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Comunicat de presă

Caravana literară a Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba îl omagiază pe Mihai
Eminescu la Școala Gimnazială din Ighiel
În urma unui parteneriat încheiat cu Inspectoratul Școlar Alba, Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba
derulează în școlile din județul Alba proiectul cu titlul ,,Carava literară a scriitorilor în școală”. Al doilea popas din luna
iunie al caravanei va avea loc în data 12 iunie 2018, la Școala Gimnazială din Ighiel, comuna Ighiu, avându-i ca invitați
pe scriitorii Mircea Borcan, prozator din Ighiu, Daniela Floroian prozator din Alba Iulia, care a predat la această școală,
Felicia Colda, poetă din Vințu de Jos și Silvan Stâncel, manager al Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba.
Întâlnirea se va derula după un program ce va cuprinde lecturi și dialoguri ale celor trei scriitori cu cititorii copii,
prezentarea vieții și operei marelui scriitor Mihai Eminescu, înmânarea unei donații de carte făcută școlii și un mic
moment artistic din lirica eminesciană prezentat de elevi. Întâlnirea se va încheia cu un recital de poezie eminesciană în
lectura Feliciei Colda.
,,Carava literară a scriitorilor în școală” este un proiect inițiat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca
Județeană ,,Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Alba-Hunedoara și
Inspectoratul Școlar Alba iar această ediție se derulează cu sprijinul Bibliotecii comunale Ighiu și a Școlii Gimnazială
,,Mihai Eminescu” din Ighiu. Proiectul are ca scop familiarizarea elevilor cu serviciile de bibliotecă, cultivarea gustului
pentru lectură și transformarea bibliotecii într-un centru multicultural care să satisfacă cerințele exprimate de membrii
comunități pe care o deservește. Proiectul face parte de Programul minimal al Biblioteci Județene ,,Lucian Blaga” Alba
pe anul 2017, 4ANIMAȚIE CULTURALĂ/4.10 Caravana literară scriitori în școală.
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