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În temeiul Legii Nr. 334/2002 (Legea bibliotecilor), cu modificările şi completările
ulterioare, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este o instituţie publică
din categoria bibliotecilor de drept public, cu personalitate juridică, ce funcţionează în
subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara.
În temeiul aceleiaşi legi, ea se defineşte ca structură infodocumentară aparţinând
Sistemului Naţional de Biblioteci, parte integrantă a Sistemului Naţional de Informare şi
Documentare şi are, în societatea informaţională, „rol de importanţă strategică”.
Ca bibliotecă publică, ea are misiunea de a asigura accesul liber, democratic şi
nelimitat al întregii comunităţi la colecţiile, produsele şi serviciile sale informaţionale,
documentare şi culturale, având în acelaşi timp puternice valenţe educaţionale, de formare
permanentă, şi de protecţie socială.
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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către
Consiliul Judeţean Hunedoara, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, denumită în continuare instituţia, aflată în subordinea
sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de
urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare.
Analiza şi notarea raportului de activitate*1) şi a interviului se fac în baza
următoarelor criterii de evaluare*2):
1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu
sistemul instituţional existent;
2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;
4. situaţia economico-financiară a instituţiei;
5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii
specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate;
6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management,
cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din
prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2015 la 31.12.2015, reprezentând prima
evaluare.
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A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiași
comunităţi
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva este bibliotecă de drept public, de tip enciclopedic, care deserveşte
interesele tuturor utilizatorilor, fără deosebiri de natură etnică, religioasă, profesională etc.
Pentru a-şi îndeplini misiunea, biblioteca - singura instituţie care, prin definiţie, asigură acces
gratuit la informaţie - a încheiat în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 numeroase parteneriate
cu principalele instituţii de cultură şi educaţie din judeţul Hunedoara şi nu numai, având drept
scop, pe de o parte, uniformizarea ofertei culturale la nivel de judeţ, implicarea mai multor
parteneri pentru a conferi o mai mare vizibilitate actului cultural şi un impact mai puternic
asupra publicului ţintă, iar pe de altă parte, pentru a răspunde mai bine nevoii de cultură de
înaltă calitate exprimate de comunitatea hunedoreană. Aceste parteneriate s-au concretizat în
activităţi cu un mare impact asupra hunedorenilor, ele adresându-se elevilor, studenţilor,
specialiştilor în diverse domenii şi pasionaţilor de anumite teme.
Amintim parteneriatele cu instituții de învățământ (Colegiul Național de Informatică
„Traian Lalescu” Hunedoara, Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva, Colegiul Tehnic
Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva, Grădinița cu
Program Prelungit Nr. 7 Deva, Liceul Teoretic „Téglás Gabor” Deva, Institutul „Confucius”
Sibiu, Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva,
Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, Școala Eco Europeană „Andrei Șaguna”
Deva) şi cu alte instituţii din judeţ și din țară: Asociația de Presă „Vorba” din Ardeal,
Asociația Internațională a Polițiștilor din regiunea Hunedoara, Asociația „Prietenii
Bibliotecii”, Asociația Umanitară Non Profit SETRAS Deva, Centrul Cultural „Drăgan
Muntean” Deva, Centrul Cultural „Castel Nopcsa”, Centrul de Îngrijire și Asistență Socială
Brănișca, Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Hunedoara, Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, „China Hanban”,
Federația Română de Judo, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Penitenciarul Bârcea
Mare, Primăria Sîntămăria Orlea, SC Aqualand SRL Deva, Serviciul de Probațiune
Hunedoara, Societatea de Educație Nonformală și Socială București, Spitalul Județean de
Urgență Deva, Unitatea de Asistență Medico–Socială Baia de Criș, Asociația „Proeducație,
Istorie și Cultură, Crucea Roșie Română” – Filiala Hunedoara, Fundația „Copil în Europa”
Deva, care au contribuit la mai buna cunoaştere a colecţiilor de documente şi a serviciilor
oferite de Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, la familiarizarea
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elevilor, profesorilor - practic a întregii comunităţi hunedorene și nu numai - cu instituţia
noastră.
Nu trebuie uitat nici parteneriatul încheiat între Biblioteca Judeţeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva şi Biblioteca Naţională a României, precum şi cele încheiate
cu o serie de edituri din țară: Editura Trei din București, Grupul Editorial Corint din
București, Editura Humanitas din București, Grupul Editorial Art din București, Editura All
din București, Editura Univers din București, Editura Lider din București, Editura Nemira din
București, Editura Litera din București, Editura Univers Enciclopedic Gold din București,
Librăria Okian din Brașov, Editura Carminis din Pitești, Curtea Veche Publishing din
București, Editura Niculescu din București, Editura Paralela 45 din Pitești, Pro Editură și
Tipografie din București, Editura Rao din București.
În final, trebuie amintit parteneriatul încheiat între Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional cu Editura Intact, pe baza căruia toate bibliotecile judeţene au primit - sub formă de
donaţie - câte 100 de exemplare din toate titlurile publicate, pentru a le redistribui în judeţ
către bibliotecile publice de toate nivelele.
Împreună cu partenerii implicaţi, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva a desfăşurat o serie de activităţi cu caracter judeţean/ naţional/ internațional:


Eminesciana: Din valurile vremii… - Manifestările 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 Eco Europeană „Andrei
Șaguna” și Școala Primară „Samuel”). A urmat un emoționant și pătrunzător moment
artistic susţinut de Corala Bisericii „Bunavestire” din Deva, corală dirijată de prof.
Gelu Onţanu-Crăciun. Actriţele Isabela Haşa şi Cristina Lazăr au susținut un moment
poetic. Manifestările dedicate lui Eminescu s-au încheiat cu concursul „Nemuritorul
Eminescu”, la care au luat parte 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”.
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5 ani de limbă și cultură chineză – manifestări culturale diverse, pe teme de maxim
interes, activități care au focalizat atenția unui numeros public. Manifestările au
început de dimineață la Liceul de Arte „Sigismund Toduță” din Deva, unde a fost
inaugurată Clasa „Confucius”. Tot aici s-a organizat o expoziție de fotografie
intitulată 5 ani de limbă și cultură chineză la Deva și s-a făcut o demonstrație de TaiChi și de bucătărie chineză, după care invitații au participat la un simpozion dedicat
acestui eveniment, care a avut loc în amfiteatrul liceului. Manifestarea a continuat în
incinta Deva Mall cu o incursiune în fascinantul univers al obiceiurilor și tradițiilor
chinezești legate de Anul Nou Chinezesc. 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, formația de suflători Brass
band, condusă de domnul prof. Lucian Mârza, și ansamblul folcloric Românașul, sub
conducerea domnului prof. Ioan Ovidiu Demea, dirijor, și a doamnei prof. Adela
Mateș, coregraf.



Unirea Principatelor Române – manifestare cultural-educativă dedicată Unirii
Principatelor Române. Elevi de la colegii și licee din Deva (Colegiul Național
„Decebal”, Colegiul Național „Sabin Drăgoi”, 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 din Deva, pe a cărei fațadă se
află placa comemorativă ce menționează trecerea lui Alexandru Ioan Cuza, în 1866, în
drumul său spre exil. În curtea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva 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 intitulat Artizanii Unirii.



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 din
următoarele colegii și licee din județ (18): Colegiul Național „Avram Iancu” din Brad,
Colegiul Național „Carmen Sylva” din Petroșani, Colegiul Național „Decebal” din
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Deva, Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara, Colegiul Național
„Mihai Eminescu” din Petroșani, Colegiul Național „I.C. Brătianu” din Hațeg,
Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva, Colegiul Național de
Informatică „Traian Lalescu” din Hunedoara, Colegiul Național Sportiv „Cetate” din
Deva, Colegiul Tehnic „Matei Corvin” din Hunedoara, Colegiul Tehnic
„Transilvania” din Deva, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” din Vulcan, Colegiul
Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” din Deva, Liceul de Arte „Sigismund
Toduță” din Deva, Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” din Hunedoara, Liceul
Tehnologic „Grigore Moisil” din Deva, Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din
Orăștie, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Lupeni. Concursul s-a desfășurat în
perioada ianuarie-iunie 2015, confruntările între echipe fiind transmise în direct de
postul de televiziune Hunedoara TV. Fiecare echipă a fost formată din cinci elevi (un
lider și patru coechipieri), doi elevi rezervă și un profesor-coordonator. În cadrul
grupelor preliminare au avut loc trei confruntări și doar o singură echipă s-a calificat
mai departe. Cele șase echipe care au ajuns în sferturi au fost împărţite, prin tragere la
sorţi, în două grupe. Din sferturi s-au calificat în semifinale primele două clasate din
fiecare grupă. În semifinale, prima echipă clasată din grupa A s-a confruntat cu echipa
situată pe locul doi în grupa B, iar ocupanta locului doi din grupa A s-a întâlnit cu
echipa clasată pe locul întâi din grupa B. Echipele câştigătoare din semifinale s-au
întâlnit în finală, iar celelalte două și-au disputat locul 3. S-au adresat întrebări cu
patru variante de răspuns, din care doar o variantă era corectă, şi întrebări cu răspuns
Adevărat/Fals, din cinci domenii: Științe, Artă/Sport, Literatură, Geografie și Istorie.
Echipele câștigătoare au fost recompensate cu următoarele premii: pentru Locul I – 8
biciclete, pentru Locul II – 8 tablete, pentru Locul III – 8 telefoane mobile și 8 cartele
telefonice. La acestea s-au adăugat cărți, diplome, trofee și premii surpriză oferite de
sponsori (un birou, un aparat foto Sony, cinci invitații de două persoane la Aqualand,
trei polițe de asigurare în caz de accident).


230 de ani de la martiriul lui Horea și Cloșca – manifestare cultural-educativă
organizată cu prilejul împlinirii a 230 de ani de la martiriul conducătorilor răscoalei
de la 1784, Horea și Cloșca.



Bibliotecile anului 2014 – competiție între bibliotecile publice din județul Hunedoara
în cadrul căreia a fost premiată cea mai bună bibliotecă municipală, cea mai bună
bibliotecă orășenească și cea mai bună bibliotecă comunală. Pentru anul 2014, ținând
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seama de criteriile stabilite, de rezultatele activității fiecărei biblioteci publice
hunedorene, am acordat diploma „Cea mai bună bibliotecă municipală” Bibliotecii
Municipale Hunedoara, „Cea mai bună bibliotecă orăşenească” a fost desemnată
Biblioteca Orășenească Petrila, iar Biblioteca Comunală Ribița a fost declarată „Cea
mai bună bibliotecă comunală.”


