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 DOCUMENT  EXTERN 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Raftul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba la Șpring, o sărbătoare a comunității 

 
 
Miercuri, 22 septembrie 2021, la Biblioteca Comunală Șpring a avut loc inaugurarea unui nou Raft al Bibliotecii 
Județene „Lucian Blaga” în Județul Alba. Evenimentul s-a derulat în organizarea Consiliului Județean Alba și a 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, având ca parteneri Primăria Comunei Șpring, Consiliul Local Șpring 
și Biblioteca Comunală Șpring.  
 
Activitatea a făcut parte din proiectul 2.9 Fondul special - Raftului Bibliotecii Judeţene Lucian Blaga în Județul 
Alba iar noua colecție de carte a intrat în custodia Bibliotecii Comunale Șpring în prezența  doamnei Iulia 
Stănilă, primarul comunei Șpring, și a domnului Silvan Stâncel, managerul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba. Cu acest prilej cele două instituții au semnat un parteneriat cultural ce va  deschide o frumoasă 
colaborare de viitor. La eveniment au fost prezenți și viceprimarul Hencs Aurel Carol, scriitorului Virgil 
Todeasă, cetățean de onoare al comunei Șpring, care a făcut și o însemnată donație de carte, meșterul 
popular Mihai Vasiu, cu o bogată expoziție de artă populară, Maria Paștiu, custodele Expoziției etnografice din 
comuna Șpring și preotul paroh Liviu Aftenie, alături de elevi și locuitori ai comunei. Evenimentul s-a încheiat 
un scurt recital de poezie prezentat de elevii școlii gimnaziale din localitate, coordonați de doamna profesoară 
Cristina Goguță, director al unității de învățământ. 
 
În comuna Șpring, ca și în celelalte cinci localități în care a fost implementat, proiectul 2.9 Fondul Special - 
Raftul Bibliotecii Județene Lucian Blaga în Județul Alba are ca obiective principale sprijinirea bibliotecilor în 
diversificarea fondului de carte și îndrumarea metodologică a bibliotecarilor în desfășurarea unor activități de 
promovare a cărții și a scriitorilor. Prin implementarea unui astfel de proiect se deschide o importantă 
oportunitate pentru fiecare bibliotecă publică de a-și mări colecția de carte, de a-și lărgi sfera de activități 
cultural-educative și de a veni în sprijinirea nevoilor de lectură din comunitatea respectivă.   
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