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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

RomânIA tradițională la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
 
  
Pentru iubitorii culturii tradiționale, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

au pregătit pe final de lună septembrie o nouă surpriză. Sub titulatura RomânIA tradițională, toți cei interesați 
pot participa la proiectul - atelier ce va avea loc luni, 30 septembrie 2019, ora 17:00, la sediul central al 
bibliotecii, situate în Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 22.  

Având ca parteneri Asociația Transilvania Bussines Woman Alba Iulia, Centrul de Resurse „Academia 
Doamnelor” din Alba Iulia, Asociația Țara Vinului – Alba, Asociația Tradition Grup, Liceul de Arte ”Regina 
Maria” Alba Iulia și Biblioteca Comunală Daia Română, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, prin 
proiectul RomânIA tradițională, are ca scop valorificarea culturii tradiționale și a colecțiilor de carte de 
specialitate, în cadrul unor ateliere creative, pornind de la o temeinică documentație în bibliotecă  și de la o 
temă dată.  

Tema lunii septembrie este Vin și vie, ocupații tradiționale de toamnă și va fi tratată din două 
perspective: partea teoretică în care președintele Asociației Țara Vinului – Alba, domnul Ovidiu Negrea 
Oprean va face o scurtă introducere în istoricul și însemnătatea cultivării viței de vie în arealul județului Alba și 
o scurtă prezentare a  proiectului „Drumul Vinului” iar Anamaria Grigoruț de la Asociația Tradition Group din 
Bucerdea Vinoasă va prezenta colecția de obiecte și ustensile folosite la prelucrarea strugurilor, colecție 
găzduită de muzeul etnografic din Bucerdea Vinoasă.  

Cea de-a doua parte a activității va cuprinde ateliere de cusut pentru copii și atelierul de cusut ie al 
Centrului de Resurse „Academia Doamnelor” din Alba Iulia. Pe toată durata activității, atmosfera de cântec, joc 
și voie bună va fi întreținută de grupul vocal feminin din Daia Română, coordonat de Sinefta Cibu și de Corul 
de copii „Flori de Mai” de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia,  dirijor prof. Cristina Florea, la pian 
prof. Elena Beșliu. Pentru cei interesați, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba pune la dispoziție o 
expoziție cu carte din colecții de etnografie și etnologie. 

Intrarea la eveniment este liberă iar cei prezenți vor avea parte de multe surprize oferite de 
organizatorii și partenerii evenimentului. Activitatea face parte din proiectul 5.11 RomânIA tradițională, parte 
component a Programului Managerial 2017 – 2020. 

 
Informatii suplimentare: 

Daniela Floroian, bibliotecar  
E-mail: bjadanielafloroian@yahoo.com 
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