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 DOCUMENT  EXTERN 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
„Primul copil”, tema lunii iunie în proiectul „BebeBiblioteca” al Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba 
 

Joi, 17 iunie 2021, începând de la ora 17:00, pe pagina de socializare a Bibliotecii Județene „Lucian 
Blaga” Alba va avea loc activitatea din luna iunie a proiectului 3.1 BebeBiblioteca. Proiectul a apărut în anul 
2019 ca o necesitate de socializare a proaspeților părinți, însoțiți sau nu de copiii lor , și ca o nevoie de a li se 
răspunde la întrebări, neliniști, temeri legate de prima perioadă din viața micuțului lor bebeluș. 

 
Conform normelor legale în vigoare, care nu permit întâlnirile directe în spații închise , activitatea din 

această lună se va desfășura online pe pagina www.facebook.com/BibliotecaJudeteanaLucianBlagaAlba și 
are tema cu titlul „Primul copil”. Persoanele interesate de acest subiect vor primi răspunsuri legate de ceea ce 
ar trebui să știe părinții la venirea pe lume a primului copil, pentru a putea să-i ofere noului membru al familiei 
o dezvoltare emoțională armonioasă. Răspunsul va veni ca de obicei din partea doamnei psihoterapeut Adina 
Drimbe, invitatul permanent al proiectului.  

 
Proiectul 3.1 BebeBiblioteca face parte din programul 3 ANIMAȚIE CULTURALĂ și este organizat de 

către Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. Proiectul se desfășoară sub forma 
unor ateliere de parenting în care părinții și bunicii își formează abilități de a răspunde în mod sensibil copilului 
atunci când acesta are nevoie, în așa fel încât acesta să crească într-un mediu sănătos. În ultimul an, din 
cauza pandemiei de Covid-19, întâlnirile din cadrul atelierelor s-au desfășurat online, urmând a fi reluate la 
Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, imediat ce legislația va permite acest lucru. 

 
Informatii suplimentare: 

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

 

mailto:bjalba@gmail.com
http://www.facebook.com/BibliotecaJudeteanaLucianBlagaAlba