Reginele României: Maria, pasiune și destin – manifestare cultural-educativă
dedicată exclusiv Reginei Maria a României, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la
nașterea reginei care, alături de Regele Ferdinand, a jucat un rol covârșitor în făurirea
României Mari.



Ziua Internațională a Francofoniei: La pas prin Provence – manifestare culturaleducativă tradiţională dedicată Zilei Internaţionale a Francofoniei. Au fost prezentate
locuri, vestigii, orașe, personalități care și-au pus amprenta pe această regiune
(Marsilia, Toulon, Nisa, Avignon, Arles, Orange, Nîmes, Cannes, Aix-en-Provence),
fiecare cu istoria lui, cu personalitățile care au trăit aici. Au fost evocați scriitori
francezi celebri și mari pictori care și-au legat numele de Provence, cei mai cunoscuți
și mai îndrăgiți fiind Marcel Pagnol, Alphonse Daudet, Vincent Van Gogh, Paul
Cézanne, Auguste Renoir.



Ziua Internațională a Cărții pentru Copii: Concursurile Dacă aș fi scriitor… și
Dacă aș 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 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.



Lucian Blaga – Marele Anonim – manifestare cultural-educativă dedicată împlinirii a
120 de ani de la nașterea poetului, filosofului și omului de cultură român.
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O jucărie pentru fiecare – campanie de colectare de jucării, care au fost dăruite
copiilor din Centrul de plasament Orăștie, Centrul de plasament pentru copilul cu
handicap Hunedoara, Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Vulcan –
Apartament familial Vulcan, Centrul specializat de zi pentru resocializarea copilului
predelincvent și delincvent provenit din familii dezorganizate Petroșani, Asociația
Umanitară „Casa de copii” Lupeni, Asistenți maternali profesioniști din Băcia.



Trofeul Micului Cititor – concurs pentru alegerea celui mai bun autor, ilustrator şi
editor de cărţi pentru copii. Concursul s-a desfășurat pe trei secțiuni:
o Secțiunea Cel mai bun autor de cărți pentru copii,
o Secțiunea Cel mai bun ilustrator de cărți pentru copii,
o Secțiunea Cea mai bună editură de cărți pentru copii,
o Secțiunea Cel mai fidel cititor.



Biblioteca de vară – proiect realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva:
punct de împrumut 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.



Ileana Lucia Floran – O scriitoare în orașul Paliei – eveniment cultural organizat cu
ocazia împlinirii de către poetă a frumoasei vârste de 55 de ani, acesteia dedicându-ise și o biobibliografie.



Memorii, Jurnale, Biografii în colecțiile Bibliotecii Județene – manifestare culturaleducativă în cadrul căreia a avut loc o prezentare a literaturii memorialistice, care a
suscitat dintotdeauna interesul cititorilor.



Noaptea Bibliotecilor – manifestare aflată la a cincea 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 trupa „Cu Moț… în Frunte” a lui Edy Moțățăianu care i-a încântat pe
cei mai tineri vizitatori cu un fantasy muzical. Îndrăgita trupă a creat special pentru
acest eveniment un spectacol de teatru interactiv-muzical, sugestiv intitulat „Cartea
Minunată din Biblioteca Fermecată”. Tot pentru cei mici a urmat o petrecere cu clown
și facepainting. În curtea bibliotecii, în aer liber, a evoluat cunoscuta trupă PACT by
LEO IORGA & ADI ORDEAN cu spectacolul ROMANTIC ROCK 2015, concertul fiind
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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, urmat de prezentarea expoziției „Copiii, culorile și biblioteca”. Seara s-a
încheiat cu proiecții de filme: „Povestiri Digitale”, proiecții de filme realizate în cadrul
proiectului Silver Stories (un proiect finanțat prin Programul Leonardo da Vinci), și
„Filme de Oscar aflate în colecțiile Bibliotecii Județene”. Pe parcursul întregii
manifestări au putut fi vizitate expozițiile: „Noaptea bibliotecilor an de an…” și
„Standul de carte cu vânzare al Editurii Litera din București”.


Salonul Hunedorean al Cărții. Anul acesta a fost cel mai mare Salon organizat de
Biblioteca Județeană până acum – 83 de edituri participante: 14 edituri din judeţ (din
Deva: Accent Media, Călăuza v.b., Cetate, Danimar, Emia, Gligor Hașa, Karina,
Ortoepia, Paula, SENS – Societatea de Educație Nonformală și Socială, SETRAS,
Vultur ZM; din Petroșani: Tehno-Art; din Simeria: Traian Dorz) şi 69 edituri din ţară
(din Alba Iulia: Aeternitas; din Brașov: Okian; din Brăila: Torent Press; din
București: Academia Română – Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului,
Alias Publishing, All, Art, Asociația Macedonenilor din România, Astro, Cartex, Casa
Radio, Corint, Corint Junior, Crime Scene Press, Curtea Veche, Delfin, Diana Press,
Energoterm Plus, Flamingo, For You, GBV România, Girasol, Herald, House of
Guides, Humanitas, Integral, JW. Org, Leda, Lider, Litera, Livingstone, Macmillan,
Matrix Rom, MM Publications, MMS, Nemira, Nicol, Niculescu, Paideia, Pescăruș,
Prestige, Rao, România Press, Saeculum IO, Semne-Artemis, Sigma, Trei, Tritonic,
Univers, Univers Enciclopedic Gold, Vinexpert, Vivaldi, Vremea; din Cluj-Napoca:
Argonaut, Byton Music, C.A. Publishing, Eikon, EMMA, Limes, Mega, Myrobiblion;
din Focșani: Fundația Cartea Călătoare; din Iași: Polirom; din Pitești: Carminis,
Nomina, Paralela 45; din Reșița: Tim; din Sibiu: Karpaty Music; din Târgoviște:
Cetatea de Scaun). În perioada 7-10 octombrie, s-a desfășurat cea de-a XVI-a ediție a
Salonului în incinta Deva Mall, etajul trei, Salle d’Or. Pe durata celor patru zile,
editurile și-au prezentat oferta de carte, în format clasic precum şi ebook-uri, s-au
organizat lansări de carte, întâlniri cu scriitori, dialoguri cu marea familie a iubitorilor
de lectură, discuţii între editori, scriitori, cititori, a fost o adevărată sărbătoare a cărții.
În deschiderea Salonului au avut loc două momente speciale pentru Biblioteca
Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva. Primul dintre acestea a fost lansarea
lucrării „Județul Hunedoara, monografie”, vol. V – „Personalități hunedorene”, iar cel
de-al doilea a fost aniversarea revistei „Vox Libri” (2005-2015). În cadrul acestei ediții
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a Salonului au mai avut loc și două lansări de carte eveniment: Lucian Boia, care a
lansat la Deva trei dintre cele mai recente publicații („Cum s-a românizat România”,
„Primul Război Mondial: controverse, paradoxuri, reinterpretări” și „Suveranii
României: Monarhia, o soluție?”) și Markó Béla care a vorbit despre cartea „Ruleta
maghiară. Convorbiri cu Markó Béla despre literatură, politică, societate”, autor
Kőrössi P. József.


Carnaval Halloween la Bibliotecă – manifestare în cadrul căreia au fost prezentate
obiceiurile și tradițiile acestei sărbători și au fost organizate concursurile CEL MAI
ÎNSPĂIMÂNTĂTOR COSTUM și DOVLEACUL DE GROAZĂ.



Mircea Goian – Un menestrel la umbra furnalelor. 60 de ani de viață, 40 de ani de
muzică – eveniment cultural organizat cu ocazia împlinirii de către muzician a
frumoasei vârste de 60 de ani, acestuia dedicându-i-se și o biobibliografie.



Nicolae Iorga – 75 de ani de la moartea marelui savant – manifestare culturaleducativă menită să evoce personalitatea marelui istoric, om politic și de cultură
Nicolae Iorga, de la a cărui asasinare, la 27 noiembrie 1940, s-au împlinit 75 de ani.



Ziua Națională a României – manifestare cultural-educativă având ca temă Unirea
cea Mare și făurirea României Mari.



Centenar Vintilă Horia – Literatură și exil – manifestare cultural-educativă,
organizată cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea romancierului român.



Cursuri de limba chineză, cursuri de caligrafie chinezească – proiect culturaleducativ organizat în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Institutul
„Confucius” din Sibiu și cu Liceul de Arte „Sigismund Toduță” din Deva. Anul acesta
au urmat aceste cursuri 167 de cursanți (anul I – 79 cursanți, anul II – 49 cursanți,
anul III – 39 cursanți).



Să ne cunoaștem scriitorii – întâlniri periodice ale scriitorilor hunedoreni cu tinerii
iubitori de literatură. În felul acesta biblioteca îşi îndeplineşte principala menire ca
instituţie de cultură.



Lectura pentru toți – proiect desfăşurat în colaborare cu Editura Emia și Editura
Călăuza v.b. în vederea popularizării cărţii în mediul rural și urban. Prin acest proiect
cele două prestigioase edituri din județ și-au prezentat profilul, ultimele apariții
editoriale, precum și scriitorii care au publicat de-a lungul timpului în cadrul editurii.
Anul acesta au fost organizate întâlniri cu comunitățile din orașele Geoagiu, Uricani,

10

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva
RAPORT DE ACTIVITATE 2015
Petrila și Aninoasa și din comunele Râu de Mori, Șoimuș, Vălișoara, Lăpugiu de Jos,
Boșorod, Sarmizegetusa, Toplița, Peștișu Mic.


Sala Pinocchio – terapie complementară îngrijirii medicale de care beneficiază
micuții pacienți ai Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Deva.



Noi nu v-am uitat – proiect pentru care s-a asigurat continuitatea activității la Punctul
de Împrumut din Unitatea de Asistență Medico-Sanitară Baia de Criș, Punctul de
Împrumut din Centrul de Îngrijire și Asistență Nr. 1-2-3 de la Păclișa, Punctul de
Împrumut din Centrul de Plasament Orăștie, Punctul de Împrumut din Centrul de
Plasament Brad, Punctul de Împrumut din Centrul de Plasament Lupeni.



Călătorie în lumea cărții – program realizat în colaborare cu Penitenciarul Bârcea
Mare, în cadrul căruia s-au organizat activități sub genericul Biblioteca vie.



