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 DOCUMENT  EXTERN 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Dublă lansare de carte la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

 
Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba vă invită la lansarea volumelor 

„Constantin Oancea: preot, cărturar, ctitor” și „Presa Albei: publicații, ziariști, publiciști” ale autorului Ioan 
Bâscă. Manifestarea va avea loc marți, 31 august 2021, cu începere de la ora 17:00, în Grădina Bibliotecii 
Județene „Lucian Blaga” Alba, unde vor fi respectate toate normele necesare prevenirii răspândirii pandemiei 
Covid-19. 

 
Volumul „Constantin Oancea: preot, cărturar, ctitor” este prefațat de pr. prof. Emil Jurcan și pune în valoare 
personalitatea complexă a unui preot care nu a fost un simplu paroh, ci un adevărat luminător al comunității  pe 
care a păstorit-o. A slujit spiritualitatea, educația și cultura în egală măsură și a fost un adevărat patriot român. 
„Cartea este o relatare despre misiunea unui preot care a simțit preoția nu doar ca pe o slujire liturgică, în care 
se prestează anumite servicii religioase, ci ca o chemare a cerului spre pământ, la care omul Constantin 
Oancea a răspuns cu toată hotărârea” scrie părintele Emil Jurcan în prefața volumului. 
 
 „Presa Albei: publicații, ziariști, publiciști” este un volum destinat presei românești din județul Alba. Cartea 
este concepută ca un dicționar alfabetic ce oferă cititorului informații despre publicații, jurnaliști, publiciști și 
personalități din multiple alte domenii, care au scris în presa vremii. 
 
Ioan Bâscă este profesor, ziarist și publicist, născut la 16 octombrie 1950, la Petrești, județul Alba. A absolvit 
Facultatea de Istorie și Filosofie de la Iași și un curs de doi ani la Facultatea de Jurnalistică din București. A 
activat ca profesor în mai multe școli și licee din județul Alba și ca redactor-șef adjunct la cotidianul „Unirea” 
din Alba Iulia. După 1989 activează la Radio 21, Informația de Alba, Transilvania Jurnal și din 2001 ca și 
consilier superior la Consiliul Județean Alba. A scris reportaje, comentarii, eseuri, însemnări de călătorie, 
proză scurtă și poezie dar și câteva lucrări monografice. 
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