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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

 

 

 

În anul 2017, activitatea bibliotecii a fost structurată în funcţie de misiunea şi  obiectivele pe 

care şi le-a propus. 

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

de Fundaţia „Bill & Melinda Gatesˮ prin International Reserch & Exchanges Board 

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

 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 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 susţinut de membrii formației Rock Filarmonica din Oradea: Florian Chelu, 

Alexandrina Chelu și Iuliana Chelu. Actriţele Isabela Haşa şi Cristina Lazăr au susținut un 

moment poetic.  

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

Mall, unde a fost organizat concursul „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. Câștigătorii concursului au fost: Locul I – Liceul de Arte 
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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 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 Judeţene Ovid Densusianu Hunedoara-Deva s-a dansat, ca în fiecare an, Hora 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decembrie 1918. 

 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 concurs 

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

Colegiul Național Decebal Deva, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva, 
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Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, Colegiul Tehnic Transilvania Deva, Colegiul Tehnic 

Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva, Liceul de Arte Sigismund Toduță Deva, Liceul 

Tehnologic Grigore Moisil Deva, Colegiul Tehnic Agricol Alexandru Borza Geoagiu, 

Colegiul Național I. C. Brătianu Hațeg, Colegiul Economic Emanoil Gojdu Hunedoara, 

Colegiul Național Iancu de Hunedoara Hunedoara, Colegiul Național de Informatică Traian 

Lalescu Hunedoara, Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara, Liceul Teoretic Silviu 

Dragomir Ilia, Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni, Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus 

Orăștie, Colegiul Economic Hermes Petroșani, Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani, 

Colegiul Național de Informatică Carmen Sylva Petroșani, Liceul Tehnologic Retezat  

Uricani, Colegiul Tehnic Mihai Viteazu Vulcan. De-a lungul concursului concurenții au 

răspuns la întrebările care le-au testat cunoștințele de cultură generală. Întrebările au fost din 

domeniile: științe, artă/sport, literatură, geografie și istorie și au oferit concurenților ocazia 

de a-și testa nivelul de cultură. Concursul s-a desfășurat până în luna mai. Finala s-a disputat 

între Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni și Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani, 

echipa câștigătoare fiind cea a Liceului Teoretic Mircea Eliade Lupeni,  pe locul II 

clasându-se echipa Colegiului Național Mihai Eminescu Petroșani, iar pe locul III echipa 

Colegiului Național I. C. Brătianu Hațeg. 

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

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

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

tragere la sorți a premiilor surpriză, cei norocoși primind din partea sponsorilor două 

telefoane mobile, o tabletă, o ramă foto digitală, cinci invitații pentru două persoane la 

Aqualand Deva, șase invitații la pizza pentru șase echipe, o invitație la restaurant pentru o 

echipă, un tort, un set de produse cosmetice, zece premii constând din șepci, pixuri, memory 

sticks, creioane, căști inscripționate BCR, 20 de premii constând din articole școlare (geantă 

umăr, ghiozdan, agendă nedatată, caiet A4, calculator, set pix plus creion mecanic, pix trei 

funcții, clipboard dublu, penar borsetă etc.), șase premii în bani a câte 100 de lei fiecare.  

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

 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 cultural – educativă dedicată poetei cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. 

Numele Anei Blandiana este legat de întreaga evoluție a literaturii române, a poeziei în 

primul rând, din ultimele cinci decenii. 

 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FRANCOFONIEI: SIMBOLURILE FRANȚEI – 

manifestare cultural – educativă tradiţională dedicată Zilei Internaţionale a Francofoniei. 

Prezentarea a cuprins informații despre tricolorul Franței, cocoșul galic, sărbătoarea 

națională, 14 iulie, originile ei, imnul Franței – Marseilleza, deviza Libérté, Egalité, 

Fraternité. 

 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 aş fi 
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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. 

 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.  

 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 anul acesta la a XXXVI-a ediție. Concursul s-a desfășut pe 

trei secțiuni:  

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

cartea „În misiune cu Marian”, apărută la Curtea Veche Publishing, 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); 

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

Pedagogic „Regina Maria” Deva, clasa a VI-a B). 