O carte pentru fiecare – program desfășurat în parteneriat cu Liceul de Arte
„Sigismund Toduță” din Deva, în cadrul căruia s-au organizat activități cu copii romi,
constând în concursuri de desene tematice, recitare de poezie, cursuri de utilizare a
calculatorului, prezentări de cărți.



Al Treilea Spațiu al Cetățeniei Active – proiect în care Biblioteca Județeană „ Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva este parteneră cu Fundația Progress”, Leadership
Foundation din Norvegia, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, Biblioteca
Metropolitană București, Biblioteca Județeană „ Octavian Goga” Cluj, Biblioteca
Județeană „ Ioan N. Roman” Constanța, Biblioteca Județeană „ Christian Tell”
Gorj și Biblioteca Județeană „ I. G. Sbiera” Suceava. Proiectul vizează soluționarea
ratei mici de participare civică a cetățenilor români. Este finanțat prin granturile
SEE 2009-2014, din cadrul Fondului ONG România, cu o sumă nerambursabilă în
valoare de 220 884 EUR. Soluția propusă de Fundația „Progress” este dezvoltarea
unui sistem complet de facilitare

a

participării

civice

pentru

practicarea

democrației prin: crearea de spații care să protejeze și să promoveze valorile
democratice („cuiburi ale democrației”), formarea de cetățeni activi și realizarea de
audituri de integritate pentru unele dintre serviciile administrațiilor publice locale.
Intervenția Fundației Progress” are la bază conceptul de „al treilea spațiu” (third
place) definit ca un mediu social unde oamenii se retrag din celelalte două medii
obișnuite (acasă și locul de muncă) pentru a interacționa cu alți membri ai
comunității, pentru a stabili noi conexiuni și pentru a-și reface resursele de energie
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și creativitate. Astfel, s-au amenajat „cuiburi ale democrației” în 14 biblioteci
publice județene, mai întâi pentru formarea de competențe specifice cetățeniei
active prin training și apoi ca locuri de manifestare a comportamentelor civice.


Părinții întreabă, psihologul răspunde – ciclu de ateliere de discuții între părinți,
bunici, personal de atașament și un psiholog, specializat în comportamentul copiilor și
al adolescenților.



Atelierele interactive „Corvinias” – proiect realizat în colaborare cu Asociația
„Proeducație, Istorie și Cultură” în cadrul căruia s-au desfășurat următoarele ateliere:
Click și educație: Computerul și succesul în educație, Google și managementul
eficient, Arta didactică a unei lecții de succes, Lecția de istorie: Viața și opera lui
Nicolae Iorga, Cenzura culturii românești în perioada comunismului și Clipa de
cultură: Incursiune în lumea teatrului, Seara poeziei.



Bradul de Crăciun – campanie organizată cu ocazia sărbătorilor de iarnă, realizată cu
sprijinul generos al editurilor hunedorene Călăuza v.b., Emia și Tehno-Art și al unor
edituri din țară (All, Art, Carminis, Curtea Veche Publishing, Grupul Editorial Corint,
Litera, Niculescu, Paralela 45, Pro Editură și Tipografie, Rao), prin care fiecare copil,
utilizator al bibliotecii, care a trecut pragul bibliotecii în perioada 2 decembrie – 24
decembrie 2015, a primit în dar o carte.

Se observă cu uşurinţă faptul că Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva s-a concentrat pe activităţi de înaltă ţinută culturală şi educativă. S-a continuat
dezvoltarea legăturilor cu editurile şi cu scriitorii din județ și din țară, a căror activitate o
sprijină şi o popularizează. Astfel, în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015, au fost organizate un
număr de 71 lansări de carte ale unor scriitori hunedoreni și nu numai:
- „Dar pentru tine” de Adriana Tomoni;
- „Teologia kantiană” de Dorin Costescu;
- „Cu bicicleta prin Pirinei” de Alin Bonța;
- „Drumul spre casă” de Principele Nicolae;
- „Secretele Sfinxului” de Adrian Duca;
- „Copilul Pământului” de Edy Moțățăianu;
- „Gravitație” de Paulina Popa;
- „Revelațiile tăcerii” de Dumitru Dumitrescu;
- „În oglinda sufletului meu”, „Pasiune”, „Ingenuitate” de Camelia Ardelean;
- „Cartea vieții – 60 ani” de Stejărel Ionescu;
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- „Sonata lunii, fericirea de a fi iubit” de Gherasim Țic;
- „Iubire fără cuvinte” de Isabela Hașa;
- „Interviuri hunedorene” de Mihai Petre;
- „Județul Hunedoara, monografie” (vol. V – „Personalități hunedorene”);
- „Viața după dosar”, „Caleidoscopul de pe terasă” de Voicu Lăzăruț;
- „Iartă-i, Doamne!” de Romulus Tot;
- „Vecinii pe care nu i-am ales”, „Vadul barbarilor”, „Țara din suflet” de Gligor Hașa;
- „Liricum Legendarium. Balade, elegii și pamflete hațegane” de Gabriel Popescu;
- „De la Poarta de Fier la Înalta Poartă. 10 legende hațegane” de Dacian Muntean;
- „Poezia în viață, viața în poezie – cronici literare” de Livia Fumurescu;
- „Gânduri rimate” de George Văidean;
- „Împreună”, „Petale” de Adriana Tomoni;
- „Cerul adâncurilor/Le ciel de profondeur”, „Lumină răsturnată” de Ileana-Lucia Floran;
- „Oglinda retrovizoare” de Ion Bedeleanu;
- „Cultura motocicletelor” de Gabriel Jderu;
- „Drept Civil. Răspunderea părinților și a altor persoane pentru prejudiciile cauzate de
copiii minori ce-i au în supraveghere” de Aurelian Ionașcu, Nicolae Stănculescu;
- „O fetiță cu cârlionți” de Nicolae Crepcia;
- „Scrisori către îngerul meu”, „Novatorul” de Ovidiu Vasilescu;
- „Săcărâmb – 550 de ani” de Tokar Alexandru Pavel;
- „Note din zile” de Marius Iosif;
- „Ciumurlia cu drăcuieli. Eseuri, cronici, cronichete (literare)” de Dumitru Hurubă;
- „Biopoesis”, „Continua despărțire” de Eugen Evu;
- „Vivisecții” de Raul Constantinescu;
- „Alb” de Dumitru Tâlvescu;
- „Medicina ca misiune”, ed. a II-a, de Mariana Pândaru, Dan Cioată;
- „Revoluția română din Transilvania. Rapoartele prefecților revoluției: Avram Iancu, Ioan
Axente Sever, Simion Balint”, ediție îngrijită de Ioachim Lazăr;
- „Amurguri/ Sunsets” de Dorina Brândușa Landen;
- „Cartea florilor/ The Book of Flowers” de Mariana Pândaru;
- „Rezonanțe” de Mariana Pândaru, George Văidean;
- „Flăcări târzii” de Katy Șerban;
- „Din cele mai frumoase poezii”, „Spre Lumile Luminii”, „Izvoarele Luminii” de Traian
Dorz;
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- „Să dezlegăm tainele comunicării” de Carmen Iordăchescu;
- „Manual de înțelepciune”, ed. a V-a, de Joseph-Maria Bochenski;
- „Sacrul” de Rudolf Otto;
- „Memorial” de Ioan Bunea;
- „Încă un minut cu Monica Vitti” de Anamaria Beligan;
- „Dincolo de geamandură” de Liana Mânzat;
- „Electricitate și magnetism. Probleme… captivante” de Florea Uliu, Liviu-Bogdan Arici;
- „Lecturi libere într-o țară ocupată” de Gheorghe Mocuța;
- „Prizonier în Siberia” de Dumitru Petcu;
- „Vocea care sună din tunetul vieții” de Claudia-Gabriela Marcu;
- „Povești cu păsări și pitici” de Radu Ciobanu;
- „Culorile poeziei” de Ana Grămescu;
- „Copilărie cu fluturi și flori” de Tahera Szekely;
- „Drumul pe lama unui cuțit” de Paulina Popa;
- „Întâlniri în atelierul de fotografie”, coordonator Marin Florin Ilieș;
- „Marele secret al vieții” de Cătălin Dupu;
- „Comunism și anticomunism în județul Hunedoara 1944-1989” de Gheorghe Firczak,
Liviu Lazăr;
- „Cum s-a românizat România”, „Primul Război Mondial: controverse, paradoxuri,
reinterpretări”, „Suveranii României: Monarhia, o soluție?” de Lucian Boia;
- „Risipitorul de hîrtie” de Costel Stancu;
- „Pescuitorul de metafore” de Ana Kremm;
- „În grădina din spatele vorbelor” de Tudor Gherman;
- „Practici carnavalești de Lăsatul Secului” de Adela Lungu-Schindler;
- „Fapte și răspântii” de Dan D. Farcaș;
- „Ce lăsăm în urma noastră? Gheorghe Jurma în dialog cu Titus Crișciu”;
- „Zvon de aripi” de Horia Ionescu;
- „Magia cântecului (folclor literar hunedorean)” de Marcel Lapteș;
- „Fericire la preț redus”, „Copilul Dunării”, ed. bilingvă engleză-română, vol. I, de Doina
Popescu-Brăila;
- „Crime la festival” de Lucia Verona;
- „Terapie pentru crimă” de Bogdan Hrib, Kiki Vasilescu;
- „Ruleta maghiară. Convorbiri cu Markó Béla despre literatură, politică, societate” de
Kőrössi P. József.
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- expoziții aniversare: Adriana Grand, Mircea Baron, Ileana Lucia Floran, Marcel
Petrișor, Adrian Valentin Samson, Marcela Balazs, Petru Baciu, Ioan Petru Culianu, Isaac
Asimov, Mihai Eminescu, Yukio Mishima, Anton Pavlovici Cehov, Unirea Principatelor
Române, Fekete István, David Lodge, Ionel Teodoreanu, John Grisham, Titu Maiorescu,
Jókai Mór, Anton Bacalbașa, Georg Friedrich Händel, Erich Kästner, Ziua Internaţională a
Femeii, Radu Tudoran, Michelangelo Buonarroti, Thury Zoltán, Ion Barbu, Kosztolányi
Dezsö, Émile Zola, Hans Christian Andersen, Márai Sándor, Jean Marie Gustave Le Clézio,
Ziua Planetei Pământ, Edmond Deda, Ziua bibliotecarului din România, Lucian Blaga, Ziua
Europei, Alphonse Daudet, Titus Popovici, Tudor Arghezi, Ziua Internațională a Copilului,
Thomas Hardy, Thomas Mann, Robert Schumann, Saul Bellow, Ziua Drapelului Național,
Antoine de Saint Exupéry, Elias Canetti, Violeta Zamfirescu, Teodor Mazilu, Gellu Naum,
Guy de Maupassant, Kölcsey Ferenc, Jean Auguste Dominique Ingres, Edgar Rice
Burroughs, Tudor Popescu, Petru Sălcudeanu, Elvira Bogdan, Agatha Christie, Ungvári
Tamás, Ziua Mondială a Turismului, Ziua Internațională a Muzicii, Ziua Națională a Chinei,
Paul Goma, Ziua Internațională a Animalelor, Eusebiu Camilar, Frank Herbert, Șt. O. Iosif,
Ziua Internațională a Nevăzătorilor, Ziua Armatei Române, Ziua Internațională a Internetului,
Mihail Sadoveanu, Auguste Rodin, Liviu Rebreanu, Mark Twain, Nicolae Labiș, Alexandre
Dumas (tatăl), Ziua Internațională a Muntelui, Vasile Lovinescu, Edith Piaf, Joseph Rudyard
Kipling.
- expoziții comemorative: Valeriu Bârgău, Aurel Vlad, Stelian Ivașcu, Drăgan
Muntean, Nicolae Macici, Albert Camus, Victor Kernbach, Grigore Alexandrescu, George
Călinescu, Hortensia Papadat Bengescu, Mihail Afanasievici Bulgakov, Edgar Rice
Burroughs, Jules Verne, Jean de la Fontaine, Mark Twain, Ovidiu S. Crohmălniceanu,
Gustave Flaubert, Marin Preda, Victor Hugo, Mikszáth Kálmán, Mihail Sebastian, Georges
Bizet, Charles Dickens, Emil Cioran, Fekete István, Emil Gârleanu, Vladimir Nabokov, Sir
Arthur Conan Doyle, Tudor Arghezi, Traian Herseni, Jane Austen, Johann Sebastian Bach,
Ioan Slavici, Honoré de Balzac, Gib. I. Mihăescu, Vasile Alecsandri, François Mauriac, Béla
Bartók, Louis Pasteur, Ottlik Geza, Jose Ortega Y Gasset, Jonathan Swift, Alice Botez,
Lawrence Durrell, Alexandru Odobescu, Vörösmarty Mihály, Lev Nikolaevici Tolstoi,
Alexandre Dumas (fiul), Nicolae Iorga, Oscar Wilde, Dinu Lipatti, Francis Scott Key
Fitzgerald, Kemeny Zsigmond.
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2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunități, amenințări)
Analiza SWOT determină gradul de realism al programelor şi proiectelor propuse a fi
realizate în următoarea perioadă de management. Evidenţierea punctelor tari/ slabe, a
oportunităţilor şi ameninţărilor la adresa programelor şi proiectelor Bibliotecii Judeţene
„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva constituie un punct de plecare în stabilirea priorităţilor
şi adoptarea măsurilor necesare pentru implementarea lor.

