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Informaţii de contact:
Numele bibliotecii „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva
Adresa Deva, Str. 1 Decembrie nr. 26
Numărul de telefon 0254 21 64 57 ; 0354101131
Judeţul Hunedoara
URL-ul site-ului bibliotecii
Persoana de contact Ioan Sebastian Bara; Carmen Szekey
E-mail și telefon pentru persoana de contact Ioan Sebastian Bara (tel: ;
sebastianbara@yahoo.com); Carmen Szekey (tel; carmenszekey@yahoo.com)
Managerul bibliotecii Ioan Sebastian BARA
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
Sala Pinocchio din cadrul Secției de pediatrie a Spitalului Județean din Deva
De ce consideraţi că programul / serviciul pe care îl descrieţi în aplicaţie este un model de
bună practică? (maxim 500 de cuvinte)
Biblioteca noastră își orientează activitățile și serviciile și spre segmente de populație din
comunitate care au foarte mare nevoie de suport de orice fel. Un astfel de segment bine identificat
îl reprezintă copiii internați în spital, nevoiți să trăiască temporar într-un mediu lipsit de căldura
căminului și agresați de teama generată de durerea fizică. Din discuțiile preparatorii purtate cu
conducerea Spitalului Județean Deva, a reieșit necesitatea de a realiza un microclimat favorabil și
neinvaziv destinat acestor copii, o locație special amenajată și dotată cu cărți, jucării, calculatoare,
jocuri, muzică, filme etc. unde copiii spitalizați să găsească un refugiu din fața suferinței cauzate
de boală. În felul acesta, copiii suportă mult mai ușor mediul spitalicesc, se obișnuiesc mai ușor cu
lipsa părinților și sunt antrenați în activități intelectuale și ludice care le induc un tonus psihic
pozitiv. Sala Pinocchio, amenajată de Biblioteca Județeană în incinta Secției de pediatrie a
Spitalului Județean Deva, a devenit un punct de atracție extrem de îndrăgit de copiii spitalizați care
au venit aici cu plăcere, au desfășurat activități recreative, au intrat în relații extrem de apropiate și
afectuoase cu personalul Bibliotecii care se ocupă de acești copii pe baza unui program strict
elaborat. Impresiile sunt dintre cele mai bune, de la conducerea spitalului și până la copiii de toate
vârstele internați aici exprimându-se satisfacția de a putea compensa, prin Sala Pinocchio și tot ce
oferă ea, lipsa unui mediu familial și suferințele generate de boală.
Programul Pinocchio este primul program din județul Hunedoara prin care o instituție de cultură
cum este Biblioteca Județeană colaborează cu o unitate spitalicească pentru a găsi metode
complementare menite să îndulcească pe cât posibil condițiile în care trăiesc copiii internați.
Programul poate fi aplicat cu multă ușurință și de alte biblioteci publice.

Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
Populație totală a județului 459 967
Populație feminină 237 166
Populație masculină 222 801
Populația de 0-14 ani (grupul țintă) 62 834

Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este o instituție de cultură care își
diversifică serviciile permanent și se adaptează cerințelor unor largi și diferite categorii de
populație din comunitatea pe care o servește. Ceea ce este foarte important, crește an de an
ponderea activităților educative și culturale în comparație cu activitatea clasică de împrumut de
carte și servicii tipice de bibliotecă. Aplicăm principiul „Biblioteca este pretutindeni” și ne
deplasăm noi cu serviciile noastre spre segmente de populație tot mai diverse (copii spitalizați,
copii și bătrâni instituționalizați, elevi de școală, persoane din penitenciare, pensionari etc.).
Descrieţi problema pe care ați adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Prin Programul Pinocchio am venit în întâmpinarea nevoilor copiilor internați în spital cărora am
dorit să le oferim o terapie sui generis cu metodele pe care le stăpânim cel mai bine: servicii de
bibliotecă la fața locului și amenajarea unei săli speciale în care copiii să se simtă bine, să uite
durerea provocată de spitalizare, durere fizică și sufletească. Astfel, copiii găsesc în Sala Pinocchio
jucării, cărți și reviste pentru toate vârstele, calculatoare, filme, jocuri etc. Am pornit de la premisa
că, dacă medicii și personalul auxiliar au drept scop vindecarea trupului, noi venim cu o terapie
specială dedicată sufletului și intelectului.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Grupul țintă este constituit din copiii internați la Secția de pediatrie a Spitalului Județean din Deva.
De la darea în funcțiune a Salii Pinocchio, în ziua de 11 martie 2010, au beneficiat de serviciile
noastre peste 3500 copii internați.
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Este un program inovativ întrucât în județul Hunedoara nu a mai fost concepută și implementată o
astfel de metodă alternativă la tratamentul la care sunt supuși copiii internați în spital. Am dorit să
fim alături de acești copii în intervalul de timp în care nu fac tratament, interval în care le oferim
posibilitatea de a desfășura activități de divertisment și de informare, de ași ocupa timpul în mod
plăcut, fără să fie tracasați de gândul bolii și a durerilor fizice. De asemenea, participând la
activitățile din Sala Pinocchio, copiii au o permanentă legătură cu lumea exterioară de care sunt
rupți temporar. Bibliotecarele noastre care se ocupă de Sala Pinocchio au desfășurat cu mult
entuziasm această activitate și au antrenat copiii în diverse jocuri creative (concursuri de colorat)
iar de sărbători le-au creat ambianța familială: pom de Crăciun și coșulețe cu ouă roșii de Paști.
Gama acestor activități se va diversifica.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Am stabilit drept scop al acestui serviciu special, țintit spre un public bine definit, crearea unor
condiții cât mai apropiate de mediul familial copiilor internați în Secția de pediatrie a Spitalului
Județean Deva. Împreună cu conducerea spitalului și cu medicii specialiști, pediatri, am identificat

