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Comunicat de presă 
Sunetul copilăriei răsună la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

 
Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga“ Alba organizează vineri, 19 iulie 2019, 

un atelier educativ dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani și care au abilități muzicale sau pur și 
simplu iubesc muzica. Atelierul se va desfășura între orele 10:00 și 12:00, la sediul central al bibliotecii, situate 
în Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 22. 

Evenimentul intitulat „Sunetul copilăriei” se desfășoară în parteneriat cu After – School Punctul pe I – 
joaca la ea acasă. 

 „Prin intermediul acestui gen de activități ne propunem să contribuim și noi, ca instuție, la 
deschiderea de noi orizonturi creative ale copiilor ajutându-i totodată să își dezvolte atenția, imaginația și 
abilitățile practice. În lumea minunată a cărților, atelierul oferă prin intermediul muzicii și o plăcută alternativă 
de petrecere a timpului liber, acum când vacanța și-a deschis aripile peste copii și copilărie. Nu vor lipsi din 
program nici momentele de divertisment și relaxare prin cântec și joc, ocazii care vor oferi copiilor șansa de a 
lega noi prietenii”, declară Silvan Stâncel, manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. 

Îndrumați de bibliotecare și de voluntari ai bibliotecii, micuții participanți vor lua parte la activitățile 
creative din cadrul atelierului „Sunetul copilăriei”, coordonat de bibliotecara Liudmila Cioflică. Activitățile vor fi 
interactive și în cadrul lor vor fi confecționate instrumente muzicale, din materiale reciclabile, și vor răsuna 
acorduri muzicale din instrumentele proaspăt confecționate.  În mijlocul copiilor se va afla și percuționistul Paul 
Nanu care va face câteva exerciții demonstrative de interpretare la instrumente de percuție și o scurtă 
prezentare a acestora.  

Participarea la activități este gratuită, iar cu acest prilej cei prezenți se pot înscrie la bibliotecă,  
permisul fiind eliberat pe loc, pe baza unei copii după certificatul de naștere al copilului și copie după cartea de 
identitate a unuia dintre părinți. Activitatea face parte din proiectul 1 USERS/1.2. Ateliere educative, al 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. 
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