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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Petrecere de Halloween la Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba 
 

Cel mai important obiectiv al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba este promovarea cărții și a 
lecturii. Pentru a atinge acest obiectiv, biblioteca este permanent preocupată să folosească modalități cât mai 
atractive și mai diversificate de prezentare a colecțiiolor de carte pe care le deține, în funcție de vârsta și de 
preocupările utilizatorilor. De aceea s-a luat în calcul o mai mare deschidere înspre acele proiecte menite să 
aducă un plus de varietate în viața acestei instituții și implicit să conducă înspre bibliotecă noi categorii de 
utilizatori. Acesta este și motivul pentru care, începând de anul acesta, biblioteca găzduiește lunar un club 
cerut de cititori și intitulat SF, Fantasy & Horror Club Alba, un club de lectură menit să promoveze cartea din 
acest gen literar într-un mod cu totul inedit, avându-l ca moderator al întâlnirilor literare pe cunoscutul scriitor 
de literatură SF Lucian Dragoș Bogdan.  

Pentru luna noiembrie, firește că membrii clubului nu puteau alege altă temă decât Halloween: Trick or 
Treat (Ne dați sau nu ne dați). Prin urmare miercuri, 30 noiembrie 2019, începând cu orele 11,00, copiii mari și 
mici pot poposi la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba unde le vor fi prezentate cărți din colecțiile 
Fantasy și Horror, cărți ce vor fi însoțite de ateliere de confecționare măști specific sărbătorii de Halloween: 
dovleci, vrăjitoare, stafii etc. În aceeași zi de la ora 18:00, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba îi 
provoacă pe tinerii îndrăgostiți de cartea SF, Fantasy și Horror, la un concurs de cultură generală, însoțit de 
pictură pe față cu motive inspirate de personaje celebre ale genului. Cei prezenți se mai pot delecta și cu 
jocuri interactive cu tema: Povești întunecate și Vârcolacii. Ziua se va încheia cu o activitate de socializare prin 
joc și dans intitulată „Just Dance”.  

Proiectul face parte din Programul 1.USERS/1.17. SF, Fantasy&Horror Club Alba și este organizat de 
Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba. Intrarea la evenimente este liberă iar 
participanții își pot face gratuit permis de bibliotecă și pot împrumuta cărțile prezentate pentru a le lectura 
acasă. 

 
 

Informatii suplimentare: 
Daniela Floroian, bibliotecar  
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