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

În anul 2019, activitatea bibliotecii a fost structurată în funcție de misiunea și obiectivele pe care și
le-a propus.
 MANIFESTĂRI CULTURAL – EDUCATIVE:
 „Eminesciana”, ediția a X-a, desfășurată în acest an sub genericul: Mai am un singur dor, vers
pe care l-am ales pentru întreaga lui încărcătură sufletească, pentru că poezia omonimă, o poezie pe care
românii o iubesc mult, cuprinde zbuciumul sufletesc al poetului înainte de a părăsi această lume, acum
130 de ani. Dar, pentru noi, deși plecat la cele veșnice, Eminescu este și va rămâne nemuritor.
Manifestările de anul acesta s-au desfășurat pe parcursul întregii zile. Am putut admira excepționala
colecție bibliofilă a Deliei Alic, pasionată de personalitatea și creația lui Eminescu. Cu pricepere și
perseverență, a adunat, de-a lungul unei vieți, sute de volume cu tematică eminesciană, de la cărți de
poezie la lucrări de critică literară, lucrări pe care ni le-a prezentat în detaliu. Scriitorul Gligor Hașa a
rostit cuvinte pline de emoție și de prețuire față de nepieritoarea operă a lui Mihai Eminescu. Membrii
Fundației Rock Filarmonica Oradea (Alexandrina și Florian Chelu Madeva), instituită și condusă de
omul de cultură și muzicianul Florian Chelu Madeva, ne-au încântat cu piese muzicale inspirate din
poezia eminesciană, lucrări componistice, de factură rock, pop folk și electronic, precum: Sunt ani la
mijloc, Maria Tudor, Și dacă și Criticilor mei. De asemenea, au fost interpretate (ghitară-voce) sonetele:
Răsai asupra mea, Pe gânduri ziua, Sonet satiric, Ai noștri tineri.
Manifestările dedicate lui Eminescu au continuat cu concursul „Eminescu – muntele fără poteci”,
la care au luat parte elevi de la colegiile și liceele din Deva: Colegiul Național „Decebal”, Colegiul
Național Pedagogic „Regina Maria”, Colegiul Național Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic
„Transilvania”, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul de Arte „Sigismund
Toduță” și Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”. Câștigătorii concursului au fost: Locul I – Liceul de
Arte „Sigismund Toduță”; Locul II – Colegiul Național „Decebal”; Locul III – Colegiul Național
Pedagogic „Regina Maria”.
 „Unirea Principatelor Române”. Manifestarea cultural-educativă dedicată Unirii
Principatelor Române. Elevi de la colegiile și liceele din Deva (Colegiul Național Decebal, Colegiul
Național Pedagogic Regina Maria, Liceul cu Program Sportiv Cetate, Liceul Tehnologic Transilvania,
Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu, Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Liceul de
Arte Sigismund Toduță, Școala Gimnazială Andrei Șaguna) s-au adunat în fața statuii lui Traian din
fața Primăriei Municipiului Deva sub faldurile celor 160 de drapele purtate de elevii Liceului
Tehnologic Transilvania, unde au fost întâmpinați de o parte a colectivului Bibliotecii Județene. În
acordurile Horei Unirii, cu tricolorul în mâini, au format o coloană care a pornit spre Bibliotecă, sub
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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 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 pe tema Micii Uniri, și un concurs desfășurat la Secția Împrumut Carte pentru Copii
pe aceeași temă.
 „Feminismul în literatură”, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii;
 „Napoleon, emblemă a istoriei universale”, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a
Francofoniei;
 „Întâlnire cu personalități hunedorene”, organizată în cadrul parteneriatului cu
Penitenciarul Bârcea. La această întâlnire a participat scriitoarea Camelia Ardelean;
 „Leonardo da Vinci, geniul vizionar”, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Cărții și a
Dreptului de Autor;
 „Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor”, organizată în cadrul parteneriatului
cu Penitenciarul Bârcea;
 „Centenar Alexandru Paleologu”, organizată cu prilejul centenarului nașterii lui Alexandru
Paleologu;
 „Centenar I.D. Sârbu”, organizată cu prilejul centenarului nașterii lui Ion Dezideriu Sîrbu;
 „Bicentenar Nicolae Filimon”, organizată cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la nașterea
scriitorului;
 „Alexandru Vlahuță, idei și sentimente”, organizată cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la
moartea scriitorului;
 „Ziua Națională a României”, organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale;
 „Poet al culorii, Pierre August Renoir”, organizată cu prilejul centenarului morții marelui
pictor.
 EVENIMENTE CULTURALE:
 „Anul Mistrețului de Pământ” – eveniment organizat cu prilejul Anului Nou Chinezesc, la
care a participat ca invitat prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean, directorul Institutului „Confucius” de
pe lângă Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
 „Rusalin Ișfănoni, un pădurean din Munții Poiana Ruscă” – eveniment organizat cu
prilejul împlinirii a 75 de ani de viață a cunoscutului etnolog;
 „Dumitru Tâlvescu, un nostalgic printre zile” – eveniment organizat cu prilejul împlinirii a
65 de ani de către scriitor;
 „Noaptea bibliotecilor” – eveniment cultural aflat la a XI-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. „Noaptea Bibliotecilor” este denumirea dată evenimentului anual cultural care a fost
organizat pentru prima oară de către bibliotecile din România, împreună cu Asociația EXCEDO – ONG
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cu sediul în București, în anul 2011. Începând cu acest an, în prima sâmbătă din luna octombrie,
bibliotecile organizează acest eveniment. „Noaptea Bibliotecilor” s-a desfășurat sub semnul împlinirii a
750 de ani de la prima atestare documentară a orașului Deva, o localitate care de-a lungul secolelor și-a
câștigat un loc de cinste în istoria și cultura noastră națională. La intrarea în bibliotecă a fost organizată
expoziția „Cetatea Deva – 750 de ani de la prima atestare documentară 1269-2019”. Cei care au trecut
pragul Bibliotecii au putut lua parte la un program variat, dedicat atât copiilor, cât și adulților. În acest
an programul a fost deschis de un spectacol de teatru pus în scenă pentru cei mai tineri prieteni ai
bibliotecii, copiii: „Cei trei purceluși”, susținut de actorii Teatrului Dramatic „I. D. Sârbu” din Petroșani.
