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RAPORT DE ACTIVITATE  

PE ANUL 2016 

 

 

În anul 2016, activitatea bibliotecii a fost structurată în funcție de misiunea și obiectivele pe care și le-a 

propus. 

 EMINESCIANA. DIN VALURILE VREMII…, ediția a VII-a – manifestare cultural-educativă 

prilejuită de ziua de naștere a lui Mihai Eminescu. Manifestările de anul acesta 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 susținut de Corala Parohiei Bunavestire din Deva, 

corală dirijată de prof. Gelu Onțanu-Crăciun. Actrițele Isabela Hașa și 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 în 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. 

 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 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 Universității Ecologice Traian 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 
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Județene 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 din Brad; Colegiul Național Carmen 

Sylva din Petroșani; Colegiul Național Decebal din Deva; Colegiul Național I.C. Brătianu din 

Hațeg; Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani; 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 

Mihai Viteazu din Vulcan; Colegiul Tehnic Transilvania 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 Silviu 

Dragomir din Ilia; Liceul Teoretic Mircea Eliade din 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 – 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, 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. 

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. 

Flavius Demian și formația de muzică ușoară condusă de prof. Călin Sân. 

 BIBLIOTECILE ANULUI 2015 – competiție 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). 
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 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.  

 ZECE ANI DE LA DESPĂRȚIREA DE 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 tradițională dedicată Zilei Internaționale 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 AŞ FI 

SCRIITOR… și DACĂ AŞ 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-a dictat talentul și imaginația. Cele mai bune lucrări au fost premiate. 

În cadrul concursului Dacă aș fi ilustrator…, elevii din ciclul primar au realizat o copertă de carte 

pornind de la titlul uneia dintre poveștile menționate în regulament. Lucrările prezentate au trebuit 

să conțină o ilustrație reprezentativă pentru povestea aleasă și elementele de identificare a unei 

cărți. La final, cele mai reușite coperți au fost premiate. 

 ION URDĂ – poetul cu pană de înger – eveniment cultural organizat cu ocazia împlinirii a 65 de 

ani a scriitorului 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 
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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. 

 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. 

  LANSAREA CENACLULUI LITERAR „SĂMÂNȚA TA DE VORBĂ” – moderatori Elena 

Morar și 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. 

 TROFEUL MICULUI CITITOR – concurs pentru alegerea celui mai bun autor, ilustrator și 

editor de cărți pentru copii, ajuns anul acesta la a XXXVI-a ediție. Concursul se desfășoară pe trei 

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 REÎNTREGIREA 

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.  

 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 și 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.  



5

 
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva 

330025 – Deva, str. 1 Decembrie, nr. 26, tel. / fax: 0254 216457; 0354 101131 
bibliotecadeva@upcmail.ro; www.bibliotecadeva.ro 

 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. 

 SALONUL HUNEDOREAN AL CĂRȚII. Anul acesta a fost organizat cel mai mare Salon 

organizat de Biblioteca Județeană până acum – 110 de edituri participante: 14 edituri din județ și 

96 edituri din țară. În perioada 19-22 octombrie 2016, s-a desfășurat cea de-a XVII-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 și ebook-uri, s-au organizat lansări de carte, 

întâlniri cu scriitori, dialoguri cu marea familie a iubitorilor de lectură, discuții între editori, 

scriitori, cititori.  

 CARNAVAL HALOWEEN – 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. 

 ARHIPELAG DIN CUVINTE – eveniment cultural – 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. 

 PERSONAJE MISTERIOASE ALE ISTORIEI – manifestare cultural-educativă organizată cu 

prilejul împlinirii a100 de ani de la moartea lui Rasputin. 

 BRADUL DE CRĂCIUN – campanie cu ocazia sărbătorilor de iarnă realizată cu sprijinul 

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

bibliotecii 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 le fi 

dăruite copiilor. 

 CAMPANII DE MEDIATIZARE a manifestărilor culturale și a activităților bibliotecii: Cursuri 

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

vacanță; Noaptea bibliotecilor; Salonul Hunedorean al Cărții; Carnaval Halloween; Serviciile 

bibliotecii. În cadrul acestor campanii s-au distribuit materiale promoționale ale manifestărilor 

respective pe raza municipiului Deva.  

