sau trepte
profesionale. În urma acestui examen 2 angajați au fost promovați pe o altă treaptă
profesională.
Au fost aplicate și două măsuri de sancționare a personalului instituției.
În anul 2016 o persoană a rămas în concediul de creștere a copilului.
Au urmat cursuri de perfecționare bibliotecar 16 angajați.
2017
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.
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.
2018
În anul 2018 s-au desfășurat două concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi:
- un post de bibliotecar grad IA, temporar vacant, la Serviciul Relații cu publicul,
Biblionet;
- un post de bibliotecar grad I, temporar vacant, la Serviciul Relații cu publicul, Filiala
Nr. 4.
Tot în anul 2018 a fost organizat și examenul de promovare în grade sau trepte
profesionale. În urma acestui examen un bibliotecar gradul I din cadrul Serviciului Relații cu
publicul a fost promovat în bibliotecar gradul IA.
2019
În anul 2019 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea unui post de bibliotecar SI,
perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Completare, Evidență, Catalogarea Colecțiilor.
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.
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6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/ auditării din partea autorităților
sau a altor organisme de control în perioada raportată
În perioada 01.04.2015 – 30.09.2019 au fost efectuate controale:
- Corpul de control – nu au fost semnalate nereguli;
- Serviciul de Audit al Consiliului Județean Hunedoara a făcut recomandări, care în
perioada următoare au fost implementate;
- PSI – nu au fost semnalate nereguli;
- ITM – 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:
2015
Mii lei
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Venituri totale
din care:
- alocații bugetare
- venituri proprii
- donații, sponsorizări

Buget
2.658,00
2.600,00
58,00
-

Bilanț
2.822,13
2.574,38
55,09
192,66

Cheltuieli totale
din care:
- de personal
- materiale

Buget
2.658,00
1.170,50
1.487,50

Bilanț
2.638,35
1.160,97
1.477,38

Buget

Bilanț

2900,00
50,00

2881,78
40,61
92,73

Buget

Bilanț

1382,00
1518,00
50,00

1376,18
1455,92
49,68

2016
Mii lei
Venituri totale
din care:
- alocații bugetare
- venituri proprii
- donații, sponsorizări
Cheltuieli totale
din care:
- de personal
- materiale
- investiții

2017
Mii lei
Venituri totale
din care:
- alocații bugetare
- venituri proprii, din care:
- alte venituri din prestări

Buget

Bilanț

2700,00
123,38
50,00

2699,14
100,13
100,13
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servicii și alte activități
- transferuri voluntare
Cheltuieli totale
din care:
- de personal
- materiale
- investiții

73,38

-

Buget

Bilanț

1724,8
1062,2
36,38

1720,39
1043,76
36,38

2018
Mii lei
Venituri totale
din care:
- alocații bugetare
- venituri proprii, din care:
- alte venituri din prestări
servicii și alte activități
- transferuri voluntare

Buget
3850,00
3790,00
60,00
50,00

Bilanț
3658,62
3636,81
21,81
11,81

10,00

10,00

Cheltuieli totale
din care:

Buget
3850,00

Bilanț
3658,62

- de personal
- materiale
- alte cheltuieli – activități cu
caracter științific și socialcultural
- investiții

2089,00
1471,00
260,00

1978,67
1395,70
256,17

30,00

28,08

01.01.2019 – 30.09.2019
Mii lei
Venituri totale
din care:
- alocații bugetare
- venituri proprii, din care:
- alte venituri din prestări
servicii și alte activități

Buget

Bilanț

3371,50
29,00
9,00

3209,69
26,24
7,24
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- transferuri voluntare

20,00

19,00

Cheltuieli totale
din care:

Buget

Bilanț

- de personal
- materiale
- alte cheltuieli – activități cu
caracter științific și socialcultural
- investiții

2012,50
1027,00
201,00

1921,25
786,95
134,42

131,00

126,65

2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform
criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel:
Nr.
crt.
1.

Indicatori de performanță*)

Perioada
evaluată
2015

Perioada
evaluată
2016

Perioada
evaluată
2017

Perioada
evaluată
2018

Perioada
evaluată
2019

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

67,423

72,618

69,00

92,8

79,73
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2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

0

0

0

0

0

3.

Număr de activități educaționale

308

337

292

283

200

4.