Tot pentru aceștia a urmat o petrecere cu clovn și facepainting, iar cei doritori au putut participa la
ateliere „Ora să ȘTIM”. În curtea bibliotecii, cei doritori să imortalizeze momentele petrecute au putut
să o facă cu ajutorul unei cabine foto. Evenimentul a continuat cu un concert de muzică pop susținut de
artista Feli. Concertul a fost urmat de un foc de artificii. A avut loc un tur al Bibliotecii sub îndrumarea
unui ghid, tur în cadrul căruia au fost vizitate secțiile, birourile și depozitele instituției. Programul a fost
continuat cu un atelier de educație financiară intitulat „Să vorbim despre bani”. Seara s-a încheiat cu
proiecții de filme.
 „Salonul Hunedorean al Cărții”, ediția a XX-a, ediție la care au fost prezente peste 130 de
edituri din țară și din județ. În cadrul lui au avut loc numeroase lansări de carte;
 „Constantin Stancu, un cărturar în Țara Hațegului”, eveniment dedicat împlinirii a 65 de
ani de către scriitor.
 LANSĂRI DE CARTE:
 Lansarea volumului „Alfabetul reclamelor în presa deveană” de Marian Boboc;
 Lansarea volumului „Am alergat și-am stat în gândul meu” de Mihaela Piruș;
 Lansarea cărții „Pepe, copiii și regulile de circulație”, editată de Compania Perutnina
România în parteneriat cu Poliția Rutieră și Editura Concordia din Arad, care conține informații de
bază privind regulile de circulație pentru micii cititori;
 Lansarea volumului „Visul din iarbă” de Miron Țic;
 Lansarea volumului „China cea de taină” de Marina Almășan;
 Lansarea romanului „Pământul tuturor faptelor” de Valeriu Bârgău și a volumului „Interviuri
fără frontiere” de Mariana Pândaru;
 Lansarea volumelor „Sânge sub tălpile mele”și „Cartea Suzanei” de Andrei Caucar;
 Lansarea volumelor „Recunoașteri reflexe realminteri”, „Primejdiile de la iubirile-ncoace”,
„Șampanie cu veverițe”, „Prispaș în cartierul cu șoapte” și „Parfum de viață, esențe tari”;
 Conferința și lansarea volumului „Creierul și mintea Universului” de Constantin Dulcan;
 Lansarea volumului „Roze și ghimpi” de Teodora Larisa Petruț;
 Lansarea volumului „Birtul parcului” de Mihai Petre.
În cadrul Salonului Hunedorean al Cărții au avut loc următoarele lansări de carte:
 „Să mor de dor” de Gligor Hașa;
 „Ghicitori pentru copii”, „Povești nemuritoare în versuri”, „Povești din curtea bunicilor”,
„Sfaturi educative, deprinderi sănătoase și bune maniere pentru copii”, „Alfabetul vesel”, „Învățăm să
măsurăm timpul”, „Fabule”, „Vulpea păcălită de urs”, „Să ocrotim planeta!”, „Vulpea furăcioasă”,
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„Povestiri hazli”, „Pățaniile motanului Müsli”, „Capra cu trei iezi supraviețuitori”, „Teatru pentru
copii”, „Învățăminte pentru suflet” de Victoria Furcoiu;
 „Veșnicul Mihai Eminescu. Versuri”, coordonator Ion Machidon;
 „Armata luminii” de Cristian Harnău;
 „Castelul și spada. Cultura materială a elitelor din Transilvania în Evul Mediu târziu”;
 „O vară printre interlopi”, „Două țigări și-o cafea”, „Vise spulberate”, „Cotul destinului” de
Ion Dulugeac;
 „Lacrimi de iubire”, „Basmul iubirii” de Cornel Fodor Neaga;
 „Natura (flori, fluturi, mandale) antistres”, „Winter des Engels”, „A trilogy in a Mirror” de
Paulina Popa;
 „Lions Quest - Abilități pentru dezvoltare”;
 „Tronul străbunilor – enigma din inima Hațegului” de Ioan Romeo Mânzală;
 „Alegerea berzei. Misiunea 1511”, „Mimu, pisicuța care mânca povești” de Petre Crăciun;
 „Biserica Unită cu Roma Greco-Catolică Rapoltu Mare” de Gheorghe Firczak, Liviu Lazăr;
 „Iubire pentru merii înfloriți” de Elisabeta Plitea;
 „Dumnezeu îmi cunoaște destinul” de Silvia Tărniceru;
 „Vieți paralele” de Silvia Varvara Seman;
 „Măști și jocuri cu măști” de Georgeta Roșu;
 „Crăișorul” de Mihai Istudor;
 „Sub apa dragonului stragonului strâmb”, coordonator Teodora Matei, Lucian Dragoș
Bogdan;
 „Eat from a Know Galaxy”;
 „Castele de nisip” coordonator Teodora Matei, Lucian Dragoș Bogdan;
 „Noir de Timișoara”, „Tenebre 3. Miercuri”, coordonator Daniel Timariu;
 „Chemarea” de Ioana Giurgiu;
 „Fascismul și comunismul” de Alexandru Bobeică;
 „De la Sohodul moților la șamanii peruani” de Ioan Nicoară;
 „Puterea de a rezista” de Ioan Pârva;
 „Pământul tuturor faptelor” de Valeriu Bârgău;
 „Singurătățile zilnice” de Mariana Pândaru;
 „A treia zi de Crăciun”, „Infidelia”, „Sunt victimă colaterală” de Dumitru Hurubă;
 „Dumitru Hurubă. Glumim, nu?” de Dumitru Stancu;
 „Cântece pentru glas și toacă”, „Cine-i păzește pe paznici? Gânduri de zi și de noapte” de
Dorel Vișan;
