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Comunicat de presă 
Cercul de scriere creativă ,,Verbum” din nou la întâlnirea cu creatorii 

 
 Joi, 28 februarie 2019 între orele 17:00 și 19:00, la sala de lectură a Bibliotecii Județene ,,Lucian 
Blaga” Alba va avea loc întâlnirea lunii februarie a cercului de scriere creativă ,,Verbum”. Lună de lună, 
membrilor cercului li se alătură și alți iubitori de frumos care asistă sau se implică activ la activitățile 
desfășurate.  

Fiecare ședință de cerc are o temă fixată de comun acord de către membrii cercului, tema lunii 
februarie fiind O altfel de literatură. Întrunirea acestei luni este concepută de această dată ca un moment 
multiart în cadrul căruia poeții Marcel Vișa și Antonio Doda vor face improvizații lirice pe ritm de hip-hop, mixat 
de către Robert Puiu. De asemenea, Antonio Doda va anima atmosfera cercului de scriere creativă printr-un 
scurt recital de chitară.  

În această atmosferă de împletire a artelor, tema ,,Mister” stabilită ca punct de referință în creațiile 
membrilor cercului va fi abordată de fiecare participant care va prezenta la finalul întâlnirii propria creație. 
Cercul ,,Verbum” se va încheia cu stabilirea temei și programului pentru luna martie.  

Proiectul face parte din programul 4.ANIMAȚIE CULTURALĂ/4.8 Verbum din Programul managerial al 
bibliotecii pentru perioada 2017 - 2020 și are ca scop inițierea unui cerc de scriere creativă destinat tinerilor și 
adulților care practică arta scrisului. La evenimentul organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca 
Județeană ,,Lucian Blaga” Alba pot lua parte toți cei ce doresc să petreacă o după amiază în atmosfera 
relaxantă a sălii de lectură, alături de cărți și creatori. 
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