ca problemă principală lipsa unui mediu cât mai apropiat de cel familial pentru copiii bolnavi
internați la Secția de pediatrie. Am propus amenajarea unei săli speciale, dotate cu tot ce este
nevoie pentru ca un copil să se simtă bine, să aibă acces la joc și la informație pe diverse suporturi.
Am apelat și la bunăvoința unor sponsori care și-au dat concursul și ne-au ajutat în dotarea Sălii
Pinocchio. Am ales acest nume întrucât este un personaj îndrăgit de copii. Ca principal și unic
indicator am stabilit ca un număr cât mai mare de copii spitalizați să vină la Sala Pinocchio și să
petreacă o mare parte a timpului în care nu fac tratament. Numărul mare de copii, impresiile bune
pe care le au, relațiile excelente stabilite între copii și colegii noștri bibliotecari care se ocupă de ei
sunt indicii clare ale succesului de care se bucură acest proiect inițiat și demarat de noi. S-a
constatat, de-a lungul perioadei în care funcționează această sală, că micii pacienți sunt mai
liniștiți, mai docili, că sunt mai puțin agitați și speriați.
Un al doilea scop al proiectului a fost acela de a transforma utilizatorii Sălii Pinocchio, copiii
spitalizați, în viitori cititori ai Bibliotecii noastre. Personalul care se ocupă de copii le spune în
permanență acestora despre posibilitățile de informare pe care le oferă Biblioteca Județeană.

Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Programul se desfășoară pe durata a patru zile pe săptămână, de luni până joi, timp de două ore
zilnic, dar programul nu este rigid, personalul nostru rămânând atât cât este nevoie alături de copii.
Inițial, programul a cuprins și zilele de sâmbătă și duminică, dar s-a constatat că în acele zile se
efectuează multe externări și numărul de copii este redus. În momentul de față, prezența copiilor la
Sala Pinocchio variază pe o scală de la 20 de copii maximum, la 2-3 minimum.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Ideea acestui proiect a pornit de la discuțiile purtate cu medicii de la Secția de pediatrie a
Spitalului Județean Deva, de la câteva vizite făcute de bibliotecarii noștri la această secție și de la
impresiile culese la fața locului când s-a observat faptul că acești copii nu au nici o altă preocupare
în afara orelor de tratament. A fost schițat un plan de acțiune, au fost identificate problemele,
conducerea spitalului a oferit o sală adecvată desfășurării acestei activități, s-a luat legătura cu
numeroși sponsori (și ei părinți la rândul lor) care au oferit suportul material necesar.
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Am utilizat cu precădere resurse bănești (cca 500 lei) și materiale (mobilier nou, televizor LCD,
DVD player, scaune mari și mici, dulăpioare, măsuțe, cărți de colorat). Din banii sponsorilor au
fost cumpărate rechizite (caiete, creioane colorate, ascuțitori, suporturi pentru creioane, coli
colorate etc.). Biblioteca a pus la dispoziție cărți pentru copii și calculatoare destinate jocurilor.
Resursele umane implicate au fost inițial două persoane, acum la Sala Pinocchio funcționează trei
bibliotecare, prin rotație. Ulterior, cu sprijinul Fundației IREX, prin Programul Biblionet, Sala
Pinocchio a mai fost dotată cu 4 calculatoare noi, cu acces la internet, scanner, imprimantă,
videoproiector și ecran de proiecție.
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Dat fiind segmentul extrem de sensibil căruia ne-am adresat – copii spitalizați – proiectul nostru sa bucurat de la bun început de sprijin, înțelegere și suport pe toată durata implementării și
desfășurării lui.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)

Un asemenea proiect mizează foarte mult pe sensibilitatea și altruismul celor care vor să-l pună în
aplicare. A te ocupa de niște copii aflați în situații speciale, lipsiți de ambianța familială, rupți de
mediul lor firesc presupune o implicare mult mai responsabilă, o atitudine cu adevărat părintească
față de fiecare copil cu care se vine în contact.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Programul funcționează cu foarte mult succes și dorim să împărtășim din această experiență și
altor biblioteci.
Includeți materiale suplimentare care să demonstreze și sǎ explice informaţiile incluse în aplicație:
•
2-3 fotografii relevante per serviciu (care urmează să fie comprimate, arhivate şi ataşate la
e-mailul dumneavoastră odatǎ cu aplicația, sau să fie disponibile online, pentru vizualizare)
•
Link la pagina de website / blog / pagina de Facebook / galerie foto / orice altă prezenţă
on-line care este relevantǎ pentru serviciile și programele descrise.
www.bibliotecadeva.ro/pino.htm
www.facebook.com/bibliotecadeva
Prin prezenta, confirm că toate informațiile din aplicație sunt corecte şi complete.
Semnătura reprezentantului autorizat
Data 13.06.2013
Nume Ioan Sebastian Bara
Funcție Manager