 „Haiducul Dunării”, „Copilul Dunării” de Doina Popescu Brăila;
 „Cronicile de aur ale Săcărâmbului. Cultură și spiritualitate. Vasile Coloși și Beniamin
Densusianu” de Alexandru Pavel Tokar;
 „Petale de amintiri” de Giorgiana David;
 „Ca frunza și ca iarba primăverii” de Mihai Antonescu;
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 „În ochiul furtunii” de Dumitru Dumitrescu;
 „Fruntașii generației Marii Uniri, martirizați de regimul comunist” de Ileana Mateescu,
Marcel Gabriel Mateescu, Victor Constantion Vlăduț;
 „Nicolae Țic – un nume drag Școlii de opt ani Brănișca – Hunedoara”;
 „Meditațiuni politico-istorice. Spre Marea Unire” de Nicolae Cristea;
 „Ochi de jar. Povestiri pentru copii mici și mari” de Nicolae Aurelian Diaconescu;
 „Florile iernii. Gânduri la ore nocturne” de Adi Travadi;
 „Anca Sîrghie, în lumina slovei. Eseu monografic” de Ada Stuparu;
 „Trădarea României socialiste în viziunea unui ofițer de securitate și economia României
socialiste” de Corvin Lupu, Ioan Bâlba;
 „Darul peste timp al unui dascăl de suflet” de Tiberiu Costăchescu;
 „Operațiunea Mass-Media. Complementaritate a operației militare” de Nicoleta Annemarie
Munteanu;
 „Un ceas cu tine însuți” de Reinert Kunze;
 „Dante și cultura medievală” de Bruno Nardi;
 „Lumea tăcerii” de Max Picard;
 „Spectacular și carnavalesc. Guy Debord – o viziune a frumuseții subversive” de Anamaria
Selu;
 „Lumea în care trăim. Individul contemporan” de Gina Stoiciu;
 „Casa fericiților” de Radu Ciobanu;
 „Jurnal biblic” de Ciprian Vidican;
 „Romanele ipostazelor (mitice) ale eternului feminin de Mircea Tomuș;
 „Ora morilor de vânt” de Vasile Igna;
 „Poemele Anei” de Mircea Petean;
 „Duminici în Dar. Predici și gânduri”, „Între adormire lumea nu ai părăsit. Meditații la Postul
Adormirii Maicii Domnului” de Constantin Necula;
 „Livada nopții”, „Morminte insomnice”, „Întemeierea somnului” de Dumitru Cristănuș;
 „Noduri” de Gabriel Hasmațuchi;
 „Radiografia unei mârșăvii judiciare” de Traian Berbeceanu;
 „Binecuvântare în Infinitul Divin”, „Vara visurilor mele” de Gabriela Alef;
 „In memoriam Traian Dorz – moment de gândire”;
 „Instrucțiuni filosofice”, vol. I-III de Vasile Lucaciu;
 „Existențialismul astăzi” de Ștefan Boldea;
 „Timp și conștiință în cinema” de Lucian Maier;
 „O iubire venusiană” de Leni Pințea-Homeag;
 „Farmecul subtil al stingerii” de Monica Rohan;
 „Peste calea ferată au trecut toate vacanțele” de Andra Mateucă;
 „Casă singură așteptând în picioare” de George Popescu;
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 „Pescarul nimicului” de Simona Poclid;
 „Eroi pătați” de Cornelia Golna;
 „Americanul” de Cezar Giosan”;
 „Cartea boemei” de Ion Nicolae Anghel;
 „Înțeleptul cetății” de Dan Tomuleț;
 „Umbrele modernității” de Dan Tomuleț;
 „Lectio incerta (II)” de Christian Crăciun;
 „Ești o ființă autentică. Despre tine, filozofie, comunicare, dezvoltare personală și leadership”
de Sandu Frunză;
 „Comunicare și consiliere filosofică” de Sandu Frunză;
 „Mi se spunea Maria” de Elena Luminița Burlacu;
 „Despre (ne)fericirea și despre vălurile ființei – Exerciții de exfoliere personală”;
 „Floarea de foc” de Alexandru Mironescu;
 „Istorie, genocid, etnocid” de Petru Ursache;
 „Carte pentru minte, inimă și (wow) literatură” de Magda Ursache;
 „Urma pașilor ei – Iulia Hașdeu – Între viață și nemurire” de Adriana Ungureanu;
 „Drușca”, „Aerul din oase” de Otilia Țeposu;
 „Abandon”;
 „Dezghețul luminii. Încuvântări”;
 „Poeme vintage” de Lavinia Micula;
 „Culoarea coniacului tânăr” de George V. Precup;
 „Ramura de Liliac” de Dan Iacob;
 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 siteul 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. Până în prezent au fost scanate colecțiile existente în bibliotecă: „Activitatea”, „Boabe de
grâu”, „Bunul econom”, „Călăuza”, „Câmpul”, „Cosînzeana”, „Drumul socialismului”, „Gazeta
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Transilvaniei”, „Învățătorul de mâine”, „Luceafărul”, „Plaiuri hunedorene”, „Revista ilustrată”,
„Revista Orăștiei”, „Sămănătorul”, „Scînteia”, „Solia”, „Spicuiri economice”, „Steagul Roșu”,
„Stuparul român”, „Szászváros”, „Szinnház”, „Știu”, „Universul literar”, „Voința”, „Zori noi”
(integral) și „Albina”, „Convorbiri literare”, „Cuvântul liber”, „Glasul Hunedoarei”, „Hunedoreanul”,
„Lamura” „Matinal”, „Mesagerul hunedorean”, „Munca”, „Replica”, „Sargeția”, „Servus Hunedoara”,
„Transilvania”, „Universul copiilor”, „Uzina noastră”, „Viața romînească”, „Zarandul”, „Ziarul
