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Comunicat de presă
Caravana literară „Scriitori în școală” a Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba
în dialog cu elevii din Aiud și Unirea
Întâlnirea autentică cu textul și autorul, scoaterea literaturii din tipare și cultivarea gustului pentru lectură
și artă în rândul elevilor prin dialogul cu scriitorii contemporani sunt câteva dintre obiectivele unuia dintre dintre
cele mai îndrăgite proiecte culturale ale Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba”, Caravana literară „Scriitori în
școală”.
Călătoria în universul literaturii va continua joi, 14 martie 2019, începând cu ora 12:00, la Colegiul
Național ,,Bethlen Gabor” din Aiud alături de scriitorii Felician Pop, prozator și Robert Laszlo, poet, cu
prezentarea cărții ,,Anyάm kertje/ În grădina mamei mele” / Markovits Rodion - ediție bilingvă românomaghiară coordonată de Felician Pop. Elevii colegiului vor fi invitați la un dialog cald și deschis pe tema cărții,
lecturii, creației și vor avea prilejul de a lua, la cald, pulsul literaturii contemporane prin lectura publică a
scriitorilor invitați.
Următorul popas al Caravanei literare „Scriitori în școală” va fi la Căminul Cultural din localitatea Unirea I,
vineri, 15 martie 2019 unde, începând cu ora 12:00 elevii Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu” Unirea vor avea, la
rândul lor, șansa de a-i cunoaște și dialoga cu scriitorii Felician Pop și Robert Laszlo.
Pledoarie pentru carte, lectură, creativitate, comunicare – aceste întâlniri ale scriitorilor contemporani
cu elevii din școlile și colegiile județului Alba sunt organizate de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și
Consiliul

Județean

Alba

în

parteneriat

cu:

Centrul Judeţean

pentru

Conservarea

şi

Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud, Biblioteca Municipală
„Liviu Rebreanu” Aiud, Primaria Municipiului Aiud, Primăria Comunei Unirea, Căminul cultural Unirea, Școala
Gimnazială ,,Avram Iancu” Unirea.
Acest proiect cultural face parte din programul 4 ANIMAȚIE CULTURALĂ al Proiectului de management
2017-2020 și este unul dintre cele mai atractive proiecte ale Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba.

Informații suplimentare:
Daniela Floroian, bibliotecar
E-mail: bjadanielafloroian@yahoo.com

7ADMINISTRAȚIA FUNCȚIONALĂ/7.8 Biroul de marketing și PR/Programul minimal 2018/Proiect de management 2017-2020
Manager: Silvan Stâncel/Responsabil proiect: Daniela Floroian
Prezentul document este întocmit de: Felicia Colda

1