Puncte tari

- Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este un centru
cultural cu îndelungată tradiţie;
- beneficiază de colecții valoroase de documente;
- oferta de carte răspunde necesităţilor exprimate de toate categoriile socioprofesionale, fără deosebiri legate de apartenenţa etnică, religioasă, politică
etc.
- dotarea cu echipamente de tehnică de calcul corespunzătoare desfășurării
activității;
- beneficiază deja de încrederea comunităţii, care utilizează serviciile oferite;
- informatizarea constituie un avantaj, iar accesul gratuit la internet conferă
un sprijin real pentru toţi acei locuitori care nu au acces de acasă;
- profesionalismul şi diversitatea specializării angajaţilor, garanţie că fiecare
solicitare va fi tratată cu seriozitate şi competenţă;
- unii bibliotecarii sunt formaţi ca formatori, ceea ce permite organizarea
unor cursuri pentru diverse categorii de utilizatori, în funcţie de nevoile
exprimate de aceştia;
- Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva editează deja
lucrări de specialitate, bine cotate la nivel ştiinţific naţional, ceea ce îi conferă
un statut aparte în rândul bibliotecilor judeţene din ţară;
- beneficiază de mai mulţi ani de un site propriu, site pe care se află
informații despre bibliotecă (atât ca organizare și funcționare, cât și despre
evenimentele culturale organizate);
- beneficiază de două pagini de facebook (a Bibliotecii Județene și a Secției
de Împrumut Carte pentru Copii), prin intermediul cărora se comunică cu
utilizatorii și unde aceștia pot găsi informaţii referitoare la evenimentele
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culturale organizate pe parcursul anului;
- beneficiază şi de trei bloguri (al Bibliotecii Județene, al Secției de Împrumut
Carte pentru Copii și al Filialei Nr. 3), unde pot fi citite articole de
specialitate;
- bună colaborare cu autorităţile judeţene în vederea obţinerii sprijinului
logistic, financiar, de consiliere necesar;
- Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva vine în sprijinul
persoanelor cu probleme, pătrunzând deja în mediile sociale din judeţ.
Puncte slabe

- Personal insuficient în raport cu cerințele utilizatorilor și cu numărul mare
de manifestări cultural-educative - în perioada actuală, biblioteca publică a
încetat să mai fie o simplă instituție de la care se împrumută cărți, ea
devenind tot mai mult un adevărat centru cultural care organizează activități
de promovare a culturii pentru un public tot mai larg. În fiecare lună, paleta
de activități pe care le oferim membrilor comunității cuprinde suite întregi de
prezentări de evenimente, personalități, zile importante, lansări de carte,
întâlniri cu diverse personalități. Aceste activități sunt, de regulă, organizate
de bibliotecari, pe lângă activitatea lor curentă desfășurată în secțiile și
compartimentele bibliotecii. Pentru a realiza activități de un nivel calitativ tot
mai înalt, corespunzător exigențelor unui public tot mai bine informat, se
impune suplimentarea personalului bibliotecii cu persoane care să se ocupe
exclusiv cu realizarea acestui gen de activități cu care biblioteca să se
prezinte în fața comunității locale.

Oportunităţi

- posibile parteneriate cu structuri ale autorităţilor locale și naționale în
vederea realizării unor proiecte comune;
- dezvoltarea de servicii noi de bibliotecă prin preluarea spaţiului nou,
construit special de Consiliul Judeţean Hunedoara pentru Biblioteca
Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva;
- completarea Bibliotecii Digitale Hunedoara;
- dezvoltarea unor module de formare profesională în cadrul Centrului
Regional de Formare Profesională, altele decât cele prevăzute în cadrul
proiectului Biblionet-lumea în biblioteca mea;
- mutarea sediului central într-un spațiu nou construit, destinat special pentru
bibliotecă.
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Ameninţări

- Spațiu insuficient destinat colecțiilor - colecțiile noastre de ziare, reviste și
cărți au fost, încă de la înființarea bibliotecii, ținute la zi și puse la dispoziția
utilizatorilor care găsesc aici informația de care au nevoie, în cele mai diverse
domenii. De la un an la altul, aceste colecții au sporit, dar spațiul în care au
fost depozitate a rămas același, condițiile de păstrare fiind de multe ori
improprii. De aceea, se impune studierea posibilității de a se aloca un spațiu
mai mare acestor colecții, pentru ca ele să poată fi, pe de o parte, păstrate în
condiții optime de microclimat, și pe de altă parte, să fie și ușor de manipulat
atunci când utilizatorii solicită o publicație anume.

3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia
Comparativ cu acţiunile întreprinse de alte instituţii cu profil similar sau complementar,
în privinţa promovării activităţilor, colecţiilor şi serviciilor prin activităţi specifice relaţiilor
publice şi strategiilor media, biblioteca se situează într-o poziţie foarte bună.
Modalitatea cea mai frecventă de promovare a activităţilor bibliotecii a constat în
realizarea de afişe promoţionale, flyere, pliante, bannere, materiale informative, care au
subliniat locul şi ora desfăşurării manifestării, dar care, în acelaşi timp, s-au constituit în
materiale informative de bază. În cazul omagierii unor personalităţi, materialele informative
au cuprins date referitoare la biografia acestora, la principalele momente din carieră,
contribuţia la dezvoltarea domeniului de activitate reprezentativ, toate adunate într-o bogată
biobibliografie.
Activitatea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a fost, în perioada
01.01.2015 - 31.12.2015, foarte bine reflectată în mass-media locală (presă scrisă, presă
online, televiziune, radio). Compartimentul de Informare Bibliografică și Comunitară a
înregistrat prezenţa instituţiei noastre în mijloacele locale de informare, semnalând fiecare
apariţie scrisă sau audio-video.
În concordanţă cu prevederile proiectului de management, a fost în permanenţă
actualizată pagina web a instituţiei - www.bibliotecadeva.ro.
Pentru o şi mai bună promovare a activităţilor întreprinse, a fost creată și administrată
pagina de facebook a Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, unde sunt
postate atât informaţii privitoare la anunţarea unor evenimente care vor avea loc, cât şi
fotografiile și materialele video realizate în timpul evenimentelor respective.
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De asemenea, a fost creat și actualizat permanent blogul Bibliotecii Judeţene „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva, blogul Secției de Împrumut Carte pentru Copii și blogul
Filialei Nr. 3, unde pot fi găsite articole referitoare la activităţile organizate cu diferite ocazii,
și secțiunile Biblionet și Biblioteca în presa hunedoreană pe site-ul bibliotecii.
Totodată au fost realizate anual campanii de mediatizare a serviciilor bibliotecii prin
lipirea pe fiecare scară de bloc a unor materiale informative: Cursuri de limba chineză,
Cursuri de caligrafie chinezească; Părinții întreabă, psihologul răspunde; O jucărie pentru
fiecare; Noaptea Bibliotecilor; Salonul Hunedorean al Cărții; Serviciile bibliotecii. În cadrul
acestor campanii s-au distribuit afișe ale manifestărilor respective pe raza municipiului Deva.
Pentru fiecare activitate a Bibliotecii este realizat un film documentar care este transmis
pe un post local de televiziune.
Pentru contribuția adusă la răspândirea limbii chineze, Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva a primit Diploma de excelență, în cadrul celei de-a treia ediții
a ceremoniei de decernare a Bursei „Visul chinezesc” de la Ambasada Republicii Populare
Chineze la București.
Scopul nostru este acela de a creşte vizibilitatea bibliotecii, de a stabili, pe baza
sondajelor realizate, direcţiile de acţiune în privinţa creşterii nivelului de satisfacţie a
utilizatorilor existenţi, precum şi de a atrage noi categorii de utilizatori. În acest sens, vor fi
promovate diverse activități de socializare pentru toate categoriile de vârstă, atât la sediul
central al bibliotecii, cât și la cele cinci filiale, dar și la bibliotecile publice din județul
Hunedoara.

