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Comunicat de presă
,,Cele cinci limbaje ale iubirii”, cartea lunii februarie la Clubul de lectură LecturAlba
Luna februarie, luna iubirii și a îndrăgostiților este tema ce a stat în atenția organizatorilor Clubul de
lectură ,,LecturAlba”, club ce face parte din proiectul 1.1 Clubul de lectură al Programului de management al
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba. Prim urmare cartea propusă spre lectură pentru întâlnirea din
această lună este ,,Cele cinci limbaje ale iubirii”, autor Gary Chapman. Cartea va fi analizată și comentată,
miercuri 27 februarie 2019, începând cu ora 17:00, la sala de lectură a bibliotecii, unde va avea loc întâlnirea
din luna februarie a iubitorilor de lectură.
Gary Chapman este un cunoscut antropolog, consilier de familie și de cuplu, conferențiar pe tema
relațiilor de cuplu și gazdă a doua emisiuni de radio din SUA. A scris peste 30 cărți în calitate de autor sau coautor, cartea sa ,,Cele cinci limbaje ale iubirii” fiind tradusă în 49 de limbi.
Organizatorii întâlnirii din luna februarie a Clubului de lectură LecturAlba sunt Consiliul Județean Alba
și Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba, care au inițiat în anul 2017 acest club venind astfel în
întâmpinarea dorințelor cititorilor fideli ai bibliotecii de a se putea întâlni într-un cadru organizat și într-un
ambient plăcut pentru a dezbate sub îndrumare autorizată cărțile citite. Participarea la Clubul de lectură
LecturAlba este un motiv în plus de a practica o lectură constantă și de a regăsi în comunitatea iubitorilor de
carte plăcerea unor discuții libere alături de oameni ce împărtășesc aceleași pasiuni.
Informatii suplimentare:
Daniela Floroian, bibliotecar
E-mail: bjadanielafloroian@yahoo.com
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