Număr de apariții media (fără
comunicate de presă)

234

290

347

128

83

5.

Număr de beneficiari neplătitori

0

0

0

0

0

6.

Număr de beneficiari plătitori**)

0

0

0

0

0

7.

Număr de expoziții/ Număr de
reprezentații/ Frecvența medie
zilnică

463/0/221

485/0/328

377/0/279

390/0/397

316/0/276

8.

Număr de
culturale

9/48

11/43

11/25

10/18

9/13

9.

Venituri proprii din activitatea de
bază

0

0

0

0

0

10.

Venituri proprii din alte activități

55,09

40,61

61,24

11,81

26,24

proiecte/

acțiuni

*) 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:
- 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;
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- 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 perioada 2015-2019 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.
Pentru a-și îndeplini această misiune:
- a achiziționat, prelucrat, conservat și valorificat toate tipurile de documente din
patrimoniu;
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- 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;
- 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;
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- să se implice activ în procesul de cercetare ştiinţifică, în special în domeniul
bibliologiei, biblioteconomiei şi al 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;
- 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;
- să consolideze resursele materiale şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor
propuse.
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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 01.04.201530.09.2019 au fost:
 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;
 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;
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 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 s-a urmărit 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.

5. Strategie și plan de marketing
În perioada următoare 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.
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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 - septembrie 2019, ne-am propus:
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
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.
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 Constituirea unei baze de date în format electronic pentru fondul de presă de la
Sala de Lectură;
 Continuarea proiectului „Lectura pentru toți” în parteneriat cu o parte dintre

editurile din județul Hunedoara;
 Continuarea organizării de cursuri pentru comunitate:


Cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului;



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;



Digitales – curs de inițiere în realizarea de povestiri digitale;



Access – baze de date – curs pentru crearea și utilizarea unei baze de
date;



Activitatea metodică pas cu pas – curs pentru metodiștii din bibliotecile
județene;



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.
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 Dezvoltarea de servicii de asistenţă bibliografică la distanţă şi acordare de
referinţe bibliografice prin e-mail;
 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
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 „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;
 Participarea la Programul naţional de digitizare a documentelor pentru crearea
„Bibliotecii Digitale a României”;
 Actualizarea în permanență a secțiunii „Biblioteca Județeană 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 „Deva, monografie”, vol. I-II, cu sprijinul Primăriei Municipiului
Deva;
 Editarea lucrării „Județul Hunedoara, monografie”, vol. V - „Personalități
hunedorene”, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara.
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”;
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 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;
 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 – septembrie 2019, ne-am propus:
 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, au
fost 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
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1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
Nr.
Crt.
1.

2.

Categorii

Anul 2020

TOTAL VENITURI,
din care
1.a. venituri proprii,
din care
1.a.1. venituri din activitatea de bază
1.a.2. surse atrase
1.a.3. alte venituri proprii
1.b. subvenții/ alocații
1.c. alte venituri
TOTAL CHELTUIELI,
din care
2.a. Cheltuieli de personal,
din care
2.a.1. Cheltuieli cu salariile
2.a.2. Alte cheltuieli de personal
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii,
din care
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii
2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente
2.b.4. Cheltuieli de întreținere
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
2.c. Cheltuieli de capital

5.230.000

10.000
10.000
5.215.000
5.000
5.230.000

2.400.000
620.000
350.000
40.000
20.000
100.000
1.350.000
350.000

2. Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management
În următoarea perioadă de management estimăm prezența unui număr de aproximativ
5.000 de utilizatori.
3. Analiza programului minimal realizat
 Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă
- a fost continuat proiectul „Lectura pentru toți” în localitățile județului
Hunedoara, în parteneriat cu editurile locale (2015);
- s-a continuat organizarea de cursuri pentru comunitate:


Cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului (realizat 2015, 2016,
2017);



Cursuri de limbă și cultură chineză (realizat 2015, 2016, 2017, 2018,
2019);



Cursuri de pictură (realizat 2015);



Curs de educație financiară „Bani IQ și Bani pe Net” (realizat 2015,
2016, 2017, 2018);
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Digitales – curs de inițiere în realizarea de povestiri digitale (realizat
2015);