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari
Pentru cunoaşterea cât mai complexă a utilizatorilor, Biblioteca Judeţeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva a apelat la o serie de modalităţi de informare în legătură cu
așteptările beneficiarilor, nivelul de pregătire intelectuală, domeniile de interes etc., prin
efectuarea unor sondaje anuale, completarea unor chestionare. De asemenea, în fiecare secţie
există posibilitatea ca utilizatorii bibliotecii să-şi poată exprima sugestiile şi propunerile în
ceea ce priveşte achiziţia de cărţi şi documente audio-vizuale.
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5. Grupurile-țintă ale activităților instituției
Beneficiarul-ţintă al programelor
Pe termen scurt, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva are în
vedere utilizatorii de vârstă şcolară - elevi şi studenţi.
Pe termen lung, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva răspunde
cerinţelor de lectură, studiu şi informare ale întregii comunităţi judeţene.

6. Profilul beneficiarului actual
În anul 2015, statistica de utilizare a serviciilor Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu”

După
naţionalitate

Total an
5951
3776
2193
332
1
54
69
977
97
146
77
57
383
576
639
424
420
134
2111

100,00
15,14
0,04
2,46
3,14
44,55
4,42
6,66
3,51
2,60
17,46
26,26
29,13
19,33
19,15
6,11
96,26

maghiari

65

2,96

alte naţionalităţi

17

0,77

După
sex

Hunedoara-Deva se prezintă în felul următor:

bărbaţi
femei

845
1348

37,53
61,47

După statutul ocupaţional
După vârstă

Utilizatori înscrişi

Utilizatori activi
Reînscrişi / vizaţi
Nou înscrişi
Profesii intelectuale
Tehnicieni / maiştri
Funcţionari
Muncitori
Elevi
Studenţi
Pensionari
Casnice
Şomeri
Alte categorii
sub 14
14-25
26-40
41-60
peste 61
români
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Din analiza tabelului de mai sus se poate observa cu foarte mare uşurinţă că aproape
jumătate din utilizatorii nou înscrişi la Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva sunt elevi, urmaţi de cei cu profesii intelectuale, de pensionari și studenţi. Analizând
aceiaşi utilizatori după categoria de vârstă, observăm că pe primul loc se situează categoria de
vârstă cuprinsă între 14 și 25 de ani.

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:
1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel
național și la strategia culturală a autorității
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este o bibliotecă publică de
tip enciclopedic, îndeplinind atât funcții complexe de centru de informare culturaleducațional, cât și funcții specifice de centru local, organizând activități diverse în domeniul
informării, lecturii, educației, artei și al petrecerii timpului. Biblioteca Județeană promovează
și servește politicile, programele și proiectele de dezvoltare durabilă la nivelul întregii
comunități pe care o deservește.
Având drept misiune constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea, conservarea
și valorificarea colecțiilor de documente deținute, indiferent de formatul și suportul material
al acestora, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva și-a îmbogățit în anul
2015 fondul de documente cu 12.575 de unități biblioteconomice. Dintre acestea, 12.042 sunt
cărți și periodice tipărite și 533 sunt documente audio-video. Acestea au intrat în patrimoniul
bibliotecii pe două căi: prin achiziție (10.104) și prin donație (2.471).
Fiind o bibliotecă enciclopedică, s-a avut în vedere achiziționarea de documente
diverse care să se adreseze cât mai multor categorii socio-profesionale.
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a stabilit o relație foarte
bună cu majoritatea editurilor din țară și din județul Hunedoara. Astfel, cu ocazia Salonului
Hunedorean al Cărții, organizat în fiecare toamnă, este achiziționată cea mai mare parte a
documentelor de bibliotecă, aproape toate noile apariții de pe piața editorială românească. În
afară de aceasta, achiziționăm cărți și de la editurile din străinătate (Franța, China).
O dată intrate în Biblioteca Județeană, aceste 12.575 de unități biblioteconomice au
fost prelucrate, ele putând fi regăsite în catalogul online al instituției.
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Importantă instituție de cultură, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva s-a afirmat și ca un veritabil centru editorial, oferind comunității valoroase publicații:
 S-a finalizat volumul 5, „Personalități hunedorene”, al lucrării „Județul
Hunedoara, monografie”. S-a făcut un inventar riguros al personalităților care s-au
născut sau au activat pe teritoriul județului nostru, din toate marile domenii de
activitate, și s-au inclus biografiile acestora în volum.
 Au fost efectuate cercetări de arhivă, identificări de noi surse documentare, datele
au fost analizate și prelucrate de către colectivul redacțional al lucrării
„Monografia Municipiului Deva”;
 „Vox Libri” – revista bibliotecii (trimestrial);
 „Calendarul manifestărilor culturale din judeţ” (lunar);
 „Noutăţi din ţară şi din lume” (lunar);
 „Calendarul personalităţilor şi evenimentelor culturale” (lunar);
 „Noutăţi în bibliotecă” (trimestrial);
 „Evenimente şi manifestări culturale” (anual);
 „Calendarul personalităţilor hunedorene” (anual);
 Material de promovare: „Prin marile biblioteci ale lumii”;
 Biobibliografii: Ileana Lucia Floran, Mircea Goian.
O altă funcție specifică importantă a bibliotecii ce decurge din misiunea acesteia este
aceea de a oferi membrilor comunității servicii gratuite de împrumut a documentelor la
domiciliu și de consultare a acestora în săli de lectură. În anul 2015, Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a pus la dispoziția utilizatorilor 334.057 de unități
biblioteconomice. Totodată, a prestat următoarele servicii:
- înscrierea, informarea și orientarea utilizatorilor;
- împrumutul documentelor în săli și la domiciliu;
- prelungirea termenului de împrumut, telefonic sau prin e-mail;
- rezervarea titlurilor solicitate, telefonic sau prin e-mail;
- întocmirea de bibliografii la cerere;
- împrumut interbibliotecar.
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Pe parcursul anului 2015 au fost difuzate 190.791 de documente, dintre care 36.872
au fost consultate în regim de sală de lectură. Din totalul de documente difuzate 177.022 au
fost cărți, 5.500 publicații seriale și 8.207 documente audio-video. combinate. După limba în
care sunt tipărite documentele, situația aferentă anului 2015 se prezintă astfel: 182.679 în
limba română, 4.368 în limba engleză, 882 în limba maghiară, 586 în limba franceză, 152 în
limba germană și 2.124 în alte limbi. În funcție de conținutul documentelor consultate, se
poate observa preferința utilizatorilor către literatura universală (93.003 reprezentând 48,75
%), urmată de literatura română (17.609 reprezentând 9,23%), generalități (13.399
reprezentând 7,022%), filosofie (11.368 reprezentând 5,96%), artă (6.812 reprezentând
3,57%), lingvistică (6.523 reprezentând 3,42%), istorie (6.058 reprezentând 3,18%), apoi
medicină, geografie, teologie, drept etc. Din totalul acestora 2.135 au fost publicații pentru
copii.
Au fost realizate 18 împrumuturi interbibliotecare de la alte biblioteci și patru către
alte biblioteci din țară.
Din punct de vedere al gestionării colecțiilor, pe parcursul anului 2015, au fost scoase
din inventarul Bibliotecii Județene 857 de unități biblioteconomice.

2. Orientarea activității profesionale către beneficiari
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a căutat în anul 2015 să-și
orienteze activitatea profesională către beneficiarii acesteia, direct prin organizarea de cursuri
sau indirect prin bibliotecile publice din județul Hunedoara:
 Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme:
- Raportarea statistică prin intermediul portalului ESOP;
- Planificarea strategică în biblioteca publică.
 Organizarea de cursuri:
- Biblioteca pas cu pas (curs de reorganizare a bibliotecii pentru bibliotecari);
- Bani IQ și Bani pe net (cursuri de educație financiară online pentru bibliotecari);
- Inițiere în utilizarea calculatorului (pentru membrii comunității);
- Formator (pentru bibliotecari și membrii comunității);
- Povestiri digitale (pentru asistenți sociali din DGASPC);
- Cetățenie activă (pentru voluntarii din cadrul proiectului Al treilea spațiu al
cetățeniei active);
- Atelierul micilor artiști (pictură pe tricouri și sticlă pentru elevi).
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3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
Prin programele sale profesionale, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva a urmărit îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor specifice, prevăzute de
legislaţia în vigoare, pe trei direcţii: a) modernizarea mijloacelor tehnice şi de spaţiu; b)
realizarea programului manifestărilor culturale; c) asumarea rolului de coordonator al
activităţii bibliotecilor publice din judeţ.
a) Modernizarea mijloacelor tehnice: S-au primit donații din partea:
- I.R.E.X. București (pentru Centrul de Formare Regională): smart board – 1 buc. în
valoare de 21376,92 lei, tabletă Apple iPad – 2 buc în valoare de 4914,78 lei, televizor LCD
– 1 buc. în valoare de 4866,13 lei, Apple iPhone – 1 buc. în valoare de 2588,79 lei,
videoproiector – 1 buc. în valoare de 1547,43 lei, consolă PS4 – 1 buc. în valoare de 2287,08
lei;
- S.C. Top Tech S.R.L. Deva: tablete – 8 buc., imprimantă Epson - 1 buc. în valoare de
1299 lei.
b) Programul manifestărilor culturale a urmărit:
- să satisfacă nevoile culturale şi de lectură ale beneficiarilor şi să impună Biblioteca
Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva drept centru de educaţie permanentă;
- să diversifice şi să sporească nivelul calitativ al informaţiilor;
- să realizeze parteneriate cu instituţii culturale, şcoli, colegii/ licee, universităţi,
ONG-uri etc.;
- să atragă surse de finanţare pentru realizarea de noi servicii în beneficiul comunităţii
etc.
Programul a avut la bază calendarul aniversărilor din anul 2015, dar a inclus totodată şi
activităţi cu caracter periodic, anual. Activităţile organizate au avut un public ţintă bine
definit: de la desene şi expoziţii pentru cei mici, concursuri literare şi pe teme de cultură
generală pentru elevii de gimnaziu şi colegiu/ liceu, până la manifestări de înaltă ţinută
ştiinţifică. În anul 2015, au fost realizate în total 308 activități în cadrul programelor şi 463 de
expoziţii de carte.
c) Asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ; în
conformitate cu Legea bibliotecilor, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva s-a implicat în dezvoltarea, modernizarea şi eficientizarea activităţii reţelei bibliotecilor
publice municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ prin:
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- donaţii de carte către bibliotecile din judeţ din fondurile Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, pe baza parteneriatului dintre minister şi Editura Intact;
- Organizarea de colocvii metodice cu bibliotecarii din județ pe următoarele teme:
- Raportarea statistică prin intermediul portalului ESOP;
- Planificarea strategică în biblioteca publică;
- Organizarea de cursuri:
- Biblioteca pas cu pas (curs de reorganizare a bibliotecii pentru bibliotecari);
- Bani IQ și Bani pe net (cursuri de educație financiară on-line pentru
bibliotecari);
- Inițiere în utilizarea calculatorului (pentru membrii comunității);
- Formator (pentru bibliotecari și membrii comunității);
- Povestiri digitale (pentru asistenți sociali din DGASPC);
- Cetățenie activă (pentru voluntarii din cadrul proiectului Al treilea spațiu al
cetățeniei active);
- Atelierul micilor artiști (pictură pe tricouri și pe sticlă pentru elevi).
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C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/ sau de
reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz:
1. Măsuri de organizare internă
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva funcţionează în baza
Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 172/2014.
Structura organizaţională funcţională curentă a instituţiei este promovată prin
Organigrama de structură şi prin Statul de funcţii, aprobate anual de acelaşi for tutelar.
În prezent Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva funcționează cu
un număr de 40 de posturi conform Hotărârii nr. 172/2014.
Funcţie
De conducere
De specialitate
Administrativ
De întreţinere

