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COMUNICAT DE PRESĂ
„Poezii pe șase corzi”, un nou proiect cultural la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba vine în întâmpinarea iubitorilor de poezie și muzică cu un
nou proiect intitulat Poezii pe șase corzi. Este vorba despre un club de muzică și poezie pentru toate
vârstele care aduce în prim plan în fața publicului poeții și cărțile de poezie aflate în colecțiile bibliotecii,
colecțiile de carte de muzică dar nu numai. Obiectivele proiectului sunt promovarea și stimularea creativității,
în special a actului de creație literară și muzicală, informarea asupra vieții și operei unor scriitori consacrați prin
aducerea acestora în prim planul atenției publice, interconectare culturală, atragerea de noi categorii de public
și recreere prin participarea la momente de muzică și recitări de poezie. Pentru a-și atinge obiectivele,
biblioteca va colabora pentru început cu Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia dar și cu alte entități
culturale interesate.
Proiectul 1.25 Poezii pe șase corzi se va derula cu frecvență lunară și va avea un desfășurător cu o
structură bine definită care cuprinde rubrici permanente, ca de exemplu: Poezia zilei!, Poetul zilei!, Atenție,
se cântă!, Ce părere ai?, rubrică în care fiecare intervenție cântată va fi urmată de un dialog constructiv
constând în opinii, încurajări, idei și sfaturi privind prestația artistică. Totodată participanții vor avea
posibilitatea de a afla alte oportunități culturale oferite de bibliotecă și partenerii săi, vor putea trage concluzii și
vor face propuneri pentru ediția următoare.
Prima activitate a acestui nou proiect se va desfășura joi, 12 martie 2020, cu începere de la ora
17:00, la Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Activitatea va debuta cu lansarea și
prezentarea proiectului de către Silvan Stâncel, manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.
,,Poezii pe șase corzi este înainte de toate un proiect de și pentru suflet! Nici nu ar putea fi altfel
întrucât acesta aduce în mijlocul comunității noastre cel puțin două elemente extrem de sensibile și necesare
omului, Poezia și Muzica despre care Nichita Stănescu spune: ,,Poezia este o stare de spirit, e o prietenie
durabilă”, Jimi Hendrix mărturisește: ,,Muzica nu minte. Dacă poate fi schimbat ceva în lume, acest lucru se
poate întâmpla numai prin muzică.” iar Emil Cioran afirmă: ,,De n-am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica.” Ne
dorim astfel, ca prin intermediul acestui proiect să-i atragem la bibliotecă pe cei pasionați de muzică, de
poezie, de arte în general, fie în public, fie ca oameni de scenă, amatori sau profesioniști vizând totodată
conectarea pe viitor la proiecte culturale existente, dezvoltarea altor proiecte culturale pentru toate vârstele și
în principal sprijinirea noilor generații în actul creativ și educativ. Vă așteptăm cu drag la bibliotecă!” Silvan
Stâncel, manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.
Totodată în cadrul primei activități din data de 12 martie 2020 va fi prezentată publicului fișa
biobibliografică a scriitoarei Ana Blandiana iar din opera poetei se va recita o poezie surpiză. Publicul prezent
va primi materiale de promovare cu recomandări de lectură din cărțile aflate în colecțiile bibliotecii și fluturași
cu date despre viața și opera Anei Blandiana, câștigătoarea ediției 2019 a Premiului Național pentru Poezie
„Lucian Blaga” Opera Omnia. Va urma apoi momentul publicului când fiecare din cei prezenți își pot
manifesta abilitățile artistice prin prezentarea propriilor compoziții și creații sau prin prezentarea unora deja
cunoscute în fața publicului prezent.
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Proiectul 1.25 Poezii pe șase corzi face parte din Programul managerial pentru perioada 2017 – 2020
și este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.
Intrarea la eveniment este liberă.

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