științelor și al călătoriilor”(parțial);
 „Deva citește!” – 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.;
 „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;
 Proiect Erasmus+: „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 Global
Libraries din Bulgaria) – Bulgaria (partener) și Narodna In Univerzitetna Knjiznica (Biblioteca
Națională și Universitară) – Slovenia (partener). Proiectul are ca obiectiv înființarea unei platforme
online cu scopul de a oferi educație financiară adulților. Activitățile din cadrul acestuia se desfășoară
în perioada decembrie 2018 – mai 2021. În cadrul proiectului au avut loc:
- Reuniunea transnațională de proiect 1 - (Transnational Project Meeting 1) – în perioada 13-15
februarie 2019 în Polonia, Varșovia - Fundația FRSI (2 participanți din partea bibliotecii
noastre);
- Prezentarea proiectului în cadrul Conferinței ANBPR de la Sibiu 23-25 mai 2019;
- Elaborarea și lansarea Chestionarului privind educația financiară în bibliotecile publice din
România (Chestionar găzduit de serverul Bibliotecii Naționale și Universitare a Sloveniei –
NUK). Rezultatele preliminare arată că au răspuns peste 125 de biblioteci din România,
majoritatea fiind interesate de livrarea în comunitățile lor a cursurilor de educație financiară,
finalizarea primului obiectiv al proiectului, Good practices mapping, pentru cele patru țări
participante: Polonia, Bulgaria, Slovenia și România;
- Rezultatul intelectual O1 al proiectului: Prelucrarea statistică a datelor obținute, interpretarea,
elaborarea traducerea și includerea analizei în Good practices mapping (Cartografierea
bunelor pracici) din cele 4 țări;
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- Activități de învățare / predare / instruire 1 - (Learning/Teaching/Training Activities 1) - în
perioada 8-11 iulie 2019 în Polonia, Varșovia - Fundația FRSI (3 participanți din partea
bibliotecii noastre),
- Reuniunea transnațională de proiect 2 - (Transnational Project Meeting 2) – în perioada 9-11
decembrie 2019 în Slovenia, Ljubljana – Biblioteca Națională și Universitară a Sloveniei
(NUK) (3 participanți din partea bibliotecii noastre).
În prezent echipele de proiect lucrează în colaborare la elaborarea celor două cursuri, traducerea și
transpunerea tehnică a materialelor elaborate, precum și la organizarea de către biblioteca noastră a
celei de-a treia reuniuni transnaționale de proiect (Romania - Transnational Project Meeting 3), care va
avea loc în perioada 29 iunie - 2 iulie 2020 în cadrul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva.
 „Ora să ȘTIM” – în parteneriat cu Fundația Progress, care a avut ca obiectiv crearea unui
serviciu nou de bibliotecă prin care, în 132 de biblioteci publice, publicul foarte tânăr să își dezvolte
interesul pentru ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) și, în același timp să își dezvolte
limbajul și abilitățile de citire prin activitatea de citire cu voce tare. Scopul proiectului a fost de a
susține o rețea de biblioteci (din mediul urban și rural), care să poată organiza și livra activități de
educație din ȘTIM prin activități de lectură pentru copii, prin care aceștia se vor familiariza cu
conceptele de știință, tehnologie și inginerie și vor putea interpreta mai bine informații din aceste
domenii. Perioada de implementare a fost noiembrie 2018 – iunie 2019, la acest proiect s-au înscris
peste 100 de copii. La aceste ateliere, pornind cu o lectură interactivă, copiii au descoperit noțiuni
elementare despre obiectele și fenomenele din lumea înconjurătoare. Cu ajutorul experimentelor copiii
au putut învăța despre anotimpurile și fenomenele naturii, despre culorile din curcubeu, despre univers
și planete, despre cum cresc plantele și de ce au nevoie sau despre microbi și importanța igienei.
Proiectul s-a adresat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani, care au lucrat în bibliotecă asemănător
oamenilor de știință. Au făcut experimente, au adresat întrebări, au formulat ipoteze, idei. Atelierele au
urmărit dezvoltarea limbajului, lărgirea ariei de cunoaștere, stimularea și dezvoltarea creativității și a
gândirii libere, având ca punct de pornire un set de cărți pentru copii cu tematica ŞTIM adecvată
vârstei și au fost urmate întotdeauna de activități practice sau jocuri de cunoaștere. Începând din luna
februarie până în luna iunie 2019, în bibliotecă au fost organizate lunar câte 60 de ateliere, pe două
grupe de vârstă: 3-6 ani, respectiv 7-10 ani.
