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RAPORT DE ACTIVITATE  

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva 

 

În anul 2018, activitatea bibliotecii a fost structurată în funcţie de misiunea şi obiectivele pe 

care şi le-a propus. 

 

MANIFESTĂRI CULTURAL – EDUCATIVE: 

 „Eminesciana”, Ediția a IX-a, desfășurată în acest an sub genericul: Ce-ți doresc eu ție, 

dulce Românie. Manifestarea am așezat-o 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 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 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 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 Pedagogic Regina Maria, Colegiul Național Sportiv 
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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”. Manifestarea cultural–educativă dedicată Unirii 

Principatelor Române am așezat-o 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 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.  

 „Femeile dinastiei Romanov”, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii; 

 „Turul ciclist al Franţei”, organizată cu prilejul Zilei Internaţionale a Francofoniei; 

 „Întâlnire cu personalități hunedorene”, organizată în cadrul parteneriatului cu 

Penitenciarul Bârcea. La această întâlnire a participat scriitoarea Camelia Ardelean; 

 „Cărţile interzise”, organizată cu prilejul Zilei Internaţionale a Cărţii şi a Dreptului de 

Autor; 

 „Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor”, organizată în cadrul 

parteneriatului cu Penitenciarul Bârcea; 
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 „Redescoperindu-l pe Coșbuc”, organizată cu prilejul centenarului morții lui George 

Coșbuc; 

 „Romanul istoric în colecțiile Bibliotecii Județene”, organizată cu prilejul 

centenarului nașterii lui Maurice Druon; 

 „Maria Callas – glorie și iubire”, organizată cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la 

nașterea artistei; 

 „Radu Beligan, maestrul teatrului românesc”, organizată cu prilejul centenarului 

nașterii marelui actor. 

 

EVENIMENTE CULTURALE: 

 „Gligor Hașa – dascăl și scriitor în slujba limbii române”, eveniment organizat cu 

prilejul împlinirii a 80 de ani de viață și șase decenii de activitate literară și pedagogică; 

 „Anul Câinelui de Pământ”, eveniment organizat cu prilejul Anului Nou Chinezesc la 

care au participat invitații: 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; 

 „Trezirea spirituală şi conştiinţa de sine”, conferinţă susținută de dr. Ovidiu Dragoș 

Argeșanu;  

 „Valeriu Butulescu – perenitatea aforismului”, eveniment organizat la împlinirea a 

65 de ani de către poetul, traducătorul și publicistul Valeriu Butulescu; 

 „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 
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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 autentice provenite de la Serviciul Județean Hunedoara al Arhivelor 

Naționale, documente de epocă legate de marele eveniment istoric pe care îl marcăm în 

acest an. 

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 facepainting. În curtea bibliotecii a 

evoluat 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.  

 „Stelian Radu – pasiunea de o viață, silvicultura”, eveniment dedicat împlinirii a 90 

de ani de către dr. ing. Stelian Radu; 

 „Salonul Hunedorean al Cărții”, ediția a XIX-a, ediție la care au fost prezente peste 

120 de edituri din țară și din județ. În cadrul lui au avut loc numeroase lansări de carte; 

  „Karma și dreptul divin”, conferință susținută de dr. Ovidiu Dragoș Argeșanu. 

 

LANSĂRI DE CARTE: 

 Lansarea volumului de versuri intitulat „Esenţă…” de Adriana Vlad; 

 Lansarea volumului de proză scurtă „Om în intersecţie” de Mariana Pândaru; 

 Lansarea volumelor „Trilogia oglinzii” de Paulina Popa sub genericul „Versul şi 

cântecul, oglinda sufletului românesc”; 

 Lansarea volumului de versuri „Explozia sufletului” de eleva Teodora Larisa Petruţ; 

 Lansarea volumului de versuri „Revelaţii, resuscitări, regret” de poetul şi publicistul 

Daniel Marian; 
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 Lansarea cărţii „Basmul fotbalului născocit împreună cu Marius Mitran”, autor Marian  

Nazat; 

 Lansarea volumelor „Idile”, volumul în patru limbi „Unde/Où/Where/Где” şi 

„Ponts/Punţi” de Elisabeta Bogăţan; 

 Lansarea volumului de versuri „Prosperia” de Dumitru Tâlvescu; 

 Lansarea volumului „Delegați hunedoreni participanți la Adunarea de la Alba Iulia din 1 

Decembrie 1918” de Ioachim Lazăr; 

 Lansarea volumului „Tăieri în alb” de Mihai Petre; 

 Lansarea romanului polițist „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. 