 MARCEL LAPTEȘ, CRONICAR AL CULTURII POPULARE HUNEDORENE – 

eveniment cultural dedicat celei de-a 75 -a aniversări a etnologului, prilej cu care s-a realizat 

o biobibliografie. 
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 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. 

 NOAPTEA BIBLIOTECILOR – eveniment cultural aflat la a șaptea 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 

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.  

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

organizat de Biblioteca Județeană până acum - 119 edituri participante: 14 edituri din judeţ şi  

105 edituri din ţară. În perioada 18-21 octombrie 2017, s-a desfășurat cea de-a XVIII-a ediție 

a Salonului în incinta Deva Mall, etajul trei, Salle d’Or. Pe durata celor patru zile, editur ile 

și-au prezentat oferta de carte, în format clasic precum şi ebook-uri, s-au organizat lansări de 
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carte, întâlniri cu scriitori, dialoguri cu marea familie a iubitorilor de lectură, discuţii 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. 

 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 a trecut pragul 

bibliotecii 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. 

 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). 

 CAMPANII DE MEDIATIZARE a manifestărilor culturale și a activităților bibliotecii: 

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

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

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

municipiului Deva.  

 SALA PINOCCHIO – terapie complementară îngrijirii medicale de care beneficiază micuții 

pacienți ai Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Deva.  

 BIBLIOTECA DE VARĂ – în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva am realizat un 

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

care frecventează ștrandul pot împrumuta pe durata șederii la ștrand literatură de loisir și nu 

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

wireless. 

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

public, în special public tânăr, cum ar fi: ore de lectură, prezentări de cărți cu prilejul 
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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., s-au desfășurat diverse activități în colaborare 

cu instituțiile de învățământ în cadrul săptămânii „Școala altfel”. 

În cadrul parteneriatului cu Penitenciarul Bârcea Mare s-au organizat activități cu 

persoanele private de libertate. 

 LANSĂRI DE CARTE: Voluntari hunedoreni în războiul pentru întregirea României de 

Ioachim Lazăr; Am fost rivalul regelui și 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;  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; Din tainele 

poveştilor, Alfabetul poeziei de Marioara Ardelean; Meandre de Gherasim Țic; Scânteia 

vine de la Moscova de Vartan Arachelian; Ocolul Mării Negre în 90 de zile. Şapte ţări, opt 

graniţe şi o lovitură de stat în prime-time de Sabina Fati; Fericirea e un ac de siguranţă de 

Răzvan Exarhu; Hațeg, adevărata Sarmisegetusa de Gligor Hașa; Din poezia sufletului meu 

de Giorgiana David; 65 de poeme de Nicolae Crepcia; Homo in fabula de Mircea Rotaru; 

Păstă o casă gi țărani de Maria Popa; Parada poeziilor de Ramona Daniela Sânzieanu; 

Memoriile unui fost deținut politic de Opra Micu; Oglinzile Paulinei Popa, Epistolele 

Paulinei 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, Periplu european: Anglia, Suedia, Turcia, 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 
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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, A.D.P. sau Agenția dușilor cu pluta, Skepsis de Dumitru 

Hurubă; Moștenirea străbunilor de Maria Ileană; Sindromul Charlotte de Lucian Dragoș 

Bogdan, Teodora Matei; Tenebre. Cazul Laura de Daniel Timariu; Patimile doamnei 

ministru de Bogdan Hrib; Domino; Cercetarea istoriei. Noi abordări, analize și interpretări, 

coord. Dumitru-Cătălin Rogojanu, Cosmin-Ștefan Dogaru; Augustin Buzura. Cruciada 

pentru adevăr de Vasile Pistolea; Catalogul cărților cu autograf la Biblioteca Orășenească 

„Tata Oancea” Bocșa de Gabriela Șerban; Asimilări și iradieri în portul popular al femeilor 

din zonele etno-folclorice Valea Bistrei și Țara Hațegului de Rozina Gheorghioni; 

Manuscrise de Ion Chichere; Osana, Osana – poezii pentru copii de Traian Dorz; Dreptarul 

Învățăturii Sănătoase de Traian Dorz; Traian Dorz – O monografie omagială de Gabriel 

Braic; Autoportrete în oglinzile cărților, 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,  Plotin. Despre nemurirea sufletului; 

Plotin. Despre destin – trad. Dan Tomuleț; Marin Preda – Viața și moartea unui scriitor în 

anchete, procese-verbale, arhive ale Securității, mărturii și foto-documente, 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 
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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;  O zi, o lecţie de istorie de Viorel Guțu; Corvin Caffé 

de Mihai Petre; Cântecul măturătoarei de fluturi de Simion Cozmescu. 