 „Copiii fac coding în bibliotecile publice - CODE Kids” – perioada de implementare este
ianuarie 2019 - decembrie 2020 și se realizează de Fundația Progress, Asociația Etic și Biblioteca
Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara –Deva. Are scop crearea și menținerea cluburilor de coding
în biblioteci locale și biblioteci județene pentru familiarizarea copiilor cu bazele competențelor de
coding și rezolvarea unui număr de sarcini de bază. La cluburile de coding participă 14 copii, având
câte un atelier în fiecare săptămână.
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CONCURSURI:

 „Bibliotecile anului 2018” – competiție între bibliotecile publice din județul Hunedoara, în
cadrul căreia au fost premiate cea mai bună bibliotecă municipală (Biblioteca Municipală Hunedoara),
cea mai bună bibliotecă orășenească (Biblioteca Orășenească Petrila) și cea mai bună bibliotecă
comunală (Biblioteca Comunală Gurasada).
 „Trofeul Micului Cititor” – concurs organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului,
ocazie cu care am premiat cei mai fideli cititori ai bibliotecii. Concepția care a stat la baza organizării
acestui eveniment a pornit de la dorința noastră de a atrage spre lectură un număr cât mai mare de
copii, de la cele mai fragede vârste, de a le cultiva și menține gustul pentru citit. Criteriul care a
determinat decernarea premiilor a fost fidelitatea acestora față de bibliotecă, fidelitate exprimată în
numărul de împrumuturi de carte și alte materiale de bibliotecă, numărul de participări la activitățile
bibliotecii etc. I-am premiat pe acei mici prieteni ai bibliotecii care ne-au trecut pragul de cele mai
multe ori, care s-au arătat a fi cei mai interesați de cărți, care au fost în permanentă legătură cu
biblioteca.
 „Citești și câștigi!” – ediția a VI-a – concurs de cultură generală între colegiile și liceele din
județ, Domeniile alese anul acesta au fost: Artă/Sport, Literatură, Geografie, Științe. Anul acesta s-au
înscris în concurs 27 de colegii și licee din județul Hunedoara:
Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad, Colegiul Național „Decebal” Deva, Colegiul Național
Pedagogic „Regina Maria” Deva, Liceul cu Program Sportiv „Cetate”Deva, Liceul Tehnologic
Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva, Liceul de Arte
„Sigismund Toduță” Deva, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva, Liceul Teoretic „Téglás Gábor”
Deva, Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexandru Borza” Geoagiu, Liceul Teoretic Ghelari, Liceul
Teoretic „I. C. Brătianu” Hațeg, Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara, Colegiul Național
„Iancu de Hunedoara” Hunedoara, Liceul Tehnologic „Matei Corvin” Hunedoara, Liceul Teoretic
„Traian Lalescu” Hunedoara, Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia, Liceul Tehnologic Lupeni,
Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni, Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie, Liceul Tehnologic
„Nicolaus Olahus” Orăștie, Colegiul Economic „Hermes” Petroșani, Colegiul Național „Mihai
Eminescu” Petroșani, Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani, Seminarul Teologic
Ortodox „Sfânta Ecaterina” Prislop, Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”
Simeria, Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani.
Au fost puse în joc premii importante: 8 trotinete electrice pentru locul I, 8 biciclete pentru locul
al II-lea, 8 balance-boards pentru locul al III-lea, 8 perechi de role pentru locul al IV-lea, 8 locuri în
Tabăra Națională de Istorie și Civilizație Dacică și Romană de la Costești (Premiul juriului), 208
pachete cu cărți, trofee, diplome, precum și premii surpriză care au fost atribuite, prin tragere la sorți,
chiar în ziua marii finale: o dronă, un uscător de păr, o undiță, o cutie utilă pescarului, un tricou, 4
DVD-uri, cinci invitații la restaurant pentru cinci echipe, trei premii în bani a câte 100 de lei fiecare,
208 vouchere a câte o băutură răcoritoare în orice locație The Refresh din țară.
Premiul Juriului a fost acordat concurenților de la Liceul Tehnologic de Transport Feroviar
„Anghel Saligny” Simeria. Aceste premii au fost asigurate de către Consiliul Județean Hunedoara și de
către sponsori.
Concursul a fost câștigat de Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara, pe locul
doi s-a clasat Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Petroșani, iar locul al treilea a fost ocupat de
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Colegiul Național „Decebal” din Deva. Locul 4 (Mențiune) a fost ocupat de Liceul Tehnologic
„Retezat” Uricani.
 „Carnaval Halloween”, eveniment în cadrul căreia s-au prezentat obiceiurile și tradițiile
acestei sărbători și au fost organizate concursurile „Cel mai înspăimântător costum” și „Dovleacul de
groază”.
 ALTE EVENIMENTE:
 „O jucărie pentru fiecare” – campanie de colectare de jucării, care au fost dăruite copiilor
din Centrul de plasament Brad, Centrul de plasament Lupeni, Centrul de plasament pentru copilul cu
handicap Vulcan, Centrul de zi Petroșani, Apartament familial Vulcan.
