Oricând avem nevoie de lectură
Nu ne este deloc ușoară existența în aceste zile, tot ce s-a întâmplat ne-a
luat prin surprindere și trebuie să ne adaptăm așa cum putem. Fiecare dintre noi
luptă cu teama, fiecare își face mii de gânduri dar, ceea ce este important,
fiecare dintre noi trebuie să știe că viața merge înainte.
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva are mii de
prieteni buni, fideli, prieteni care ne-au fost și ne vor fi alături la toate
activitățile noastre. Pentru că marea lor majoritate stă acasă până trece această
urgie, nu putem să nu ne gândim la ei și, de aceea, le oferim variante extrem de
plăcute și utile de petrecere a timpului devenit liber fără voia lor.
Noi suntem instituția care dăruiește, cu precădere, acea „frumoasă și cu
folos zăbavă”, cum o numea cronicarul Miron Costin, adică cititul cărților.
Gândurile negre le putem alunga în compania unei cărți bune, iar oferta noastră,
a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, este extrem de
bogată. Pagina de internet a bibliotecii (www.bibliotecadeva.ro) poate fi
explorată cu mult folos. Acum este momentul ca mulți dintre noi să-i cunoască
mai bine pe scriitorii hunedoreni, să cunoască mai bine cultura, istoria,
etnografia județului Hunedoara. Pe site-ul Bibliotecii Județene „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva se poate accesa link-ul Biblioteca digitală
Hunedoara, o bibliotecă virtuală ce oferă posibilitatea de a citi cărțile celor mai
importanți scriitori hunedoreni: prozatorii Radu Ciobanu, Dumitru Hurubă,
Constantin Stancu, Radu Igna, Gligor Hașa, poeții Eugen Evu, Mariana
Pândaru, Paulina Popa, Miron Țic, Dumitru Dumitrescu, etnologul Marcel

Lapteș, istoricii Vasile Ionaș, Ioachim Lazăr, Liviu G. Lazăr, avocatul Victor
Șuiaga și lista nu e încheiată. Tot aici se găsesc lucrări de referință elaborate de
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva: biobibliografiile
marilor personalități hunedorene, monografia monumentală, în cinci volume, a
județului Hunedoara, monografia municipiului Deva și istoria Devei,
monografia Bibliotecii Județene elaborată la împlinirea a 65 de ani de la
înființarea ei.
Presa hunedoreană de la cumpăna secolelor 19 și 20 oferă informații
bogate despre viața hunedorenilor din acele timpuri. Ziare precum Activitatea,
Albina, Boabe de Grâu, Bunul Econom, Călăuza, Câmpul, Convorbiri literare,
Cosânzeana, Cuvîntul liber, Drumul Socialismului, Gazeta Transilvaniei,
Glasul Hunedoarei, Învățătorul de Mâine, Luceafărul, Matinal, Plaiuri
hunedorene, Revista ilustrată, Revista Orăștiei, Sargeția I și II, Solia, Steagul
Roșu, Szászváros, Szinhaz, Știu – Revista Liceului Decebal Deva, Universul
Literar, Uzina noastră, Voința, Ziarul Hunedoreanului, Zori Noi pot fi răsfoite
în format digitalizat existent pe site-ul nostru.
Biblioteca editează revista Vox Libri, o revistă de cultură de foarte înalt
nivel, cu un sumar bogat și divers, a cărei colecție integrală există pe același
site.
Toate acestea sunt o invitație pe care Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” o face tuturor celor care, nevoiți să rămână acasă, caută modalități
de petrecere a timpului, caută să nu se gândească la virusul care face atât de
mult rău dar care, cu siguranță, va fi înfrânt până la urmă.
Cu deosebită considerație,
Manager,
Ioan Sebastian Bara

