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Comunicat de presă
Femeia în alb, cartea de debut a Marcelei Vîlcan va fi lansată la Alba Iulia
Marți, 25 iunie 2019 va fi lansată la Alba Iulia cartea de debut a poetei Marcela Vîlcan, un
eveniment editorial organizat de Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba.
Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba în parteneriat cu Muzeul
Național al Unirii din Alba Iulia au pregătit pentru publicul albaiulian un eveniment cultural care va marca
debutul editorial al poetei Marcela Vîlcan. ,,Femeia în alb” este titlul cărții de poezii ce se va lansa marți, 25
iunie 2019, la secția Museikon a Muzeului Național al Unirii, unde începând cu orele 17,00 publicul se va
întâlni atât cu autoarea care va oferi autografe tuturor celor prezenți cât și cu rude, prieteni și cu toți cei care
au crezut în tânăra poetă și au susținut-o și încurajat-o pentru a ieși în lume cu povestea sufletului ei revărsată
în versuri. Printre aceștia se numără Diana Mârza – manager la Spitalul Județean Alba, Maniu Corina Liana medic Șef secția Boli infecțioase, Olimpia Candrea – medic primar de medicină generală la Direcția de
Sănătate Publică Alba, Grațiela Indreica – președinte al Ordinului Asistenților Medicali Generali, Moașelor și
Asistenților Medicali, filiala Alba și medicul Flavius Miclea, dânsul fiind și cel care semnează grafica din cadrul
volumului.
Cartea ,,Femeia în alb” este primul volum semnat de Marcela Vîlcan, de profesie asistent
medical la Spitalul Județean Alba. Versuri din volum vor fi recitate, în cadrul evenimentului, de actrița Cătălina
Mihăilă.
În deschiderea evenimentului vor vorbi din partea organizatorilor și partenerilor Silvan
Stâncel- manager la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și Ana Dumitran – șef secție Museikon.
Activitatea este parte din Programul 4.ANIMAȚIE CULTURALĂ/4.9Lansări de carte și face
parte din seria de evenimente pe care Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba le organizează cu scopul de
a defini biblioteca drept un spațiu multicultural aflat în slujba comunității pe care o deservește.
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