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

public tânăr, cum ar fi: ore de lectură, concursuri pe diferite teme, prezentări de cărți cu prilejul 

aniversărilor sau comemorărilor unor personalități, sărbătorirea unor zile festive, prezentări ale 

serviciilor bibliotecii, instruiri în utilizarea calculatorului (în centrele Biblionet ale bibliotecii), 

prezentări ale unor expoziții etc. 
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 LANSĂRI DE CARTE: Pe trecerea timpului. Jurnal politic românesc 1996-2015 de Emil 

Hurezeanu; Revoluția românilor din Transilvania 1848-1849 reflectată în rapoartele prefecților 

revoluției Avram Iancu, Ioan Axente Sever și Simion Balint de Ioachim Lazăr; Flash-uri din sens 

opus de Marian Godină; Hiperboreea. Ținutul Uitat. Sezonul I: Răzbunarea Ursitoarei. Şi totul va 

fi altfel...de Edy Moțățăianu; Deva, monografie; La bodega Tri scheleți și volumul de proze ... da’ 

cine-a zis că suntem normali? de Dumitru Hurubă; Ham-Ham, Miau-Miau și semnele de circulație 

de Isabela Hașa; Înger de rezervă de Ioan Evu; Orașul alb de Ioan Barb; Suflete de ceară și 

Destine de Camelia Ardelean; Evadarea din mecanic și Poeme/ Poems de Dumitru Tâlvescu; 

Vânătorul singuratic de Gherasim Țic; Împăratul boacănelor și Miracolul de Crăciun de Edy 

Moțățăianu; 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; Ham-Ham, 

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 – Ion Jurca Rovina; Dorziana – 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; 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; Poezii pentru Nina de Ioan 

Inișconi; Focuri de armă în peșteră de Dumitru Petcu; Tragedia României – epistolă către români 

de Lazăr Plăcintă; Vise călătoare de George Anghe; Majordomul Broom de Sebastian Ciortea; 

Probleme de extrem, cu și fără derivate de Octavia Silvestru; Terente – zodia zmeilor, Dragoste și 

ciocolată de Doina Popescu-Brăila; FaceCarte de Nicu Alifantis; 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; Plotin: despre nemurirea sufletului; La oglindă de Alexandru Dobrescu; Mituri și 

simboluri biblice în poezia românească neomodernistă de Daniela Varvara; Ziua fiului omului de 
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Dan Damaschin; Izvoare în deșert de Jonathan Hemmings; Mircea Vulcănescu – o microistorie a 

interbelicului românesc de Ionuț Butoi; Reșița literară de Gheorghe Jurma; 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; 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; Cartea cuvintelor chivot de Andreea Nanu; Timpul splendorii de 

Andreea Nanu; Lectio incerta de Christian Crăciun; Poetul Traian Dorz – Prima monografie 

critică de Gabriel Braic; Metamorfoza unui timp fără timp de Mihai-Andrei Lazăr; 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: 

județele Hunedoara, Alba, Sibiu. Cercetare de istorie orală de Cosmin Budeancă; Povești cu gust 

de Mircea Radu; Împăratul boacănelor și Miracolul de Crăciun de Edy Moțățăianu. 

 LUNA EDITURII – standuri de carte cu vânzare, în colaborare cu următoarele edituri: Editura 

RAO din București, Editura Nemira, Grupul Editorial Trei din București, Editura Arthur&Paladin 

din București, Editura Semne&Artemis din București, Grupul Editorial Corint din București, 

Editura Curtea Veche din București, Editura Polirom din Iași, Editura Cetatea de Scaun din 

Târgoviște, Librăria Okian din Brașov, cu aceste edituri biblioteca având încheiate și acorduri de 

parteneriat. 

 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 Hașdeu; 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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 LUCRĂRI ELABORATE: 

- Deva, monografie;  

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

- Voluntari hunedoreni în războiul pentru reîntregirea națională a României de Ioachim Lazăr;  

- Vox Libri – revista bibliotecii (trimestrial); 

- Calendarul manifestărilor culturale din județ (lunar); 

- Noutăți din țară și din lume (lunar); 

- Calendarul personalităților și evenimentelor culturale (lunar); 

- Noutăți în bibliotecă (trimestrial); 

- Evenimente și manifestări culturale (anual); 

- Calendarul personalităților hunedorene (anual); 

- Material de promovare: Prin marile biblioteci ale lumii; 

- Biobibliografii: Ion Urdă, Dora Pavel, Gabriel Petric, Aurelian Sârbu. 

 

PROIECTE  

 BIBLIONET – Centru Internet cu acces gratuit pentru comunitatea din județ, proiect finanțat de 

Fundația „Bill & Melinda Gatesˮ prin International Reserch & 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 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 – 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 – proiect de 

digitizare a întregii prese aflate în patrimoniul bibliotecii noastre își propune să prelucreze toate 

ziarele și revistele, 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 mulți utilizatori a aceluiași 

document, independent de programul de funcționare a bibliotecii.  

 CURSURI DE LIMBA CHINEZĂ, CURSURI DE CALIGRAFIE CHINEZEASCĂ – proiect 

cultural-educativ în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Institutul Confucius din 

Sibiu și cu Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva. Anul acesta urmează aceste cursuri 185 de 

cursanți (anul I – 84 cursanți, anul II – 45 cursanți, anul III – 34 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 pot 

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 Deva.  

 CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CĂRȚII – proiect 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 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. 