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

Editura Humanitas din București, Editura RAO, Editura Nemira din București, Grupul 

Editorial Corint din București, Grupul Editorial Art din București,  Editura Trei din 

București, Editura All din București, Editura Niculescu din București, Editura Univers din 

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

de parteneriat. 

 EXPOZIŢII ANIVERSARE: Nicolae Crepcia, Petru Romoşan, Ladislau Daradici, 

Alexandru Dobondi, Petrişor Ciorobea, Marcel Lapteş, Marieta Ilcu, Livia Coroi, Umberto 

Eco, Ionel Teodoreanu, Mihai Eminescu, Mikszáth Kálman, Vicente Blasco Ibanez, Ion Luca 

Caragiale, Franz Schubert, James Joyce, Octav Băncilă, Charles Dickens, Alexandru 

Davila, , Karl May, Victor Hugo, Gioachino Rossini, Arany János, Nicolae Titulescu, Mircea 

Eliade, Stephane Mallarmé, Ana Blandiana, Örkeny István, Márai Sándor, Eugen Pricope, 

Sven Hassel, Ștefan Augustin Doinaș, Robin  Cook, Claudio Zuan Antonio Monteverdi, Ion 

Jalea, Gheorghe Sion, Vladimir Streinu, Sütő  András, Pearl S. Buck, Sergiu Celibidache, 

Luigi Pirandello, Herman Hesse, Alexandre Dumas, Gellu Naum, Marin Preda, Ion 

Zamfirescu, John Galsworthy, Alexandru Piru, Mihail Kogălniceanu, George Breazul, James 

Fenimore Cooper, William Harrison Faulkner, Zaharia Stancu, Mihail Sebastian, Gyula 

Illyés, Cella Serghi,  Áprily Lajos, Aurel Vlaicu, Jonathan Swift, Cezar Petrescu, Fodor 

Sándor, Arthur C. Clarke, Heinrich Theodor Böll,   

 EXPOZIȚII COMEMORATIVE: Romulus Vuia, Ioan Pipoş, Francisc Nopcsa, Alexandru 

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

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

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

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

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

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

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

Agârbiceanu, Edgar Germain Hilaire Degas, Hermann Melville, Émile Zola, Ion Andreescu, 
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Arany János, Nikos Kazantzakis, Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, Auguste 

Rodin, Petre Ispirescu, Ion Vlasiu, Corneliu Baba. 

 LUCRĂRI ELABORATE: 

 Vox Libri – revista bibliotecii (trimestrial); 

 Calendarul manifestărilor culturale din judeţ (lunar); 

 Calendarul personalităţilor şi evenimentelor culturale (lunar); 

 Noutăţi în bibliotecă (trimestrial); 

 Evenimente şi manifestări culturale (anual); 

 Calendarul personalităţilor hunedorene (anual); 

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

 

Proiecte: 

 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 mulţi 

utilizatori a aceluiaş document, independent de programul de funcţionare a bibliotecii. Până 

în prezent au foat 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 LIMBA CHINEZĂ, CURSURI DE CALIGRAFIE CHINEZEASCĂ  – 

proiect cultural–educativ în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Institutul 
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Confucius din Sibiu și cu Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva. Anul acesta urmează 

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

cursanți, anul  IV – 14, anul V – 15 cursanți). 

 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. 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.  

 ACORDURI DE PARTENERIAT. În anul 2017 au fost încheiate acorduri de parteneriat cu 

următoarele instituții: Asociația „Ambient” Alba Iulia, Biblioteca Județeană „George 

Barițiu” Brașov, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, Colegiul Național 

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

Simeria, Editura Niculescu S.R.L. București, Grădinița cu program prelungit Nr. 7 Deva, 

Grădinița cu program prelungit Nr. 7 – Structura PN. 2 Deva, Grupul Editorial ALL 

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

de Arte „Sigismund Toduță” Deva, Penitenciarul Deva, S.C. RAO Distribuție S.A. București, 

S.C. Aqualand S.R.L. Deva, S.C. Humanitas S.A. București, Serviciul Public de 

Administrare „Cetate” Deva, Societatea Nemira Publishing House S.R.L. București, Școala 

Gimnazială Rapoltu Mare.  

