ACTIVITĂȚI DE VACANȚĂ
LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „OVID DENSUSIANU”
HUNEDOARA-DEVA
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva își adaptează activitățile în
funcție de necesitățile unor categorii tot mai largi de utilizatori. În perioada verii, în mod firesc, ne
îndreptăm atenția în primul rând spre tinerii aflați în vacanță, cărora dorim să le oferim prilejul de a
trece cât mai des pragul bibliotecii noastre. De aceea, Biblioteca Județeană nu intră în vacanță ci,
dimpotrivă, pe durata verii organizează o serie de activități și oferă servicii într-o gamă
diversificată, orientate în principal către tinerii noștri utilizatori, pe care îi invităm să ia parte la
acestea.
Pe lângă serviciile cu care ne-am obișnuit utilizatorii (împrumut de cărți pentru copii și adulți în
limba română și în limbi străine; împrumut de CD-uri cu muzică și DVD-uri cu desene animate,
filme artistice și documentare; accesul la presa locală și națională; consultarea legislației la zi;
bibliografii la cerere și acces la internet), în perioada care urmează vom organiza GRATUIT
următoarele activități destinate utilizatorilor:


CURS FORMATOR (10 locuri), care se va desfășura în perioada 17.07.2018 – 21.07.2018,
între orele 9:00 și 17:00. Absolvenții vor primi diplomă de Formator acreditată de ANC.
Înscrierile se fac la Secretariatul instituției, de luni până joi, între orele 8:30 și 16:00, vineri
între orele 8:30 și 13:30, în perioada 25.06.2018 – 6.07.2018. Actele necesare pentru
înscriere sunt: diplomă de licență, carte de identitate, certificat de naștere, certificat de
căsătorie (cópii).



CURS DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ PENTRU TOȚI (patru grupe a câte opt locuri fiecare), care
se va desfășura în zilele de 11.07, 18.07, 22.08, 29.08.2018, între orele 16:00 și 19:00.
Cursul cuprinde:
- Bani IQ (Decizii înțelepte pentru viitorul tău financiar) – dedicat gospodăririi banilor
personali.
-

Banii pe Net (Cel mai complet ghid de e-commerce) – vizând modul de realizare în
siguranță a tranzacțiilor și cumpărăturilor pe Internet.
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Acest curs se adresează tuturor utilizatorilor, indiferent de vârstă, care aleg să afle în cadrul
bibliotecii cum să-și gospodărească banii personali și cum să facă în siguranță tranzacții și
cumpărături pe internet. Înscrierile se fac la Secretariatul instituției, de luni până joi, între
orele 8:30 și 16:00, vineri între orele 8:30 și 13:30, în perioada 25.06.2018 – 6.07.2018, pe
baza actului de identitate.
 CURSURI DE PICTURĂ PENTRU COPII, în luna august, în fiecare joi, ora 14:00, la Sala de
Lectură. Înscrierile se fac la Secretariatul instituției de luni până joi, între orele 8:30 și
16:00, vineri între orele 8:30 și 13:30, în perioada 25.06.2018 – 6.07.2018.


VIZIONĂRI DE FILME la Secția de Artă și Carte Franceză, pe bază de programare, de luni
până vineri, între orele 10:00 și 18:00. Programarea se face la Secția de Artă și Carte
Franceză.



ACCES LA PLAYSTATION la Secția de Împrumut Carte pentru Copii, pe bază de programare,
de luni până vineri, între orele 10:00 și 18:00. Programarea se face la Secția de Împrumut
Carte pentru Copii.



UMBRĂ, CULOARE ȘI WI-FI GRATUIT ÎN CURTEA BIBLIOTECII, începând cu 9.07.2018.
Curtea bibliotecii va fi o oază de relaxare în mijlocul stresului cotidian. Pe lângă cultură,
biblioteca va oferi și un mediu în care cititorii de toate vârstele se pot relaxa la umbră în
compania unei cărți, își pot aduce laptopul pentru a studia, iar în cazul copiilor, pot desena
sau se pot juca în compania părinților, în locuri special amenajate.

Cu aleasă prețuire,
Manager,
Ioan Sebastian Bara
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