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Comunicat de presă 
 

Șah – Mat! la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, ca și celelalte biblioteci județene din România, este definită 
ca fiind o bibliotecă publică de tip enciclopedic pusă în slujba comunității județene. Urmare a acestui fapt, 
instituția derulează activități din toate domeniile de activitate, principalul ei scop rămânând promovarea 
colecțiilor de carte pe care le găzduiește și punerea lor în valoare și la dispoziția publicului.  

Pornind de la aceste obiective, ca și de la solicitări venite dinspre comunitatea pe care o deservește, 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba va găzdui prima ediție a proiectului 1.18 Șah – Mat!, un proiect 
educativ de promovare a șahului prin activități recreative și prin valorificarea fondului de carte de sport și jocuri 
sportive, existent în colecțiile bibliotecii.  

Prima întâlnire de la bibliotecă a iubitorilor de șah va avea loc vineri, 1 noiembrie 2019 și va debuta la 
ora 15:00 cu o scurtă vizită în instituție și prezentarea expoziției de carte de specialitate amenajată în sala de 
lectură. După vizitarea expoziției vor avea loc ateliere demonstrative de șah, coordonate de șahistul albaiulian 
Marius Ceteraș.  La finalul activității, doritorii vor putea participa la jocuri amicale de șah, la lecturi din cărți de 
specialitate și la discuții generate de acest interesant „sport al minții”.  

Proiectul 1.18. Șah – Mat! este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba, în parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Alba și este coordonat de bibliotecara Luiza Pop și 
de maestrul șahist Marius Ceteraș. 

 Marius Ceteraș a început să joace șah de la vârsta de 5 ani, iar de la vârsta de 10 ani a studiat șahul 
cu maestrul Mihail Breaz. În calitate de jucător a fost campion național de juniori în 1992 și 1993, membru al 
echipei naționale de juniori campioană balcanică în 1993 și vicecampion național de seniori pe echipe în 2002. 
Actualmente este maestru FIDE, antrenor de șah și arbitru de șah. Deține funcția de președinte al Clubului 
Municipal Șah Alba Iulia și a jucat șah de-a lungul timpului la cluburile CSU Alba Iulia, Potaissa Turda și GDDF 
Matosinhos (Portugalia). Este organizator de turnee șahiste și de acțiuni de promovare a șahului în județul 
Alba. Începând cu anul 2000 este membru al echipei României de șah prin corespondență calitate în care a 
ajuns în finala Olimpiadei ICCF XIV și la Coppa Latina VI. Este coordonator național al turneelor pe internet 
ale Comisiei de Șah de Corespondență prin E-mail. A publicat articole de specialitate în publicațiile Gambit, 
Șah, Sahovsky Informator, New in Chess Yearbookși și este editorialist la Correspondence Chess News 
(revistă pe Internet). Pentru promovarea șahului și inițierea sportivilor începători a scris cărțile: Ghid pentru 
învățarea jocului de șah și Ghidul jocului de șah pentru elevi. 

 
Informatii suplimentare: 

Daniela Floroian, bibliotecar  
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