În cadrul parteneriatului cu Serviciul de Probațiune Hunedoara, în anul 2017, patru 

persoane au executat sub supraveghere muncă în folosul comunității în instituția noastră. 

Oferta educaţională s-a realizat printr-o achiziţie sporită de documente care a asigurat 

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

documente cu care s-a îmbogățit instituția noastră în acest an fiind de 5.577 (4.422 

documente achiziționate și 1.155 donații). În ceea ce privește catalogarea colecțiilor, s-au 

realizat indexarea conținutului documentelor și stabilirea vedelor de subiect pentru 
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documentele prelucrate, s-au stabilit și uniformizat  vedetele de autor în fișierul de autorități 

(nume propriu, titlul uniform, subiect tematic, nume geografic, nume colectiv), s-au 

prelucrate 6. 082 documente și s-au cotat 5.405 documente. S-a realizat și completarea în 

sistem informatizat (programul biblioteconomic TINREAD) a descrierilor bibliografice 

pentru documentele de bibliotecă conform normelor ISBD și UNIMARC. 

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

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

Filiala nr. 2 (cu sediul în incinta Liceului de Arte „Sigismund Toduță” - Școala 

Generală din Viile Noi) a fost renovată. 

Indicatorii economici prevăzuți pentru anul 2017 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, 2.700 mii lei, venituri proprii 63 mii lei, transferuri voluntare Primăria 

Deva, 36,37 mii lei.  

S-au primit donații din partea:  

Bani: Confucius Institute Headquarters - 37.027,41 lei; Banca Comercială Română 

SA – 3.500 lei; Asociația pentru Hunedoara Noastră – 3.000 lei; SC Apa Prod SA – 5.000 lei; 

Service Automobile – 500 lei, Barb Radu – 300 lei, Rominsurance Broker de asigurări – 300 

lei. 

Bunuri și produse: Bara Ioan Sebastian – aparat radio cu pick-up Pacific S-732TP; 

Bistro Lex – prânz pentru opt persoane; Eurosport DHS –  opt biciclete; NS Arboria – pizza și 

suc pentru opt persoane; SC Adaconi SRL Hațeg – rechizite școlare; SC Aqualand SRL Deva 

– cinci invitații pentru două persoane; SC Bonimet SRL – pizza și suc pentru opt persoane; 

SC Colofon Print SRL Deva – o ramă foto digitală; SC Corso SRL – pizza și suc pentru opt 

persoane; SC Evita Food SRL – pizza și suc pentru opt persoane; SC Nadydan Cafe SRL – 

pizza și suc pentru opt persoane; SC PB Garda Construct SRL – tort; SC Ramo&Denis SRL – 
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pizza și suc pentru opt persoane; SC Top Tech SRL Deva – o tabletă, Vodafone România – 

două telefoane mobile; SC West Global Industries SRL – produse cosmetice. 

Carte: Sc Astro Impex SRL – 915,30 lei; SC Grupul Editorial Art SRL – 498 lei, SC 

Grup Editorial Corint SRL – 1.756,35 lei, Editura Polirom – 22.632,81 lei; Editura Diana – 

490 lei; Editura RAO – 6.179,39 lei; SC Editura Univers Enciclopedic SRL– 630 lei; SC 

General Tehnoart SRL – 224,91 lei; SC P&E Jordache SRL – Editura Carminis – 117,66 lei; 

SC Nomina Group Expert SRL – 48,88 lei; SC Grup Editorial Litera - 949,10 lei. De 

asemenea, un număr mare de persoane fizice au făcut donații de carte.  

 DEZVOLTARE, MODERNIZARE: 

 

 Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe diverse 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. 

 

  PREMII OBȚINUTE: Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR) a acordat premiul pentru cea mai bună lucrare de specialitate, categoria 

Studii și cercetări sub formă de volum, lucrării Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara – Deva, 65 de file de viață. Lucrarea, cu caracter monografic, a apărut în anul 

2016 și a fost elaborată și editată de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-

Deva. 

 

Manager, 

Ioan Sebastian Bara 
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