Număr total
2015
3
32
1
4

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este împărţită, din punct de
vedere organizatoric şi funcţional, astfel:
1. Serviciul Relaţii cu Publicul - în cadrul acestui serviciu funcţionează următoarele
secţii şi filiale:
 Secția de Împrumut;
 Sala de Lectură;
 Secția de Împrumut Carte pentru Copii;
 Secţia de Artă şi Carte Franceză;
 Filiala Nr. 1;
 Filiala Nr. 2;
 Filiala Nr. 3;
 Filiala Nr. 4;
 Filiala Nr. 5 - Colțul Chinezesc;
 Biblionet;
 Compartiment Informare Bibliografică și Comunitară.
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2. Compartiment IT;
3. Compartiment Metodic;
4. Compartiment Completare, Evidență;
5. Compartiment Catalogarea Colecțiilor;
6. Serviciul Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreținere – în
cadrul acestui serviciu funcționează următoarele compartimente:
 Compartiment Financiar- Contabil, Resurse Umane;
 Compartiment Administrativ;
 Compartiment Întreținere-Deservire.

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Adaptarea periodică a Regulamentului de Ordine Interioară a instituției, actualizări în
cazul unor fișe ale posturilor, ca urmare a modificării sau suplimentării de atribuții, fapt care
a dus la actualizări ale Organigramei și Statului de funcţii.

3. Sinteza organismelor colegiale de conducere
Conform prevederilor legislative, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva funcţionează un Consiliu de Administraţie, cu rol consultativ, format din 5
membri, dintre care un reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara. În cadrul Consiliului
de Administraţie, convocat de managerul bibliotecii, s-au discutat şi au fost adoptate hotărâri
cu privire la principalele aspecte legate de bunul mers al activităţii specifice: modificarea
Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de utilizare a Playstation 4, aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, propuneri de activități pe trimestrul I
2016 etc.
Pe parcursul anului 2015, conform proceselor-verbale, au avut loc 3 şedinţe ale
Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva la
care au participat: managerul instituţiei, Ioan Sebastian Bara, şeful Serviciului FinanciarContabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreținere, Maria Popa, șeful Serviciului Relații cu
Publicul, Luminiţa Vulcan, bibliotecar Carmen Drăgoi, din partea Consiliului Judeţean
Hunedoara, Gligor Haşa şi Dana Gaşpar, secretar.
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4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/ sancționare)
La începutul anului 2015 a avut loc evaluarea performanțelor profesionale ale
angajaților Bibliotecii, ținându-se cont de criteriile de evaluare: cunoștințe și experiență,
complexitate, creativitate și diversitatea activităților, contacte și comunicare, condiții de
muncă, incompatibilități și regimuri speciale. Pentru funcțiile de conducere s-a ținut cont și
de judecata și impactul deciziilor, influență, coordonare și supervizare.
Au fost aplicate două măsuri de sancționare a personalului instituției.
În cursul anului 2015 au avut loc următoarele concursuri:
- pentru ocuparea postului de bibliotecar studii superioare, pe perioadă determinată,
până la întoarcerea pe post a titularului (rămas în concediu de creștere a copilului);
- pentru ocuparea unui post de bibliotecar cu studii medii pe perioadă nedeterminată
(rămas vacant în urma pensionării unui angajat);
- de promovare în grade profesionale (în urma acestui concurs șase angajați au fost
promovați în grad profesional).
În cursul anului 2015, patru angajați ai Bibliotecii Județene au urmat cursul Bazele
Biblioteconomiei și un angajat a urmat Cursul de utilizare SEAP - autorități contractante și
Inspector Resurse Umane.

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/
refuncționalizări ale spațiilor
Au fost realizate proceduri operaționale privind gestiunile din cadrul instituției, prin:
- scoaterea din uz a cărților cu un grad ridicat de deteriorare fizică;
- trimiterea la legătorie a celor cu un grad redus de deteriorare fizică;
- scoaterea din uz a obiectelor de inventar cu un grad ridicat de deteriorare fizică.
Au fost realizate și lucrări de igienizare și reparații la sediul central.
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6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/ auditării din partea autorităților
sau a altor organisme de control în perioada raportată
În anul 2015 au fost efectuate controale:
- Corpul de control – nu au fost semnalate nereguli;
- Serviciul de Audit al Consiliului Județean Hunedoara – recomandările Serviciului de
Audit au fost implementate parțial, restul sunt în curs de implementare (dintre recomandări
amintim: evaluarea modului de implementare a standardelor de control intern conform
Ordinului 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților
publice, desemnarea unui responsabil de etică la nivelul instituției, actualizarea programului
de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al bibliotecii, urmărirea modului de
aplicare și de cunoaștere de către salariați a procedurii operaționale Organizarea
concursurilor, elaborarea procedurilor scrise privind emiterea actelor administrative,
stabilirea responsabilităților în emiterea acestora, avizarea angajamentelor legale de către
Compartimentul de specialitate și Financiar-Contabil, întocmirea planului anual de pregătire
profesională și desemnarea persoanei responsabile cu această atribuție);
- PSI – nu au fost semnalate nereguli;
- ITM – nu au fost semnalate nereguli.
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D. Evoluția situației economico-financiare a instituției:
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul
contabil al perioadei raportate:
Mii lei
Venituri totale

Buget

Bilanț

din care:

2.658,00

2.822,13

- alocații bugetare

2.600,00

2.574,38

- venituri proprii

58,00

55,09

-

192,66

Cheltuieli totale

Buget

Bilanț

din care:

2.658,00

2.638,35

- de personal

1.170,50

1.160,97

- materiale

1.487,50

1.477,38

- donații, sponsorizări
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2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform
criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel:
Indicatori de performanță*)

Perioada
evaluată
2015

1.

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – cheltuieli de
capital) / nr. de beneficiari

67,423

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

3.

Număr de activități educaționale

308

4.

Număr de apariții media (fără comunicate de presă)

234

5.

Număr de beneficiari neplătitori

0

6.

Număr de beneficiari plătitori**)

0

7.

Număr de expoziții/ Număr de reprezentații/ Frecvența medie 463/ 0/ 221
zilnică

8.

Număr de proiecte/ acțiuni culturale

9.

Venituri proprii din activitatea de bază

10.

Venituri proprii din alte activități

Nr. crt.

0

9/ 48

55,09

*) Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate
modifica/completa/nuanţa indicatorii în funcţie de specificităţile instituţiei.
**) Nu se aplică în cazul bibliotecilor.
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E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor
asumate prin proiectul de management:
Se realizează prin raportare la:
1. viziune
Creatoare, dezvoltatoare şi administrator al valorilor culturale locale, naţionale și
universale, Biblioteca va asigura în continuare conservarea şi popularizarea
patrimoniului propriu prin:
- îndeplinirea sarcinilor de bibliotecă judeţeană, sarcini care îi revin conform legii;
- valorificarea rezultatelor cercetărilor în publicaţii de specialitate;
- extinderea accesului la informare şi educaţie permanentă;
- atragerea mai multor categorii de utilizatori;
- implicarea activă în procesul de cercetare ştiinţifică în domeniul bibliologiei,
biblioteconomiei şi al patrimoniului cultural naţional;
- stimularea dialogului intercultural şi interetnic prin organizarea de activităţi şi
manifestări culturale şi ştiinţifice cu caracter local, regional, naţional şi internaţional în
parteneriat cu instituţii şi ONG-uri care desfăşoară activităţi similare sau
complementare;
- fluidizarea circulaţiei publicaţiilor de interes prin intermedierea activă a schimburilor
interbibliotecare naţionale şi internaţionale;
- stimularea interesului pentru valorile culturale şi ştiinţifice locale prin elaborarea şi
publicarea de lucrări de referinţă pentru comunitatea locală;
- implicarea activă în procesul de dezvoltare a Bibliotecii Digitale Europene;
- susţinerea unei politici coerente de îmbunătăţire a calităţii resurselor umane, prin
accesul nepreferenţial şi transparent la perfecţionare profesională continuă a angajaţilor
instituţiei.

