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 DOCUMENT  EXTERN 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
BiblioVacanța la Ighiu 

 
 Implementarea unui nou proiect managerial la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a adus o 
deschidere mult mai mare a instituției înspre colaborări cu instituții similar din județ și din țară. Așa au luat 
naștere proiecte noi menite să conducă la parteneriate viabile, cum ar fi proiectul 2.9 Fondul special - Raftul 
Bibliotecii Județene Lucian Blaga în Județul Alba sau au fost regândite proiecte vechi dar cu impact la public, 
în așa fel încât să se dezvolte și în alte localități din județ. Unul dintre proiectele ce fac parte din această a 
doua categorie este proiectul 3.8 Bibliovacanța, un proiect ce se adresează copiilor și rinerilor și are urmărește 
să promoveze cartea și scriitorii printr-o serie de activități culturale, recreative și interactive. 

 
Dacă prima activitate din această vacanță a avut loc la Lunca Mureșului, cea de-a doua activitate din 

cadrul proiectului 3.8 BiblioVacanța este intitulată „O vacanță de poveste” și va avea loc luni, 9 august 2021, în 
localitatea Ighiu, beneficiind de sprijinul Primăriei comunei Ighiu și a Bibliotecii comunale „Mihai Eminescu” din 
Ighiu.  

 
Programul va debuta la ora 9:00 și va cuprinde prezentarea proiectului, jocuri de improvizație, 

derularea unor  concursuri de cultură generală și de agilitate, jocuri de atenție, de dicție, de memorie și de 
ritmicitate și ateliere de confecționat semne de carte. La finalul întâlnirii vor fi prezentate câteva  cărți care se 
află în colecțiile bibliotecii județene iar cei prezenți vor putea afla care sunt condițiile ce trebuiesc îndeplinite 
pentru a obține un permis de bibliotecă. 

 
 Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” alba 

iar participarea la activitățile proiectului 3.8 BiblioVacanţa este gratuită, atât în Alba Iulia cât și în alte localități 
din județ. Vă aşteptăm cu drag! 

 
  
 
 

 
Informatii suplimentare: 

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