 Inaugurarea „American Shelf” (Raftul american). „Raftul american” cuprinde lucrări de
referință din literatură americană clasică și contemporană, cărți de învățare și predare a limbii engleze,
cărți despre geografia, istoria și politica externă a Statelor Unite. Cărțile, aproximativ 200 de volume,
în valoare de 3.057,47 dolari, au fost donate de către Ambasada SUA. Astfel, Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva s-a alăturat celorlalte biblioteci județene în care s-a inaugurat
„Raftul american”.
 „Aniversarea a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989” – evenimentul a
fost organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara, Teatrul de Artă Deva, Centrul de
Cultură și Artă al Județului Hunedoara, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva. În cadrul
acestuia a fost acordat titlul de cetățean de onoare al județului Hunedoara eroilor Revoluției Române
din decembrie 1989.
 „Luna editurii” – generic sub care s-au organizat standuri de carte cu vânzare ale
următoarelor edituri:
- Librăria Okian Brașov;
- Editura Integral București;
- Editura RAO București.
 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”.
 „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 9
decembrie – 21 decembrie 2019 a primit în dar o carte. Grupul Editorial Art, Editura Tehnoart, SC
PE&Jordache SRL, Editura Nomina, Grupul Editorial Corint, Editura RAO au răspuns cu
promptitudine și ne-au trimis numeroase cărți pentru a le fi dăruite copiilor.
Pe parcursul anului am înregistrat 1.283 de utilizatori înscriși, 2.477 de utilizatori vizați, 3.760 de
utilizatori activi și 84.915 vizite.
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 CURSURI ORGANIZATE:
 Curs de limba chineză și de caligrafie chinezească. În perioada ianuarie 2019 - iunie 2019 au
urmat aceste cursuri: anul I: 29 de cursanți, anul II: 28 de cursanți, anul III: 15 cursanți, anul IV: 7
cursanți, anul V -VI: 17 cursanți. Pentru a frecventa aceste cursuri în anul universitar 2019 – 2020 s-au
înscris 36 de persoane.
 Curs Contabil COR 331302: 3 serii, total 35 de absolvenți cu certificat de absolvire (seria I:
14 absolvenți – 13 au susținut examenul de absolvire, seria II: 10 absolvenți au susținut examenul de
absolvire, seria III: 12 absolvenți au susținut examenul de absolvire).
 COLOCVII METODICE:
 „Colectarea și prelucrarea datelor statistice” ianuarie – februarie 2019;
 „Proiecte de educație financiară pentru comunitate derulate de Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara Deva - aprilie 2019;
 Proiectul România EduCaB (Educational Capacity Building in Romanian Libraries) „Creșterea capacității educaționale a bibliotecilor publice din România” - octombrie 2019.
 LUCRĂRI ELABORATE:
 „Vox Libri”– revista bibliotecii (trimestrial);
 „Calendarul manifestărilor culturale din județ” (lunar);
 „Calendarul personalităților și evenimentelor culturale” (lunar);
 „Evenimente și manifestări culturale” (anual);
 „Noutăți în bibliotecă” (trimestrial);
 Biobibliografie: „Rusalin Ișfănoni, un pădurean din Munții Poiana Ruscă”;
 Biobliografie: „Dumitru Tâlvescu, un nostalgic printre zile”;
 Biobibliografie: „Constantin Stancu, un cărturar în Țara Hațegului”;
 „Cetatea Deva, 750 de ani de la prima atestare documentară 1269-2019” – material
informativ.
 EXPOZIȚII ANIVERSARE:
 „Beniamin Densusianu – 190 de ani de la naștere”, „Ioan Sever Ordean – 155 de ani de la
naștere”, „Mihai Petre – 70 de ani de la naștere”, „Caius Sorin Seviciu – 76 de ani de la naștere”,
„Deva - 750 de ani de la prima atestare documentară a orașului”, „Jerome David Salinger – 100 de ani
de la nașterea prozatorului american”, „55 de ani de la nașterea actorului american Nicolas Cage”,
„Cărți în limba engleză aflate în colecțiile bibliotecii”, „Tradiții de anul nou chinezesc”, „Mihai
Eminescu – 169 de ani de la nașterea poetului, prozatorului și jurnalistului român”, „180 de ani de la
nașterea pictorului francez Paul Cezanne”, „Edgar Allan Poe – 210 ani de la nașterea poetului,
prozatorului și criticului american”, „Gábor Andor – 135 de ani de la nașterea scriitorului maghiar”,
„Victor Eftimiu - 130 de ani de la nașterea dramaturgului, poetului, prozatorului, memorialistului,
publicistului român”, „Unirea Principatelor Române”, „Martha Bibescu – 130 de ani de la nașterea
prozatoarei”, „Bajza József – 215 ani de la nașterea poetului maghiar”, „Nicolae Breban – 85 de ani de
la nașterea prozatorului, romancierului, eseistului”, „Ziua Internațională a Cititului Împreună”,
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„Charles Dickens și romanele sale”, „Ocolul Pământului împreună cu Jules Verne”, „Otilia Cazimir –
135 de ani de la nașterea poetei și prozatoarei”, „Eugen Barbu – 95 de ani de la nașterea prozatorului,
dramaturgului eseistului și poetului român”, „Grigore Alexandrescu – 205 ani de la nașterea poetului
român”, „Tradiții și obiceiuri de Dragobete”, „Fodor András – 90 de ani de la nașterea poetului
maghiar”, „Mărțișorul: simbol al primăverii”, „Arany János – 202 ani de la nașterea scriitorului
maghiar”, „Lucian Valea – 95 de ani de la nașterea poetului român”, „Zodiac chinezesc – Mistrețul de
