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Comunicat de presă 
 

 
În luna noiembrie la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba - SF, Fantasy & Horror Club Alba 

 
 
Vineri, 15 noiembrie 2019, începând cu ora 17.00, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba vă invită 

la o nouă întâlnire în cadrul „SF, Fantasy & Horror Club Alba”, ce va avea loc la Sala de lectură a bibliotecii. 
Iniţiat de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în luna martie a acestui an, „SF, Fantasy & Horror 

Club Alba”, coordonat de scriitorul Lucian Dragoş Bogdan, se adresează tuturor iubitorilor acestui gen, dornici 
să dezbată subiecte de interes, să creeze pagini de literatură, să discute cărţi, filme şi jocuri de gen.  

Tema propusă de membrii clubului pentru luna noiembrie - Magie -  vine să-i provoace pe toţi cei 
interesaţi, să facă o incursiune în lumea supranaturalului reprezentat în diferite credinţe, mituri şi legende ale 
lumii. În acest sens, cei prezenţi au ocazia să discute şi să dezbată pe marginea unor cărţi aflate în colecţiile 
bibliotecii, propuse pentru această întâlnire, dintre care amintim Călătoarea de D. Gabaldon, Cartea pierduta a 
vrajitoarelor de D. Harkness, Numele vântului de P. Rothfuss, Trei coroane intunecate de K. Blake şi altele. 
 Proiectul face parte din programul 1. USERS/1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba și are ca scop 
sprijinirea și promovarea genului SF, Fantasy și Horror. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba 
și Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba și este deschis tuturor celor interesaţi şi pasionaţi de acest gen. 
 
 
 

 
 
 

Informaţii suplimentare: 
Liudmila Cioflică, bibliotecar 

E-mail: bjaliudmilacioflica@yahoo.com 
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