 

În cadrul Salonului Hunedorean al Cărții au avut loc următoarele lansări de carte: 

 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 Anghel; 

 „Delirium” de Maya Alma; 

 „Trilogia Oglinzii” de Paulina Popa; 
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 „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”, „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”, „Lucian Blaga. Perspective transilvane” de Mircea Popa, 

„Scrieri”, Vol. I și II, de Victor Papilian ediție îngrijită de Mircea Popa; 

 „Repere culturale transilvane II. Alte contribuții istorico-literare”, „Balcanismul literar 

românesc. Panoramic sud-est european. Confluențe culturale” de Mircea Muthu;  

 „Biblia Românilor. Volumul 3. Cuvinte de Neuitat pentru Poporul Român”, Armata 

luminii de Cristian Harnău; 

 „Crăciunul care nu a mai venit”, Seria Sergiu Manta de Anamaria Ionescu; 

 „Gremini”, „Rogue” de Monica Ramirez; 

 „Schițe de iubire”, „Povești din umbră” de Rebeca Cojocaru; 

 „Seria Stelian Munteanu” de Bogdan Hrib; 

 „Ménage á trois cu Diavolul”, „Cafeaua de după…” de Doina Popescu-Brăila; 

 „Cronicile Bisericii Române Greco-Catolice din Săcărâmb” ed. Alexandru Pavel Tokar, 

Dorin Petresc; 

 „Poezii” de V. Cardarelli; 

 „Poezii” de Reiner Kunze; 

 „Smerenie – H. W. Mühlroth; 

 „Nerostitele. Noi poeme ligure”, „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; 
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 „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; 

 „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” 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; 
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 „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; 

 „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”. 

 

PROIECTE CULTURALE:  

 „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 
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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. 

Până în prezent au fost scanate colecțiile existente în bibliotecă: „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); 

 „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. 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.; 

 „Biblioteca de vară” – 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; 

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

micuții pacienți ai Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Deva; 

 „Colțul relaxării” – amenajarea în incinta 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; 

 „Financial Literacy trough public libraries” („Alfabetizare financiară prin 

intermediul 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 
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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” – 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 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 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. 

 

CONCURSURI:  

 „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). 

 „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 
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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 cei mai interesați de cărți, care 

au fost în permanentă legătură cu biblioteca. 

 „Citești și câștigi!” – ediția a V-a – concurs de cultură generală între colegiile și liceele 

din județ, ediția de anul acesta a fost dedicată Centenarului Marii Uniri. Domeniile 

alese anul acesta au fost: Marea Unire, Artă/Sport, Literatură, Geografie. Anul acesta 

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, în data de 28 

noiembrie. Clasamentul de anul acesta 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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ALTE EVENIMENTE: 

 „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;  

 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”; 

 „Luna editurii” – generic sub care s-au organizat standuri de carte cu vânzare ale 

următoarelor edituri: 

 Librăria Okian Brașov; 

 Editura Rao București; 

 Editura Nemira București; 

 Grupul Editorial Art; 

 Curtea Veche Publishing. 

 „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. 

 „Bradul de Crăciun” – campanie cu ocazia sărbătorilor de iarnă realizată cu sprijinul 

generos a mai multor edituri prin care fiecare copil, care a trecut pragul bibliotecii în 

perioada 3 decembrie – 22 decembrie 2018 a primit în dar o carte. Editura General Tehno 
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Art, Grupul Editorial Art, Editura Paralela 45, Integral Development RDMC SRL, 

Univers Enciclopedic Books, Editura Litera, Curtea Veche Publishing, PE&Jordache 

SRL, Nomina Group SRL, Corint Logistic, Editura Multicart, Editura Niculescu au 

răspuns cu promptitudine și ne-au trimis numeroase cărți pentru a le fi dăruite copiilor. 

 Colectarea și donarea unui număr de 4.887 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.  

 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 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”. 

 Pe parcursul anului am înregistrat un număr de 1.489 utilizatori înscriși, 2.383 utilizatori 

vizați, 3.872 utilizatori activi și 84.538 vizite. 