pământ”, „Feminismul în literatură”, „Ziua Internațională a femeii”, „O, mamă, dulce mamă!”,
„Alexandru Macedonski – 165 de ani de la nașterea poetului, prozatorului și dramaturgului”,
„Alexandru Paleologu – 100 de ani de la nașterea eseistului și criticului literar”, „Nicolai Vasziljevici
Gogol – 210 ani de la nașterea prozatorului și dramaturgului rus”, „Ziua Internațională a
Francofoniei”, „Napoleon, emblemă a istoriei”, „Ziua Mondială a Poeziei”, „Ovidiu Constantinescu –
105 ani de la nașterea prozatorului român”, „Hans Christian Andersen și basmele sale”, „Ziua
Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret”, „Drumul Mătăsii, o legătură cu tradiție între Europa și
China”, „Farkas Árpád – 75 de ani de la nașterea scriitorului, poetului maghiar”, „Marguerite Duras 105 ani de la nașterea romancierei și cineastei franceze”, „Camil Petrescu – 125 de ani de la nașterea
prozatorului, dramaturgului, poetului, eseistului, filosofului român”, „Ziua Mondială a Cărții și a
Drepturilor de Autor”, „Ziua Națională a Bibliotecarului”, „Gib I. Mihăescu – 125 de ani de la
naștere”, „William Shakespeare – 455 de ani de la nașterea dramaturgului și poetului englez”, „Gala
Galaction – 140 de ani de la nașterea prozatorului, memorialistului și traducătorului român”, „Ziua
Municipiului Deva”, „Vladimir Colin și operele sale”, „Ziua Internațională a Crucii Roșii”, „Ziua
Uniunii Europene”, „George Coșbuc și poeziile sale la aniversare”, „115 ani de la nașterea pictorului
spaniol Salvador Dali”, „Kányádi Sándor – 90 de ani de la nașterea poetului maghiar născut in
Ardeal”, „Ziua Medicului Veterinar”, „Constantin Cubleșan – 80 de ani de la nașterea prozatorului,
dramaturgului și criticului literar”, „Honoré de Balzac – 220 de ani de la nașterea romancierului
francez”, „Arthur Conan Doyle – 160 de ani de la nașterea scriitorului britanic”, „Ziua Internațională a
Biodiversității”, „Ziua Mondială a Mediului Înconjurător”, „Ziua Eroilor”, „Ion Creangă – 180 de ani
de la nașterea prozatorului român”, „200 de ani de la nașterea pictorului francez Gustave Courbet”,
„George Călinescu – 120 de ani de la nașterea prozatorului, poetului, criticului și istoricului literar”,
„Ziua Internațională a Iei”, „Ziua Drapelului”, „Nicolae Bălcescu – 200 de ani de la nașterea
istoricului și prozatorului român”, „Móricz Zsigmond – 140 de ani de la nașterea scriitorului maghiar”,
„Ziua Dunării”, „Ziua SUA”, „Ziua Mondială a Populației”, „Ziua Națională a Franței”, „Constantin
Noica – 110 ani de la nașterea filosofului și eseistului român”, „Ernest Hemingway – 125 de ani de la
nașterea scriitorului american”, „Ziua Mondială a Șahului”, „Móra Ferenc – 140 de ani de la nașterea
scriitorului”, „Ziua Imnului Național”, „Al. O. Teodoreanu – 125 de ani de la nașterea poetului,
prozatorului, eseistului și traducătorului român”, „Panait Istrati – 125 de ani de la nașterea prozatorului
român”, „Paul Everac – 95 de ani de la nașterea dramaturgului și prozatorului român”, „Johann
Wolfgang von Goethe – 270 de ani de la nașterea poetului, prozatorului, dramaturgului, gânditorului și
omului de știință german”, „Avram Iancu – 195 de ani de la naștere”, „Elvira Bogdan – 115 ani de la
naștere”, „Ziua Mondială a Turismului”, „Benedek Elek – 160 de ani de la nașterea scriitorului”, „Ziua
Națională a Chinei”, „Graham Greene – 115 ani de la nașterea scriitorului englez”, „Ziua
Internațională a Animalelor Sălbatice”, „Jean François Millet – 205 ani de la nașterea pictorului
francez”, „Mircea Șerbănescu – 100 de ani de la nașterea prozatorului român”, „Oscar Wilde – 165 de
ani de la nașterea scriitorului”, „Valentin Silvestru – 95 de ani de la nașterea criticului teatral,
prozatorului, eseistului și dramaturgului român”, „Ziua Armatei Române”, „Kazinczy Ferenc - 260 de
ani de la nașterea scriitorului”, „Iulia Hasdeu – 150 de ani de la nașterea poetei românce”, „Dinastiile
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care au făurit măreția Chinei”, „Alexandru Mitru – 105 ani de la nașterea prozatorului român”,
„Nemere István – 75 de ani de la nașterea scriitorului”, „Michael Ende – 90 de ani de la nașterea
scriitorului”, „André Gide – 150 de ani de la nașterea prozatorului, dramaturgului, memorialistului și
criticului literar francez”, „Henri de Toulouse-Lautrec – 155 de ani de la nașterea pictorului francez”,
„Eugen Ionescu - 110 ani de la nașterea dramaturgului, eseistului, poetului, prozatorului și criticului
literar român”, „Vasile Voiculescu - 135 de ani de la nașterea poetului, prozatorului și dramaturgului
român”, „Ziua Națională a României ”, „Clive Staples Lewis – la aniversare”, „Giacomo Puccini – 95
de ani de la moartea compozitorului italian”, „Invenții chinezești care au schimbat lumea”, „Walt
Disney – la aniversare”, „Marin Bucur - 90 de ani de la nașterea eseistului, prozatorului și istoricului
literar român”, „ Kós Károly – la aniversare”, „Paul Klee – 140 de ani de la nașterea pictorului
elvețian”, „Datini și obiceiuri de Crăciun”, „Rudyard Kipling – 150 de ani de la nașterea poetului și
prozatorului britanic”.
