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Comunicat de presă 
La Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba proiectul „Verbum” merge mai departe 

 
Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba organizează în fiecare ultimă zi 

de joi a lunii, cercul de scriere creativă VERBUM. Cercul este deschis tuturor celor care au abilități în domeniul 
creației literare și artistice. VERBUM vă oferă prilejul să creați și să vă prezentați propriile creații într-un cadru 
adecvat, alături de alte persoane care au aceleași abilități și preocupări. 

Persoanele interesate de cercul de scriere creativă VERBUM sunt așteptate joi, 25 iulie 2019, ora 
17:00, la Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, unde, sub motto-ul: "Scrie! Vino! Prezintă! 
Publică!" organizatorii vă invită să creați având drept team de creație titlul O altfel de vacanță. Totodată, fiind 
anotimpul vacanțelor și implicit al veseliei, organizatorii vă propun și provocarea de a scrie  bancuri folosind 
unul dintre cuvintele: înghețată, nisip, vacanță. Textele vor fi citite, apreciate și comentate de toți cei prezenți, 
astfel încât creatorul are un feedback „la cald” asupra propriei creații. 

Proiect VERBUM își propune identificarea persoanelor creative din domeniul scrisului, prezentarea 
lucrărilor individuale în cadrul întâlnirilor cercului, dezbateri tematice cu invitații, sprijinirea persoanelor creative 
în activitatea de producție literară, publicarea lucrărilor membrilor cercului, sprijinirea persoanelor creative și 
atragerea publicului pentru utilizarea serviciilor puse la dispoziție de către bibliotecă.   

Toți cei care creează, fără limită de vârstă, sunt așteptați cu drag la cercul de scriere creativă 
VERBUM!  

 Proiectul face parte din Programul 4 ANIMAȚIE CULTURALĂ/4.8 Verbum, proiect dedicat 
evenimentelor culturale dezvoltate de bibliotecă prin derularea unor activități culturale care definesc biblioteca 
drept centru multicultural în vederea satisfacerii cerințelor exprimate de membrii comunității. 

 
Informatii suplimentare: 

Daniela Floroian, bibliotecar  
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