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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Jurnalista şi scriitoarea Eveline Păuna îşi lansează  la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba, cartea „Femeia la 30 de ani”   

 
 

Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba vă invită joi, 19 septembrie 2019, 
de la ora 18.00, în curtea Biblioteci Județene „Lucian Blaga” Alba din Alba Iulia, Str. Trandafirilor, nr. 22, la 
evenimentul de lansare a cărții Femeia la 30 de ani, cea de-a patra carte ce poartă semnătura binecunoscutei 
jurnaliste și realizatoare TV, Eveline Păuna. 

Cartea Femeia la 30 de ani” este o carte despre 30 de femei de 30 de ani, cu 30 de povești de viață 
incredibile, o carte pe care să o citească femeile de orice vârstă dar mai ales bărbații. Femeia la 30 de ani 
este cea de-a patra carte a autoarei Eveline Păuna, după alte trei cărți cu mare succes la public: Să cultivăm 
recunoștința, Povestea unui jurnalist: Ion Marin și Marile întâlniri: nemuritorii, toate inspirate de întâmplări și 
oameni pe care autoarea a avut marea șansă de a-i cunoaște prin prisma profesiei sale. Cartea Femeia la 30 
de ani a fost lansată în cadrul unor evenimente publice la București, Craiova și Pitești, unde s-a bucurat de 
aprecieri și de prezența unui public numeros. La Alba Iulia, cartea va fi prezentată de criticul literar Sonia 
Elvireanu. 

Eveline Păuna este jurnalist de radio, televiziune, presă scrisă și on-line. A lucrat la Q Magazine, The 
Money Channel, Revista Tango/Marea Dragoste, Jurnalul Național, Trinitas TV, Smart FM și TVR. Are licență 
în jurnalism, master în „Comunicare mediatică și publicitate", Bursa JTI pentru Jurnalism (2010) și este 
absolventă a Programului Naţional de Formare pentru Jurnalişti în Domeniul Egalităţii de Şanse şi Gen, 
derulat în cadrul proiectului FEMINA. În 2014 a primit Premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din 
România – APTR pentru Talk-Show Cultural. În 2017, site-ul evelinepauna.ro a fost distins de Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România cu Premiul pentru Jurnalism Digital. În 2018 a primit cu prilejul implicării în 
spectacolul Centenar „Vlaicu Vodă”, certificat din partea Guinness World Records pentru calitatea de PR 
specialist, proiect ce a dus Teatrul Excelsior în Cartea Recordurilor. În anul 2019 i-a fost acordată Medalia de 
Aur de către Academia Internațională „Mihai Eminescu". La toate acestea se adaugă numeroase proiecte 
umanitare și de voluntariat în care Eveline Păuna este angrenată an de an. 

Lansarea cărții Femeia la 30 de ani face parte din proiectul 4.9. Lansări de carte din Programul 
managerial 2017-2020 al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Intrarea la eveniment este liberă iar cei 
prezenți vor avea prilejul să viziteze o expoziție tematică de carte și să audieze un recital de chitară clasică 
susținut de David și Tudor Dragoș. 
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