 ATELIERELE INTERACTIVE CORVINIAS – proiect 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 în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara și Primăria 

Municipiului Deva, 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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 ACORDURI DE PARTENERIAT – cu instituții de învățământ (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 Gimnazială Andrei Șaguna Deva, Colegiul Tehnic de Transport Feroviar Anghel 

Saligny Simeria) și cu alte instituții din județ și din țară: Agenția de Dezvoltare Economico Socială 

Hunedoara, Asociația Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias, Asociația Umanitară Non Profit 

SETRAS Deva, Casa de Cultură Drăgan Muntean Deva, China Hanban, Inspectoratul Școlar 

Județean Hunedoara, Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara, Penitenciarul Bârcea Mare, 

Primăria Sântămăria Orlea, S. C. Preems Librexim S. R. L. Serviciul de Probațiune Hunedoara, 

Societatea de Educație Nonformală și Socială București (SENS), Teatrul de Artă Deva.  

 

Oferta educațională s-a realizat printr-o achiziție sporită de documente care a asigurat cu 

prioritate bibliografia pentru elevi și a dezvoltat caracterul enciclopedic, numărul total de 

documente cu care s-a îmbogățit instituția noastră în acest an fiind de 6.331, din care 5.692 provin 

din achiziții și 639 din donații.  

În ceea ce privește catalogarea colecțiilor, s-au cotat, clasificat, modificat vedete de subiect 

pentru 5.911 titluri. S-au modificat 3.702 vedete de subiect și creat 3.494 vedete de subiect noi în 

baza de date (TinRead – Fișierul autorități). S-a realizat și completat în sistem informatizat 

descrierile bibliografice pentru documentele de bibliotecă, conform normelor ISBD și UNIMARC; 

s-au realizat clasificările și vedetele de subiect atât la documentele nou intrate, cât și la cele aflate 

deja în baza de date și descrise în mod sumar; s-au realizat notele de conținut la antologii, la critică 

literară; s-au verificat și corectat cotele și clasificările în cazul erorilor sau s-a modificat clasificarea 

după ediția medie a CZU. 

Indicatorii economici prevăzuți pentru anul 2016 au avut în vedere resursele de personal, 

veniturile care asigură funcționarea și dezvoltarea activității de bibliotecă, principalele categorii de 

cheltuieli, ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor curente și gradul de acoperire a 

salariilor din alocațiile bugetare. 

Veniturile Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva au provenit din alocații 

bugetare, 2.900 mii lei, și venituri proprii, 50 mii lei. S-au primit donații din partea: S.C. Drupo 

S.R.L.: 5.000 lei; Confucius Institute Headquarters: 28.299 lei; S.C. Top Tech S.R.L. Deva: 2.640 

lei - Kindle – 8 buc., 1.743 lei – copiator Toshiba; Heidelberg Cement România SA: 4.000 lei; S.C. 

Rominsurance Broker de asigurări: trei polițe de asigurare în caz de accident; tipografia S.C. 

Colofon Print S.R.L: 144 lei, aparat foto – 1 buc.; S.C. Colofon Graphic S.R.L: 1.000 lei; Editura 

Humanitas București: 4.819,21 lei – carte; S.C. Evita Food S.R.L.: 160 lei; S.C. Ady & WU58 

S.R.L.: 160 lei; S.C. Bonimet S.R.L.: 160 lei, S.C.P. B. Garda Construct S.R.L.: 300 lei; S.C. 

Editura Alifa S.R.L.: 3.270,90 lei - carte; S.C. Curtea Veche Publishing S.R.L.: 1176,66 lei – carte; 

S.C. Nomina Group Expert S.R.L.: 42,90 lei – carte; S.C. Nemira Publishing House S.R.L: 1498,50 

lei – carte; S.C. RAO Distribuție S.R.L.: 2456,10 lei – carte; S. C. Corint Logistic S.R.L. – 1168,18 

lei – carte; S.C. Univers Enciclopedic Books S.R.L.: 552,49 lei – carte; S.C. PE&Jordache S.R.L. 

(Editura Carminis): 116,40 - carte, S.C. Grup Editorial Litera: 527,35 lei – carte; S.C. Editura Emia 

S.R.L.: 1020,00 lei – carte; Editura Niculescu: 1481,72 lei – carte; S. C.General Tehno Art S.R.L.: 

210,11 lei - carte. De asemenea, un număr mare de persoane fizice au făcut donații de carte.  
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 DEZVOLTARE, MODERNIZARE: 

 Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe diverse teme; 

 Organizarea de cursuri:  

- Biblioteca pas cu pas (curs de reorganizare a bibliotecii pentru bibliotecari);  

- Inițiere în utilizarea calculatorului (pentru membrii comunității);  

- Formator (pentru membrii comunității);  

- Gestionarea conflictelor (pentru membrii comunității). 

 

Manager, 

Ioan Sebastian Bara 


