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Comunicat de presă

Caravana literară a
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba la Mirăslău
Miercuri 30 mai 2018, Caravana literară a scriitorilor în școală a poposit la Școala Gimnazială din
comuna Mirăslău, județul Alba. Invitatul Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba a fost scriitorul Ion
Mărgineanu, fiu al comunei, care a revenit în sat cu multe emoții și cu mult dor de glia strămoșească.
La eveniment au participat alături de elevii și cadrele didactice ale școlilor din comună, directorul
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba, domnul Silvan Stâncel, bibliotecarele Daniela Floroian și Claudia
Bolca de la Alba Iulia și Dorina Horvath de la biblioteca comunei Mirăslău și domnul Aurel Mărginean,
administrator public la comunei. Întâlnirea dintre scriitor și elevi a fost una deosebit de interesantă fiind
pigmentată cu emoționante povestiri și amintiri din copilărie ale prolificului autor dar și cu interesante intervenții
ale celor prezenți. Programul evenimentului a cuprins prezentări de carte, prezentarea scriitorului, lecturi
interactive și o sesiune de autografe. Cu acest prilej scriitorul Ion Mărgineanu a donat atât copiilor cât și
instituției de învățământ care i-a îndrumat primii pași în lumea cunoașterii peste 100 de cărți de literatură
pentru copii și adulți, culegeri de studii literare și dicționare, toate apărute sub semnătura domniei sale.
Ion Mărgineanu s-a născut în comuna Mirăslău, sat Lopadea Veche. Școala primară a făcut-o în sat,
școala gimnazială la Mirăslău, liceul la Aiud iar facultatea la București, devenind profesor de limba și literatura
română. A activat ca profesor la Sebiș, apoi s-a dedicate culturii fiind director interimar la Casa de Creație
Arad, ziarist la Sfântul Gheorghe, metodist, inspector principal și mai apoi președinte al Inspectoratului pentru
cultură al județului Alba iar după 1989 a fost primul director al instituției nou înființate- Direcția pentru Cultură,
Culte și Patrimoniul Cultural Național al județului Alba. Din 1977 este membru al Uniunii Scriitorilor din
România iar după 1989 a devenit membru și la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova și la Uniunea
Scriitorilor Români din Cernăuți. În îndelungata sa activitate pe tărâmul culturii a fondat numeroase publicații și
manifestări culturale cu un puternic impact national și international, a elaborat 16 dicționare și a publicat în
calitate de autor peste 100 de titluri de carte, a prefațat, argumentat sau postfațat peste 150 de volume și a
semnat peste 3500 de articole. Pentru activitatea sa culturală a primit numeroase premii de excelență și
diplome și a fost decorat de două ori cu Meritul Cultural.
Proiectul 4.10 Caravana literară a scriitorilor în școală face parte din programul 4 ANIMAȚIE
CULTURALĂ al Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba. Scopul proiectului este de a promova cartea și
scriitorii contemporani direct în școli, prin întâlniri între toți factorii implicați în devoltarea intelectuală a copiilor
și tinerilor: cadre didactice, părinți, scriitori, bibliotecari.
Organizatorii evenimentului au fost Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga”
Alba în parteneriat cu Primăria Mirăslău, Biblioteca comunală Mirăslău și Școala Gimnazială Mirăslău.
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