 EXPOZIȚII COMEMORATIVE:
 „Elena Farago – 65 de ani de la moartea scriitoarei”, „Agatha Christie și romanele polițiste”,
„Ady Endre – 100 de ani de la moartea poetului maghiar”, „Ionel Teodoreanu – 65 de ani de la
moartea prozatorului român”, „210 ani de la nașterea compozitorului și dirijorului german Felix
Mendelssohn Bartholdy”, „Alecu Russo – 160 de ani de la moartea scriitorului român”, „Immanuel
Kant – 215 ani de la moartea filosofului german”, „455 de ani de la moartea artistului Michelangelo
Buonarroti”, „Eugen Barbu – 95 de ani de la nașterea prozatorului, dramaturgului, eseistului și
poetului”, „Márai Sándor – 20 de ani de la moartea scriitorului maghiar”, „150 de ani de la moartea
compozitorului francez Hector Berlioz”, „Nicolae Steinhardt – 30 de ani de la moartea eseistului și
prozatorului român”, „Ion Minulescu – 75 de ani de la moartea poetului român”, „Lászlóffy Aladár –
10 de ani de la moartea scriitorului, poetului maghiar”, „500 de ani de la moartea pictorului,
sculptorului, arhitectului și inventatorului italian Leornado da Vinci”, „Leonardo da Vinci, geniul
vizionar”, „Jókai Mór – 115 ani de la moartea scriitorului maghiar”, „Henriette Yvonne Stahl – 35 de
ani de la moartea prozatoarei românce”, „Franz Kafka – 95 de ani de la moartea romancierului și
nuvelistului ceh”, „Aurel Baranga – 40 de ani de la moarte”, „Kemény Zsigmond – 205 ani de la
nașterea scriitorului maghiar”, „Emil Gîrleanu – 105 ani de la moartea scriitorului”, „515 ani de la
moartea lui Ștefan cel Mare”, „Antoine de Saint-Exupéry – 75 de ani de la moartea romancierului”,
„Denis Diderot – 235 de ani de la moartea prozatorului francez”, „Karácsonyi Benő – 75 de ani de la
moartea scriitorului”, „Herman Melville – 200 de ani de la nașterea prozatorului american”, „Gárdonyi
Géza”, „Bródy Sándor – 95 de ani de la moartea scriitorului”, „Liviu Rebreanu – 75 de ani de la
moartea scriitorului român”, „Ovidiu Drîmba – 100 de ani de la nașterea comparatistului,
traducătorului și istoricului român”, „Georges Simenon – 30 de ani de la moartea romancierului
francez”, „Nicolae Filimon– 200 de ani de la nașterea prozatorului român”, „Anton Bacalbașa –120 de
ani de la moartea ziaristului, prozatorului și traducătorului român”, „Madách Imre – 155 de ani de la
moartea scriitorului”, „Frédéric François Chopin – 170 de ani de la moartea compozitorului francez”,
„Anton Pann – 165 de ani de la moartea poetului și folcloristului român”, „Gheorghe Asachi –150 de
ani de la moartea cărturarului, poetului, prozatorului și dramaturgului român”, „Zrinyi Miklós – 355 de
ani de la moartea scriitorului”, „Alexandru Vlahuță – 100 de ani de la moartea scriitorului român”,
„Pierre –Auguste Renoir – 100 de ani de la moartea pictorului impresionist francez”, „Zaharia Stancu
– 45 de ani de la moartea poetului și traducătorului român”, „Ion Creangă – 130 de ani de la moartea
prozatorului român”, „Apáczai Csere János – 360 de ani de la moartea scriitorului”.
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 ACORD DE PARTENERIAT
În anul 2019 au fost încheiate acorduri de parteneriat cu următoarele instituții: Centrul de
Pedagogie Curativă Simeria, Colegiul Național Regina Maria Deva, Integral Development RDMC
SRL București, RAO Distribuție SRL București.
În cadrul parteneriatului cu Serviciul de Probațiune Hunedoara, în anul 2019, 16 persoane au fost
repartizate să execute sub supraveghere muncă în folosul comunității în instituția noastră.
 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 6.034 (5.213 de documente achiziționate și
821 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 26.764 de documente și s-au cotat 17.081 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 2019 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, 4.288,44 mii lei, venituri proprii 9,56 mii lei și sponsorizări 19,05 mii lei.
S-au primit sponsorizări și donații din partea:
- Bani: SC Anorom SRL – 15.000 lei, Banca Comercială Română – 1.000,00 lei, SC Bosco
Amico – 1.050,00 lei, SC Ingeco SRL 2.000,00 lei;
- Bunuri și produse: SC Eurosport DHS SRL – opt bucăți balance board în valoare de
3.191,92 lei.
- Carte: SC Grupul Editorial Art – 1033,90 lei, SC General Tehnoart – 299,88 lei, SC
PE&Jordache SRL – 149,95 lei, SC Nomina Group Expert – 62,42 lei, SC Corint Logistic –
210,89 lei, SC RAO Distribuție SRL – 3.393,30.
De asemenea, un număr mare de persoane fizice au făcut donații de carte.

Manager,
Ioan Sebastian Bara

14

