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DOCUMENT EXTERN

Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, anul acesta se vor sărbători on-line
Înființată în anul 1943, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba făcea parte din planul gândit de marele istoric
Nicolae Iorga de a transforma orașul Alba Iulia într-o citadelă a culturii din această parte de țară. De altfel,
prima colecție de carte pe care s-au pus bazele nou înființatei biblioteci publice a fost donată chiar de către
acesta. De atunci și până azi, biblioteca a avut mai multe sedii și a beneficiat de completarea fondului de carte
atât prin achiziție cât și prin bunăvoința unor donatori particulari. La 26 noiembrie 1991, biblioteca publică din
Alba Iulia primea numele scriitorului, poetului, dramaturgului și filozofului Lucian Blaga, marcând astfel încă un
moment important din istoria ei. Și tot de la acea dată, reprezentanți ai administrației, scriitori, bibliotecari și
cititori, alături de oaspeții lor din țară și străinătate, sărbătoresc în fiecare an Zilele Bibliotecii Județene „Lucian
Blaga” Alba.
Anul acesta, organizatorii evenimentului sunt puși în fața unei noi provocări și anume regândirea
evenimentului în așa fel încât cititorii să nu fie privați de bucuria de a se întâlni cu cartea, arta și autorii de
carte. Pornind de la această idee și de la realitatea tristă a zilelor noastre de a evita răspândirea pandemiei de
Covid-19 cu care se confruntă omenirea, activitățile ocazionate de sărbătorirea Bibliotecii Județene „Lucian
Blaga” Alba se vor muta în mediul on-line, cu speranța că vor fi la fel de atractive și interactive.
Zilele Bibliotecii „Lucian Blaga” Alba vor avea loc în perioada 26-27 noiembrie 2020, în mediul on-line. Pe
parcursul celor două zile, toți cei interesați vor avea ocazia să vizioneze expoziții tematice de carte și artă,
recomandări de lectură, momente muzicale, pagini din istoricul bibliotecii și alte activități educative pentru
copii, adolescenţi și adulți. Programul manifestărilor va include și proiectul 8.12 Monumentele literaturii
române, proiect în cadrul căruia va fi omagiat scriitorul Liviu Rebreanu. Întregul program al manifestărilor va fi
preluat pe paginile de Facebook ale bibliotecilor din județ, în așa fel încât întreaga comunitate a județului Alba
să fie părtașă la această sărbătoare a cărții și a oamenilor cărții.
Proiectul Zilele Bibliotecii „Lucian Blaga” Alba face parte din Programul 8. IDENTITATE ȘI VALORI
CULTURALE/8.1 Lucian Blaga și se va desfășura în conexiune cu proiectele 8.11 1 Decembrie 1918 și 8.12
Monumentele literaturii române. Proiectul are ca obiectiv principal promovarea în comunitate a celor trei piloni
principali pe care se sprijină cultura scrisă: biblioteca, scriitorul și cartea. Instituțiile organizatoare sunt Consiliul
Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.
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