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Comunicat de presă 
 

Om vs. Maşină – tema întâlnirii din luna iulie a „SF, Fantasy & Horror Club Alba” la Biblioteca 
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

 
 
Luni, 15 iulie 2019, începând cu ora 17.00, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba vă invită la o 

nouă întâlnire în cadrul „SF, Fantasy & Horror Club Alba”, ce va avea loc la sala de lectură a bibliotecii. 
Iniţiat de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în luna martie a acestui an, „SF, Fantasy & Horror 

Club Alba”, coordonat de scriitorul Lucian Dragoş Bogdan, a fost conceput sub forma unor ateliere adresate 
tuturor iubitorilor acestui gen, dornici să dezbată subiecte de interes, să creeze pagini de literatură, să discute 
cărţi, filme şi jocuri de gen.  

Tema propusă de membrii clubului pentru luna iulie - Om vs. Maşină -  vine să-i provoace pe toţi cei 
interesaţi la un exerciţiu de reflecţie, de imaginaţie şi de proiecţie legat de dezvoltarea tehnologică a societăţii 
umane şi amprenta sa în toate aspectele vieţii omului de azi şi din viitor. 

Discuţiile vor avea ca punct de pornire două pelicule cinematografice de succes care abordează  
acest subiect şi anume filmul Ex Machina din 2014, în regia lui Alex Garland, respectiv filmul I Am Mother din 
acest an, o coproducţie australiano-americană, în regia lui Grant Sputore. 
  Proiectul face parte din programul 1. USERS/1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba și are ca scop 
sprijinirea și promovarea genului SF, Fantasy și Horror. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba 
și Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba și este deschis tuturor celor interesaţi şi pasionaţi de acest gen. 
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