Managementul bibliotecilor locale – cursul abordează noțiunile de bază
în ceea ce privește managerierea relațiilor cu administrația locală,
colaboratorii și comunitatea (realizat 2015);



Activitatea metodică pas cu pas – curs pentru metodiștii din bibliotecile
județene (realizat 2015);



Formator (realizat 2015, 2016, 2017, 2018);



„Vreau să fiu jurnalist” (realizat 2018);



Al Treilea Spațiu al Cetățeniei Active (realizat 2015);



Curs „Contabil”. Pentru acest curs s-a întocmit documentația și s-a
obținut autorizarea în anul 2018, realizat 2019);



Gestionarea conflictelor (realizat 2016);



Biblioteca pas cu pas – curs de reorganizare a bibliotecii pentru
bibliotecari (realizat 2016);



Primii pași în carieră (realizat 2017).

 Modernizarea spaţiilor bibliotecii
- 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 (realizat
2017).
- Amenajarea spaţiilor bibliotecii – au fost efectuate lucrări de întreținere a
spațiilor de la sediul central al Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva: înlocuire parchet, rașchetare și paluxare parchet și scări etc.
(realizat 2018).
 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 (realizat 2015, 2016, 2017, 2018);
- s-a început crearea secțiunii „Biblioteca Județeană în presa hunedoreană” pe
site-ul instituției (2016);
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- s-a continuat dezvoltarea secțiunii „Biblioteca Județeană în presa
hunedoreană” pe site-ul instituției (realizat 2017, 2018);
- a fost actualizat în permanență site-ului Bibliotecii Judeţene „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva (realizat 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
 Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din
judeţ
- s-a continuat desfăşurarea de proiecte/ acţiuni comune cu bibliotecile publice din
județ (realizat 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
 Biblioteca, important centru editorial comunitar
- s-a continuat editarea revistei Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, „Vox Libri” - apariţie trimestrială (2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
- s-a finalizat editarea lucrării „Deva, monografie”, vol. I-II, cu sprijinul Primăriei
Municipiului Deva (realizat 2016);
- a fost finalizată lucrarea „Județul Hunedoara, monografie”, vol. V „Personalități hunedorene”, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara (2016);
- a fost realizat volumul omagial „Biblioteca Județeană «Ovid Densusianu»
Hunedoara-Deva, 65 de file de viață” (2016);
- a fost realizat volumul „Voluntari hunedoreni în războiul pentru întregirea
României”, autor Ioachim Lazăr (2016);
- a fost realizat volumul „Comuna Lelese, monografie”, autor Rusalin Ișfănoni
(2019);
- a fost editată biobibliografia „Ileana Lucia-Floran - O scriitoare în orașul
Paliei” (2015);
- a fost editată biobibliografia „Mircea Goian – Un menestrel la umbra furnalelor”
(2015);
- a fost editată biobibliografia „Ion Urda – Poetul cu pană de inger”(2016);
- a fost editată biobibliografia „Gabriel Petric – Logos și melos” (2016);
- a fost editată biobibliografia „Aurelian Sârbu – Arhipelag din cuvinte” (2016);
- a fost editată biobibliografia „Nicolae Crepcia – O viață sub semnul poeziei”
(2017);
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- a fost editată biobibliografia „Ion Scorobete – Scriitorul de la Meria” (2017);
- a fost editată biobibliografia „Marcel Lapteș – Cronicar al culturii populare
hunedorene” (2017);
- a fost editată biobibliografia „Petrișor Ciorobea – Un om al cărții” (2017);
- a fost editată biobibliografia „Valeriu Butulescu – perenitatea aforismului”
(2018);
- a fost editată biobibliografia „Stelian Radu – pasiunea de o viață, silvicultura”
(2018);
- a fost editată biobibliografia „Rusalin Ișfănoni – Un pădurean din Munții Poiana
Ruscă” (2019);
- a fost editată biobibliografia „Dumitru Tâlvescu – Un nostalgic printre zile”
(2019).
 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 unor edituri din străinătate (Franța,
Republica Moldova și Marea Britanie).
 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 continuat donarea de cărți unor bibliotecii din străinătate (Ungaria, 2018);
- s-a extins cooperarea şi formarea parteneriatelor.

 Conferirea unor distincţii anuale
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- s-a continuat tradiţia Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva 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.

DATA

SEMNĂTURA
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