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Comunicat de presă
Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba celebrate în perioada 25-28 noiembrie 2019 la Alba Iulia
În perioada 25-28 noiembrie 2019 se vor desfășura la Alba Iulia Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”
Alba. La 76 de ani de la înființarea celei dintâi biblioteci publice din județul Alba, Biblioteca Județeană „Lucian
Blaga” Alba își va deschide porțile pentru toți cei care doresc să ia parte la manifestările culturale dedicate
cărţii.
Pe parcursul celor patru zile aniversare desfășurate în 2019 sub semnul Anului Cărții, toți cei prezenți vor avea
ocazia să participe la expoziții tematice de carte, artă, afişe şi fotografii, momente artistice, vizite ghidate, club
de lectură, cerc de scriere creativă, precum și ateliere și activități educative pentru copii şi adolescenţi.
Programul de manifestări va include, de asemenea, o caravană literară a scriitorilor în școală şi o lansare de
carte, avându-i ca invitați pe scriitorul şi regizorul Radu Silviu și actorul Ștefan Velniciuc.
Anul acesta, în cadrul Zilelor Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, se va desfăşura şi reuniunea ştiinţifică
de profil, având ca temă: „Cartea şi bibliotecile publice: provocări şi tendinţe”, cu invitați și specialiști în
domeniu.
Momentul festiv aniversar va avea loc miercuri, 27 noiembrie 2019, la ora 11:00, la sediul bibliotecii și vor
participa oficialități județene și locale, invitați de onoare din partea unor instituții de cultură, bibliotecari publici
din județul Alba și voluntari ai instituției. Manifestările culturale din cadrul Zilelor Bibliotecii Județene „Lucian
Blaga” Alba se vor derula atât la sediu, cât și la filiale, intrarea fiind liberă.
Proiectul face parte din Programul 8. IDENTITATE ȘI VALORI CULTURALE/8.1 Zilele Bibliotecii ,,Lucian
Blaga ” Alba/Proiect de management 2017-2020 și are ca obiectiv principal promovarea celor trei piloni
principali pe care se sprijină cultura scrisă: biblioteca, scriitorul și cartea. Organizatorii evenimentului sunt și la
această ediție, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba.
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