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 DOCUMENT  EXTERN 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Lansarea antologiei „Verbum”, un produs editorial al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

 
Joi, 27 mai 2021, în organizarea Consiliului Județean Alba și a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 

Alba, va avea loc lansarea antologiei de poezie „Verbum”, volumul 2, un produs editorial ce cuprinde în 
paginile sale creațiile poetice ale membrilor cercului de scriere creativă „Verbum”. 

 
Cercul de scriere creativă „Verbum” a fost inițiat de Silvan Stâncel, manager al Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba, care în urma unor interacțiuni cu tinerii, în cadrul evenimentului „Grow Living Library” la 
care a participat în calitate de speaker, a identificat nevoia acestora de a avea un spațiu unde să se exprime 
în acest sens. Din dorința de a crea un cadru institutional cercului de scriere creativă „Verbum”, începând cu 
anul 2017, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba găzduiește activitățile acestui proiect, în fiecare ultimă zi 
de joi a lunii în curs.  Cercul se desfășoară sub deviza „Scrie! Vino! Prezintă! Publică!” iar în cadrul lui sunt 
așteptați toți cei care scriu și care vor să primească „la cald” un feedback de la oameni cu preocupări  similare. 

 
Lansarea volumul 2 al antologiei de poezie „Verbum” va debuta în 27 mai 2021, la ora 17:00, cu o 

nouă întâlnire online a membrilor cercului de scriere creativă „Verbum”, urmată la ora 18:00 de evenimentul de 
lansare a antologiei „Verbum”- volumul 2, la care și-au adus contribuția 15 poeți din județul Alba. Aceștia sunt: 
Maria-Ioana Badale, Lucian-Dragoș Bogdan, Nicoleta Botnaru, Olivia Ioana Chirilă, Felicia Colda, Antonio 
Doda, Larisa Drâmbărean, Daniela Floroian, Diana Luminița Ganga, Bianca Goadă, Gabriela Cristina Hale, 
Victoria Schimbatori, Claudiu-Traian Simedru, Rareș Tudor și Marcel Vișa. Antologia „Verbum” va fi prezentată 
de către responsabila de proiect Luiza Pop, alături de care vor recita din propriile creații publicate în carte, 
Maria-Ioana Badale și Marcel Vișa. Volumul este prefațat de prozatorul Cornel Nistea, președinte al Filialei 
Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România și de poetul Aurel Pantea, distins în acest an de către 
Instituția Prezidențială cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. Evenimentul care face parte din 
proiectul 3.17 Lansări și prezentări de carte al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba va fi moderat de 
Daniela Floroian și se va desfășura cu respectarea tuturor regulilor de prevenire a răspândirii pandemiei 
Covid-19. 
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