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Lansări de carte și artă tradițională, în cadrul proiectului RomânIA tradițională
Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Alba Iulia și Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, Asociația Transilvania Business
Woman Alba și Centrul de Resurse Academia Doamnelor Alba Iulia organizează luni, 24 februarie 2020, o
manifestare literară, artistică și muzicală dedicată sărbătorii dragostei la români - Dragobetele. Programul
manifestării se va derula sub titlul generic „De Dor, de Drag, de Dragobete” iar din program fac parte lansări și
prezentări de carte, momente recitative și momente muzicale.
Evenimentul se va desfășura la sala de festivități a Căminului pentru persoane vârstnice (Schit) din
Alba Iulia, cu începere de la ora 11:00 și va debuta cu lansarea cărții „Crâmpeie de viață”, scrisă de Maria
Bârsan și prezentată de bibliotecara Dana Grigoriță de la Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” Aiud. Va
urma apoi o incursiune în semnificația și tradițiile de Dragobete, în prezentarea prof. Daniela Floroian de la
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și a muzeografei Olivia Bărbuță, specialist în etnografie și coautoare
a cărții „Portul tradițional de la Pănade”, carte ce va fi prezentată cu acest prilej publicului prezent. Întâlnirea
de suflet cu beneficiarii așezământului va continua cu un recital de poezie susținut de creatorul popular Norica
Hașa care a debutat de curând în volumul Verbum, o antologie de poezie a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”
Alba. Participanții la eveniment se vor bucura de o mică expoziție de pictură/ desen în acuarelă, peisaje și
imagini realizate de către doamna Lazsadi Maria de la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia.
La deschiderea, respectiv finalul întâlnirii, Grupul ”Optimiștii” de la Căminul pentru persoane vârstnice
Alba Iulia și Ansamblul folcloric 60+ de la Centrul de Zi pentru Vârstnici din Alba Iulia vor pune în scenă câteva
scurte momente artistice.
Evenimentul „De Drag, de Dor, de Dragobete” face parte din proiectul 5.11. „RomânIA tradițională” al
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba și are ca scop cercetarea și valorificarea colecțiilor de carte și a
patrimoniului județului Alba, proiectul derulându-se în parteneriat cu instituții publice și ONG-uri de profil din
județul Alba.
Informatii suplimentare:

Daniela Floroian, bibliotecar
E-mail: bjadanielafloroian@yahoo.com
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