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DOCUMENT EXTERN

Comunicat de presă
JURNAL DE CĂLĂTORIE, un nou proiect al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba pentru
iubitori de călătorii
Vă este dor de vacanță? Ați dori să împărtășiți cuiva experiențele minunate pe care le-ați dobândit în
ultima călătorie? Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba vă propune un nou proiect în care să împărtășiți
tuturor celor interesați experiențe de călătorie inedite și, de ce nu, să vă informați pentru noi trasee interesante
de vacanță sau week end.
Noul proiect propus de bibliotecă este denumit „Jurnal de călătorie” și se adresează tuturor celor care
iubesc călătoriile, drumețiile și orice altă formă de petrecere a timpului liber. Proiectul are ca scop promovarea
colecțiilor de carte de călătorie, turism, cultură și civilizație, enciclopedii, ghiduri și hărți turistice ca și colecția
de jurnale de călătorie ale unor scriitori celebri. În cadrul proiectului, participanții au prilejul să-și
împărtășească propriile experiențe, să descopere noi itinerarii prin intermediul cărților puse la dispoziție de
către bibliotecare sau prin intermediul schimburilor de idei, informații și opinii ale participanților și invitaților
speciali. Totodată, proiectul „Jurnal de călătorie” le sugerează neinițiaților recomandări, sfaturi și ponturi pentru
traseele alese. În cursul dialogului și al schimburilor de idei și impresii vor fi împărtășite experiențe personale
și cu siguranță pasiunea pentru călătorii va crea legături interpersonale durabile.
Prima activitate din noul proiect „Jurnal de călătorie” va avea loc miercuri, 2 octombrie 2019 la sediul
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, începând cu ora 17:00. Evenimentul va debuta cu o vizită în
bibliotecă, prilej cu care cei prezenți vor putea viziona expoziții cu cărți de profil din colecțiile biblioteci cum ar fi
jurnale de călătorie, cărți de turism, enciclopedii de cultură și civilizație, ghiduri și hărți turistice etc. Vor urma
prezentări de carte și sfaturi utile pentru organizarea unei excursii pe un traseu montan, sfaturi oferite de către
invitatul special, doamna Mihaela Fetița. La finalul activității, în cadrul unor schimburi de idei și discuții
interactive se vor împărtăși experiențe personale, se vor proiecta fotografii sau filmulețe din colecțiile
personale ale celor prezenți.
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și
face parte din programul 1.USERS/1.23 Jurnal de călătorie. Intrarea la eveniment este liberă iar doritorii se pot
înscrie la bibliotecă în mod gratuit.
Informatii suplimentare:
Daniela Floroian, bibliotecar
E-mail: bjadanielafloroian@yahoo.com
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