 

CURSURI ORGANIZATE: 

 „Formator” (3 sesiuni); 

 Curs de educație financiară: „Bani IQ și Bani” pe Net (11 sesiuni); 

 Curs „Managementul comunicării și al relațiilor publice” (o sesiune); 

 Curs de limba chineză și de caligrafie chinezească. În anul 2018 au urmat aceste cursuri: 

anul I: 51 cursanți, anul II: 30 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; 

 Curs „Vreau să fiu jurnalist” (o sesiune); 

 Curs „Contabil” (o sesiune). Pentru acest curs s-a întocmit documentația și s-a obținut 

autorizarea. 
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COLOCVII METODICE:  

 „Culegerea, prelucrarea și raportarea datelor statistice”; 

 „Servicii noi de bibliotecă”. 

 

LUCRĂRI ELABORATE:  

 „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”; 

 Biobliografie: „Stelian Radu – pasiunea de o viață, silvicultura”; 

 Editarea lucrării: „Comuna Lelese: monografie”. 

 

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 Haşdeu”, „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”, „Weӧres 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 
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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 Românie”, „Maria Callas”, „Cezar 

Petrescu”, „Walt Disney”, „Alexandr Soljeniţîn”, „Radu Beligan”, „Erskine Caldwell”, 

„Reginei 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 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”.  

 

ACORDURI DE PARTENERIAT.  

În anul 2018 au fost încheiate acorduri de parteneriat cu următoarele instituții: 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, 

Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva, Consiliul local al orașului Petrila, 

Curtea Veche Publishing SRL, Grădinița cu program prelungit nr. 7 Deva, Grupul 

Editorial Art SRL, Grupul Editorial Trei SRL, Institutul Confucius Sibiu, Liceul de Arte 

Sigismund Toduță Deva, Muzeul Civilizaței Dacice și Romane Deva, Nemira 

Publishing House SRL, SC Prems Librexim SRL, SC RAO Distribuție SRL, Serviciul 

Județean Hunedoara al Arhivelor Naționale, Școala Gimnazială Andrei Șaguna Deva, 

Școala Postliceală Vasile Goldiș Deva, Teatrul de Artă Deva, Teatrul Dramatic Ion D. 

Sârbu Petroșani. 
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 În cadrul parteneriatului cu Serviciul de Probațiune Hunedoara, în anul 2018, 14 

persoane au fost repartizate să execute sub supraveghere muncă în folosul comunității în 

instituția noastră. 

 În cursul anului a fost finalizată inventarierea colecțiilor la Secția de Împrumut, 

conform Legii nr. 334/2002, Legea bibliotecilor. 

 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 7.508 (6.024 de 

documente achiziționate și 1.484 de donații). În ceea ce privește catalogarea colecțiilor, 

s-a realizat indexarea conținutului documentelor și stabilirea vedelor de subiect pentru 

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 prelucrat 5.515 de documente și s-au cotat 2.476 de documente. S-a 

realizat și completarea în sistem informatizat (programul biblioteconomic TINREAD) a 

descrierilor bibliografice pentru documentele de bibliotecă conform normelor ISBD și 

UNIMARC. 

 Indicatorii economici prevăzuți pentru anul 2018 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, 3.608,00 mii lei, venituri proprii 11,80 mii lei.  

S-au primit donații din partea:  

Bani: SC Anorom SRL – 10.000 lei. 

Bunuri și produse: Bold Mircea – Pick-up in valoare de 200 lei, SC Eurosport DHL – 

opt biciclete in valoare de 9.736 lei, SC Sandi Com SRL – masa pentru opt persoane, 

SC Corso SRL – opt pizza, SC CataDancat SRL – masa pentru opt persoane, SC 

Evitafood SRL – pizza și suc pentru opt persoane. 
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Carte: SC Didactica Publishing – 988 lei, SC Grupul Editorial Art – 643 lei, SC 

Editura Paralela 45 – 1.218,58 lei, SC Integral Development RDMC – 1.600,63 lei, 

SC Univers Enciclopedic Books – 1.092,65 lei, SC Grup Editorial Litera – 1.700,38 

lei, SC General Tehnoart – 299,88 lei, Asociația Curtea Veche – 412,61 lei, SC 

PE&Jordache SRL – 682,60 lei, SC Nomina Group Expert – 40,94 lei, SC Corint 

Logistic – 1.046,10 lei, SC Rao Distribuție SRL– 3.218,84, Editura Polirom SA – 

11.514,71 lei. 

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

 

 

Manager, 

Ioan Sebastian Bara 