2. misiune
Misiunea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este de a se
menţine cel mai important centru de informare şi educaţie permanentă din Judeţul
Hunedoara. Considerăm ca fiind foarte important a se continua şi intesifica preocupările de a
iniţia şi derula proiecte culturale şi ştiinţifice, în afara activităţilor de bază ale bibliotecii, de
dimensiuni variabile, în parteneriat cu membri ai comunităţii hunedorene.
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În anul 2015 Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a servit
interesele de informare, educaţie, studiu, lectură şi recreere ale utilizatorilor municipiului
Deva şi judeţului Hunedoara, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi
cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a asigurat în perioada
raportată egalitatea accesului la informații și la documentele necesare informării, educației
permanente și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau
economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate.
Pentru a-și îndeplini această misiune:
- a achiziționat, prelucrat, conservat și valorificat toate tipurile de documente din
patrimoniu;
- a administrat și a pus la dispoziția utilizatorilor patrimoniul de publicații: cărți,
periodice, manuscrise, carte veche, materiale audio-video;
- a dezvoltat servicii de digitizare și conservare a documentelor;
- a editat și a tipărit publicații științifice prin care se valorifică patrimoniul județean și
național;
- a asigurat servicii de îndrumare metodică pentru bibliotecarii din bibliotecile publice din
județul Hunedoara și a sprijinit dezvoltarea acestor biblioteci publice;
- a organizat Depozitul Legal, constituind principala sursă documentară în ceea ce
privește cunoașterea patrimoniului cultural local.

3. obiective (generale și specifice)
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva continuă eforturile de
dezvoltare a colecţiilor de documente şi publicaţii, de valorificare a patrimoniului propriu şi
de îmbunătăţire a serviciilor către public.
În conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu resursele materiale şi
umane posibil de asigurat, obiectivele fundamentale ale instituţiei în perioada 2015-2020
sunt:
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- să-şi îndeplinească sarcinile de bibliotecă judeţeană, sarcini care îi revin conform
legii;
- să creeze posibilităţi de extindere a accesului la informare şi educaţie permanentă;
- să acţioneze eficient în sensul atragerii mai multor categorii de utilizatori;
- să se implice activ în procesul de cercetare ştiinţifică, în special în domeniul
bibliologiei, biblioteconomiei şi patrimoniului cultural naţional;
- să stimuleze realizarea dialogului intercultural şi interetnic prin organizarea de
activităţi şi manifestări culturale şi ştiinţifice cu caracter local, regional, naţional şi
internaţional în parteneriat cu instituţii şi ONG-uri care desfăşoară activităţi similare sau
complementare;
- să acţioneze eficient în sensul fluidizării circulaţiei publicaţiilor de interes prin
intermedierea activă a schimburilor interbibliotecare naţionale şi internaţionale;
- să elaboreze o politică editorială coerentă, având în vedere stimularea interesului
pentru valorile culturale şi ştiinţifice locale prin elaborarea şi publicarea de lucrări de
referinţă pentru comunitatea locală;
- să se implice activ în procesul de dezvoltare a Bibliotecii Digitale Europene;
- să-şi asume implementarea unei politici coerente de îmbunătăţire a calităţii
resurselor umane, prin accesul nepreferenţial şi transparent la perfecţionare profesională
continuă a angajaţilor instituţiei;
- să-şi consolideze rolul de centru de educaţie permanentă, prin încheierea unor
parteneriate cu instituţii locale de cultură, şcoli, licee, ONG-uri etc.;
- să organizeze, conform calendarului anual referitor la aniversările culturale,
activităţi pentru comunitatea pe care o deserveşte, care să contribuie la mai buna percepţie a
rolului bibliotecii în cadrul comunităţii;
- să intensifice măsurile de informatizare şi automatizare a serviciilor specifice,
precum şi să implementeze noile tehnologii de informare şi media utile comunicării
colecţiilor de publicaţii din patrimoniul propriu;
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- să promoveze şi să consolideze imaginea şi rolul bibliotecii în cadrul comunităţii,
prin abordarea unei politici de marketing şi publicitate eficiente;
- să utilizeze instrumente de optimizare a politicilor de achiziţii a publicaţiilor şi a
celor culturale prin promovarea cu consecvenţă a principiilor de eficienţă în gestionarea
resurselor financiare şi a celor umane, utilizând monitorizarea şi analiza indicatorilor de
performanţă;
- să diversifice sursele financiare necesare modernizării serviciilor;
- consolidarea resurselor materiale şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor
propuse.

4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management
În conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu resursele materiale şi
umane posibil de asigurat, obiectivele fundamentale ale instituţiei în perioada 2015-2020
sunt:
 să îndeplinească sarcinile care îi revin, conform legislaţiei în vigoare, în calitate de
bibliotecă judeţeană;
 să susţină formarea continuă a personalului, în scopul dobândirii competenţelor
necesare utilizării tehnicii moderne, şi să faciliteze activităţile de cercetare în
biblioteconomie;
 să-şi consolideze rolul de centru de educaţie permanentă, prin încheierea unor
parteneriate cu instituţii locale de cultură, şcoli, colegii, licee, ONG-uri etc.;
 să organizeze, conform calendarului aniversărilor culturale, activităţi pentru
comunitatea pe care o deserveşte, care să contribuie la mai buna percepţie a rolului
bibliotecii în cadrul comunităţii;
 să creeze posibilităţi de extindere a accesului la informare şi educaţie permanentă;
 să diversifice - cantitativ şi calitativ - oferta de servicii pentru utilizatori, care să
permită accesul extins la informaţii, atât pe cale tradiţională, cât şi electronică, prin
îmbogăţirea şi eficientizarea mijloacelor tehnice;
 să acţioneze eficient în sensul atragerii mai multor categorii de utilizatori;
 să promoveze şi să consolideze imaginea şi rolul bibliotecii în cadrul comunităţii,
prin abordarea unei politici de marketing şi publicitate eficiente;
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 să se implice activ în procesul de cercetare ştiinţifică, în special în domeniul
bibliologiei, biblioteconomiei şi patrimoniului cultural naţional;
 să stimuleze realizarea dialogului intercultural şi interetnic prin organizarea de
activităţi şi manifestări culturale şi ştiinţifice cu caracter local, regional, naţional şi
internaţional în parteneriat cu instituţii şi ONG-uri care desfăşoară activităţi similare
sau complementare;
 să elaboreze o politică editorială coerentă, având în vedere stimularea interesului
pentru valorile culturale şi ştiinţifice locale prin elaborarea şi publicarea de lucrări
de referinţă pentru comunitatea locală;
 să extindă cooperarea interbibliotecară, cu biblioteci din ţară şi străinătate, în
vederea atragerii de noi resurse informaţionale şi a includerii în contextul
profesional al bibliotecilor publice europene;
 să stabilească criterii relevante de evaluare a serviciilor de bibliotecă, în
conformitate cu bibliografia de specialitate;
 să-şi asume implementarea unei politici coerente de îmbunătăţire a calităţii
resurselor umane, prin accesul nepreferenţial şi transparent la perfecţionare
profesională continuă a angajaţilor instituţiei;
 să intensifice măsurile de informatizare şi automatizare a serviciilor specifice,
precum şi să implementeze noile tehnologii de informare şi media utile comunicării
colecţiilor de publicaţii din patrimoniul propriu;
 să utilizeze instrumente de optimizare a politicilor de achiziţii a publicaţiilor şi a
celor culturale prin promovarea cu consecvenţă a principiilor de eficienţă în
gestionarea resurselor financiare şi a celor umane, utilizând monitorizarea şi analiza
indicatorilor de performanţă;
 să diversifice sursele financiare necesare modernizării serviciilor;
 să atragă noi surse de finanţare, necesare modernizării serviciilor şi spaţiilor
bibliotecii;
 consolidarea resurselor materiale şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor
propuse.
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Prin programele propuse se urmăreşte creşterea nivelului de satisfacţie a utilizatorilor
instituţiei prin stabilirea şi menţinerea unei politici coerente de dezvoltare şi completare a
colecţiilor bibliotecii (conţinut tradiţional şi digitizat) şi prin diversificarea şi modernizarea
serviciilor de bibliotecă, în special a acelor servicii prin care instituţia interacţionează direct
cu utilizatorii.
Considerăm că programele propuse în Proiectul de management sunt realiste şi vin în
întâmpinarea aşteptărilor utilizatorilor.

5. Strategie și plan de marketing
În anul 2016 se vor încheia parteneriate cu diverse organizații de cultură și nu numai,
pentru desfășurarea de diverse activități cultural – științifice, se va continua promovarea
tuturor secțiilor și compartimentelor Bibliotecii prin realizarea de materiale promoționale,
diverse comunicate de presă, postarea acestor informații pe pagina de Facebook a instituției,
pe site-ul și blogul acesteia.
De asemenea se va continua realizarea de spoturi de prezentare a evenimentelor
bibliotecii, care să fie difuzate pe posturile locale de televiziune, precum și realizarea de filme
documentare pe marginea activităților bibliotecii.

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
Pentru perioada aprilie 2015 - martie 2020, propunem:
I. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă - pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor crescânde de informare, documentare şi lectură a tuturor utilizatorilor;
II. Modernizarea spaţiilor bibliotecii - pentru asigurarea unui climat cât mai adecvat
obiectivelor şi sarcinilor bibliotecii;
III. Biblioteca în era digitizării - pentru a asigura accesul cât mai rapid la informaţii;
IV. Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din
judeţ - implicarea în modernizarea şi informatizarea bibliotecilor comunale, orăşeneşti şi
municipale din judeţ;
V. Biblioteca, important centru editorial comunitar - prin elaborarea unor lucrări de
referinţă

pentru

comunitatea

locală

(„Monografia

biobibliografii;
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VI. Afirmarea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva ca important
centru cultural şi ştiinţific - prin asumarea de către bibliotecă a rolului său de centru de
educaţie permanentă;
VII. Stimularea dialogului intercultural şi interetnic - pentru a asigura comunităţii
hunedorene o deschidere cât mai largă spre valorile culturii europene şi nu numai, pentru a
veni în întâmpinarea nevoii de cunoaştere a celuilalt;
VIII. Conferirea unor distincţii anuale - pentru a recompensa activitatea unor
bibliotecari, dar şi a unor persoane din afara bibliotecii, care s-au implicat în viaţa culturală a
comunității.

