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DOCUMENT INTERN / EXTERN 

 
 

Comunicat de presă 

 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în dialog despre virtute cu elevii Colegiului Tehnic 

„Apulum” din Alba Iulia  

              Joi, 7 martie 2019, începând cu ora 10.00, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a fost prezentă 

la Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia în cadrul proiectului „Împreună dăm valoare vieţii”. Proiectul propune 

organizarea de întâlniri lunare ale elevilor Colegiului cu reprezentanţi ai unor importante instituţii şi organizaţii 

socio-culturale din judeţ pe teme de interes moral, social şi educaţional. 

             Întâlnirea lunii martie s-a desfăşurat sub genericul „Virtutea de la mic la mare” avându-l ca invitat pe 

domnul Silvan Stâncel, managerul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. Acesta i-a provocat pe cei 80 de 

elevi din clasa a III-a, respectiv a XII-a, prezenţi în sală, la un dialog despre valori, priorităţi, alegeri, scopuri în 

viaţă şi relaţiile interumane, toate structurate în jurul conceptului de virtute şi valenţele sale. Cum definim 

virtutea? Cum discernem între bine şi rău? Care este calea virtuţii? Ce valori ne ghidează în relaţiile cu cei din 

jurul nostru? Iată doar câteva întrebări la care toţi cei de faţă au încercat să găsească răspunsuri. 

             De asemenea, pentru a le oferi elevilor posibilitatea de a cerceta şi a aprofunda această temă de 

discuţie, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba le-a pus la dispoziţie o bibliografie a tuturor titlurilor de carte 

prezente în colecţiile bibliotecilor care abordează acest subiect. 

              Proiectul „Împreună dăm valoare vieţii” este un proiect iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba în 

colaborare cu diferite instituţii de învăţământ din judeţ. Coordonatorii acestei activităţi au fost doamna 

profesoară pentru învăţământ primar Dragomirescu Lia, doamna profesoară Teişan Genoveva şi doamna 

profesoară Oţelea Mariana. Evenimentul a fost organizat de Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia în 

parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba. 
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