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 DOCUMENT  EXTERN 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Un adevărat simpozion literar, la inaugurarea celui de-al cincilea raft al Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba 

 
Vineri, 6 august 2021, la Biblioteca Orășenească Abrud a fost inaugurat cel de-al cincilea raft al 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” în județul Alba. Activitatea a debutat la ora 12:00 la sala festivă a Primăriei 
orașului Abrud, unde, în prezența unei numeroase asistențe formate din consilieri județeni și locali, cadre 
didactice și oameni de cultură, cu respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește combaterea pandemiei 
Covid-19, a avut loc un adevărat simpozion literar. Activitatea a debutat cu discursurile oficiale rostite de Ion 
Dumitrel, președinte al Consiliului Județean Alba și de Cristian Albu, primar al orașului Abrud. Au urmat o 
trecere în revistă a trecutului istoric și cultural al localității și prezentarea unor adevărate lucrări de specialitate 
susținute de Cosmina Berindei, cercetător la Filiala Cluj a Academiei Române, Gheorghe Burz, profesor la 
colegiul abrudean și fondator al Ansamblului Folcloric al județului Alba, Pleșa Cosmin, consilier cultural al 
orașului Abrud, Silvan Stâncel, manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, Emil Crișan, inginer, 
Georgeta Stan, director al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Abrud și Bianca Câmpean, director al Colegiului 
„Horea, Cloșca și Crișan” Abrud.  

 
La finalul prezentărilor, profesorul Gheorghe Burz a îmbogățit colecția de carte din Raftul Biblioteci i 

Județene Lucian Blaga de la Abrud, cu o donație de carte de muzică ce-l are ca autor. La finalul 
simpozionului, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, prin managerul Silvan Stâncel și Primăria Orașului 
Abrud, prin primarul Cristian Albu, au semnat un parteneriat de colaborare, pentru o durată de patru ani, prin 
care cele două instituții își propun să deruleze o serie de activități culturale comune, printre care atribuirea 
unui nume bibliotecii orășenești. A urmat apoi deplasarea celor prezenți la Biblioteca Orășenească Abrud, 
unde a avut loc inaugurarea raftului și unde au fost înscriși primii abonați care au împrumutat carte din noua 
colecție. 

 
 Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria Orașului Abrud și Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Biblioteca Orășenească Abrud, și face parte din Proiectul 2 
FONDURI SPECIALE/2.9 Raftul Biblioteci Județene Lucian Blaga în Județul Alba, un proiect destinat 
constituirii, organizării, administrării, dezvoltării unui fond de carte, oferite de către Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba, către bibliotecile publice din Județul Alba, în scop de informare, consultare, cercetare 
pentru comunitățile Județului Alba.   
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