7. Proiecte din cadrul programelor
I. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă
Scopul programului este acela de a menţine categoriile existente de utilizatori şi de a
atrage altele, precum şi de a obţine un grad de satisfacţie superior în rândul acestora; din
publicul-ţintă al acestui program, pe lângă categoriile amintite, se pune accent şi pe angajaţii
instituţiei.
 Constituirea unei baze de date în format electronic pentru fondul de presă de la
Sala de lectură;
 Continuarea organizării de cursuri pentru comunitate:
 Cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului;
 Cursuri de pictură;
 Cursuri de limbă și caligrafie chineză;
 BaniiIQ – curs de informații financiare;
 Digitales – curs de inițiere în realizarea de povestiri digitale;
 Access – baze de date – curs pentru crearea și utilizarea unei baze de
date;
 Organizarea și coordonarea unui eveniment, pas cu pas;
 Crearea unui serviciu, pas cu pas;
 Marketingul serviciilor de bibliotecă – cursul are în vedere dezvoltarea
serviciilor sau transformarea/ adaptarea permanentă la cerințele
comunității;
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 Impactul serviciilor de bibliotecă – cunoașterea rezultatelor concrete
ale activității bibliotecii;
 Managementul bibliotecilor locale – cursul abordează noțiunile de
bază în ceea ce privește managerierea relațiilor cu administrația locală,
colaboratorii și comunitatea;
 Activitatea metodică pas cu pas – curs pentru metodiștii din
bibliotecile județene;
 Curs de formator;
 Curs de Cetățenie Activă;
 Primii pași în carieră;
 Public Speaking;
 Școala părinților la… bibliotecă – vor fi organizate câte două ateliere
de lucru lunare, animate de psihologi, pentru persoane care au copii în
îngrijire, pe teme legate de educație, modele comportamentale etc.
 Instalarea de echipamente RFID pentru securitatea colecțiilor la secțiile cu
acces liber la raft (porți de detecție, etichete etc);
 Dezvoltarea de servicii de asistenţă bibliografică la distanţă şi acordare de
referinţe bibliografice prin e-mail;
 Îmbunătăţirea fluxului circulaţiei publicaţiilor, mai ales pe traseul depozit –
secții de împrumut, sală de lectură;

II. Modernizarea spaţiilor bibliotecii
II. A. Amenajarea noului spaţiu (în care se va muta biblioteca), conform necesităţilor
de funcţionare a unei biblioteci publice moderne, prin:
 Crearea Compartimentului de Înscriere Unică;
 Amenajarea unui spațiu pentru desfășurarea activităților cultural-educative și
nu numai;
 Crearea unei săli de conferinţe, pentru necesităţile bibliotecii, dar şi ale
comunităţii;
 Amenajarea unui spațiu pentru desfășurarea cursurilor.
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II. B. Lucrări de modernizare, reparaţii şi reabilitare la sediul central al bibliotecii şi
la filiale:
 Instalarea unui sistem centralizat de supraveghere, antiefracție și care să
deservească întregul spațiu în care se va muta biblioteca;
 Instalarea unui sistem de sonorizare care să deservească întregul spațiu al noii
biblioteci;
 Instalarea unui sistem de traducere prin căști folosit la sala de conferințe de la
parterul clădirii.

III. Biblioteca în era digitizării
 „Biblioteca Digitală Hunedoara”: continuarea completării bazei de date cu cărţi
full-text pe diverse domenii, pe baza unui acord cu autorii, editurile sau alte persoane
îndreptăţite;
 Participarea la Programul naţional de digitizare a documentelor pentru crearea
Bibliotecii Digitale a României;
 Crearea secțiunii „Publicații seriale” pe site-ul instituției;
 Actualizarea în permanență a site-ului Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva;
 Realizarea unui portal web pentru bibliotecile publice din județ, pe serverul
instituției.
IV. Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din judeţ
 Desfăşurarea de proiecte/ acţiuni comune cu bibliotecile publice din județ.

V. Biblioteca, important centru editorial comunitar
 Editarea revistei Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva „Vox
Libri” - apariţie trimestrială;
 Editarea lucrării „Monografia Municipiului Deva”, vol. I-II, cu sprijinul Primăriei
Municipiului Deva;
 Editarea lucrării „Voluntari hunedoreni în războiul pentru întregirea națională a
României”, autor Ioachim Lazăr, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara;
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 Editarea volumului aniversar al bibliotecii: „Biblioteca Județeană Ovid Densusianu
Hunedoara-Deva – 65 de ani de existență”;
 Editarea lucrării „Cartea legendelor hațegane”, autori Dacian Muntean și Laura
Vesa.
VI. Afirmarea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva ca important
centru cultural şi ştiinţific
 Organizarea unei serii de întâlniri cu personalități din diverse domenii ale vieții
culturale, social-politice din România;
 Organizarea anuală a Salonului Hunedorean al Cărții, cu participarea celor mai
reprezentative edituri românești.

VII. Stimularea dialogului intercultural şi interetnic
 Atragerea de noi colaboratori din țară și din străinătate pentru revista bibliotecii,
„Vox Libri”;
 Continuarea şi intensificarea schimbului interbibliotecar de publicaţii cu biblioteci şi
instituţii de cultură din ţară şi străinătate;
 Participarea la reuniuni internaționale de profil, în special la cele organizate de
IFLA;
 Extinderea cooperării şi formării parteneriatelor;
 Atragerea specialiştilor cu strictă specialitate (cunoscători de limbi clasice şi
orientale, limbi slave, specialişti în bibliofilie şi carte veche, restauratori de
documente) pentru activităţi specifice.
VIII. Conferirea unor distincţii anuale
 Continuarea tradiţiei Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva de a
conferi anual distincţii pentru:
- cititori – „Trofeul Micului Cititor”, „Ziua Internațională a Cărții pentru Copii”,
Concursul de cultură generală „Citești și câștigi!”;
- bibliotecari şi biblioteci – „Cea mai bună bibliotecă”;
- personalităţi marcante ale vieţii culturale românești – Diplomă de excelență.
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8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de
management
Pentru perioada aprilie 2015 – martie 2020, ne propunem:
 Organizarea la Deva a unei conferinţe a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi
Bibliotecilor Publice din România, după mutarea în sediul nou.
 De asemenea se va urmări asigurarea continuităţii desfăşurării unor manifestări
culturale deja consacrate, precum: Eminesciana, Unirea Principatelor Române,
Femei și destine, Bibliotecile anului, Ziua Internațională a Francofoniei, Ziua
Internațională a Cărții pentru Copii, Trofeul Micului Cititor, Noaptea Bibliotecilor,
Salonului Hunedorean al Carții, Ziua Națională a României, Luna Editurii.
Ocazional, vor fi organizate lansări de carte, expoziţii, concursuri, activități culturaleducative etc.
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F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor
instituției ce pot fi atrase din alte surse
1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
- previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei:
Limitându-ne la actualul număr de posturi din Organigrama de structură şi Statul de
funcţii, luând în calcul şi evoluţiile contextului legislativ de la această dată, pentru anul 2016
previzionăm următoarea evoluţie a cheltuielilor totale: 2.950,00 mii lei;
- previzionarea evoluției cheltuielilor de personal: 1505,00 mii lei;
- previzionarea evoluţiei cheltuielilor cu materialele: 1395,00 mii lei;
- previzionarea evoluţiei cheltuielilor de capital: 50,00 mii lei;
- previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase: 2950,00;
- previzionarea evoluției veniturilor provenite din alocații: 2900,00 mii lei;
- previzionarea evoluției veniturilor proprii: 50,00 mii lei.

2. Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management
În următoarea perioadă de management estimăm prezența unui număr de aproximativ
8.000 de utilizatori.

3. Analiza programului minimal realizat
 Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă
- a fost continuat proiectul „Lectura pentru toți” în localitățile județului Hunedoara
(Geoagiu, Uricani, Petrila și Aninoasa și din comunele Râu de Mori, Șoimuș,
Vălișoara, Lăpugiu de Jos, Boșorod, Sarmizegetusa, Toplița, Peștișu Mic), în
parteneriat cu editurile Călăuza v.b. și Emia din Deva.
- s-a continuat organizarea de cursuri pentru comunitate:
 Cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului;
 Cursuri de pictură;
 Cursuri de limbă și caligrafie chineză;
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 BaniiIQ – curs de informații financiare;
 Digitales – curs de inițiere în realizarea de povestiri digitale;
 Managementul bibliotecilor locale – cursul abordează noțiunile de
bază în ceea ce privește managerierea relațiilor cu administrația locală,
colaboratorii și comunitatea;
 Biblioteca pas cu pas – curs pentru metodiștii din bibliotecile județene;
 Curs de formator;
 Curs de Cetățenie Activă;
 Școala părinților la… bibliotecă – vor fi organizate câte două ateliere
de lucru lunare, animate de psihologi, pentru persoane care au copii în
îngrijire, pe teme legate de educație, modele comportamentale etc.
 Modernizarea spaţiilor bibliotecii
A. Amenajarea noului spaţiu – au fost continuate lucrările la noul spațiu.
 Biblioteca în era digitizării
- „Biblioteca Digitală Hunedoara”: s-a continuat completarea bazei de date
cu cărţi full-text pe diverse domenii, pe baza unui acord cu autorii, editurile sau alte
persoane îndreptăţite;
- s-a început crearea secțiunii „Publicații seriale” pe site-ul instituției;
- a fost actualizat în permanență site-ului Bibliotecii Judeţene „Ovid
Densusianu” Hunedoara-Deva.
 Biblioteca Judeţeană, coordonator al activităţii reţelei bibliotecilor publice din
judeţ
- s-a continuat desfăşurarea de proiecte/ acţiuni comune cu bibliotecile publice
din județ.
 Biblioteca, important centru editorial comunitar
- s-a continuat editarea revistei Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva „Vox Libri” - apariţie trimestrială;
- s-a început editarea lucrării „Monografia Municipiului Deva”, vol. I-II, cu
sprijinul Primăriei Municipiului Deva;
- a fost finalizată lucrarea „Județul Hunedoara, monografie”, vol. V „Personalități hunedorene”, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara;
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 Afirmarea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva ca
important centru cultural şi ştiinţific
- a fost organizat Salonului Hunedorean al Cărții, cu participarea celor mai
reprezentative edituri românești (cel mai mare salon de carte din istoria bibliotecii).
 Stimularea dialogului intercultural şi interetnic
- s-a continuat atragerea de noi colaboratori din țară și din străinătate pentru
revista bibliotecii, „Vox Libri”;
- s-a continuat şi intensificat schimbul interbibliotecar de publicaţii cu
biblioteci şi instituţii de cultură din ţară şi străinătate;
- s-a extins cooperarea şi formarea parteneriatelor.
 Conferirea unor distincţii anuale
- s-a continuat tradiţia Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” HunedoaraDeva de a conferi anual distincţii pentru:
- cititori – „Trofeul Micului Cititor”, „Ziua Internațională a Cărții
pentru Copii”, Concursul de cultură generală „Citești și câștigi!”;
- bibliotecari şi biblioteci – „Cea mai bună bibliotecă”;
- personalităţi marcante ale vieţii culturale românești – Diplomă de
excelență.

SEMNĂTURA

DATA:
25.01.2016
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