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Comunicat de presă
Cea mai recentă carte a scriitorului şi regizorului Radu Silviu lansată în cadrul Zilelor Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Marţi, 26 noiembrie 2019, începând cu ora 17:00, Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba va
găzdui lansarea volumului „Cavalerii lui Dumnezeu”, cea mai nouă carte ce poartă semnătura lui Radu Silviu,
binecunoscutul regizor, prezent la Alba Iulia de această dată, în calitate de scriitor.
„Cavalerii lui Dumnezeu” reprezintă cel de-al patrulea roman al scriitorului Silviu Radu, după o trilogie cu mare
suces la public: Codex Aureus – Nume de Cod, Codex Aureus. Cele trei pergamente, Codex – Ultimul Pion,
cărţi care transpun cititorii deopotrivă într-o lume reală şi imaginată, dezvăluind destine, istorii şi epoci.
Conceput sub forma unui roman de ficţiune, volumul propune o incursiune într-o realitate plină de mistere şi
secrete, în care se conturează o altă perspectivă cu privire la istoria noastră naţională. Autorul Radu Silviu
aduce în atenţia publicului valori socio-culturale importante pentru naţiunea românească, precum credinţa şi
familia.
Evenimentul se înscrie în programul manifestărilor culturale dedicate Zilelor Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba şi va cuprinde momente inedite de lectură publică susţinute de renumitul actor Ştefan Velniciuc,
precum şi un moment muzical în interpretarea profesorului Daniel Fonoage, directorul Palatului Copiilor Alba
Iulia. Cei prezenţi vor avea ocazia să discute cu scriitorul Silviu Radu pe marginea volumului lansat şi să
participe la o sesiune de autografe.
Activitatea este organizată de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și face
parte din Programul – 4. ANIMAŢIE CULTURALĂ/ 4.9 Lansări de carte/Proiect de management 2017-2020.
Proiectul îşi propune să aducă în atenţia publică autorii contemporani, noile apariţi editoriale şi pe autorii lor.
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