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Comunicat de presă
Caravana literară scriitori în școală, în mijlocul copiilor din Cetatea de Baltă
Joi, 13 iunie 2019, începând cu ora 9:00, Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” din comuna Cetatea
de Baltă va fi gazda primei întâlniri a copiilor din localitate cu scriitorii invitați la ,,Caravana literară scriitori în
școală”, proiect inițiat și coordonat de Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba.
Alături de bibliotecarii de la Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba, la această ediție a caravanei va
fi prezent în calitate de invitat de onoare scriitorul Virgil Todeasă, membru al Uniunii Scriitorilor din România.
La eveniment vor lua parte Vasile Stănescu – consilier la Consiliul Județean Alba, Emanoil Sorin Suciu viceprimarul comunei Cetatea de Baltă, Daniela Iliescu - directorul școlii ce va găzdui evenimentul și
reprezentanți ai bibliotecii.
Scriitorul Virgil Todeasă le va vorbi copiilor despre modul în care au luat naștere câteva dintre cărțile
domniei sale iar reprezentanții bibliotecii județene vor prezenta celor prezenți volumul Opere – Octavian Goga,
știut fiind faptul că o bună parte dintre poeziile de început ale lui Octavian Goga au fost inspirate din viața și
personajele satului Crăciunelul de Sus din comuna Cetatea de Baltă, de unde se trăgea tatăl poetului și unde
micuțul Octavian și-a petrecut copilăria în casa bunicilor paterni.
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba,
Primăria și Consiliul Local Cetatea de Baltă și Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” din Cetatea de Baltă.
Evenimentul este coordonat de prof. Daniela Floroian, responsabil de proiect în cadrul Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba și de Maria Mihai, cadru didactic la Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” din Cetatea de
Baltă.
Proiectul face parte din programul de activități al Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba pentru anul
2019 și are ca scop facilitarea unor întâlniri directe între scriitorii contemporani și elevii din județul Alba.
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