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 DOCUMENT  EXTERN 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Reîncepe proiectul „Seratele Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba” 

 
În luna martie a anului 2018 debuta la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba primul proiect pe care 

instituția l-a implementat la cererea membrilor comunității, un proiect cultural de dezvoltare personală 
desfășurat sub forma unor întâlniri periodice în care să se dezbată diferite teme culturale, sociale, morale, 
spirituale, de interes public, însoțite de muzică, poezie, lecturi, artă în general, toate contribuind la promovarea 
colecțiilor de carte ale bibliotecii.  

 
Vineri, 3 septembrie 2021, începând cu ora 18:00, în curtea Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 

proiectul 3.31 Seratele bibliotecii va fi reluat iar tema aleasă pentru dezbatere este „Despre pandemie”, o temă 
actuală dar cu multe necunoscute. Ca de fiecare dată, ideile în dialog sunt îmbogățite de momente muzicale 
susținute de cei prezenți.  

 
Proiectul a pornit și va continua și în acest an, ca un parteneriat al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 

Alba cu Asociația ,,Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus, județul Maramureș. Parteneriatul prevede ca 
biblioteca să găzduiască în fiecare lună câte o activitate ce va aduce în atenția publicului interesat dezbaterea 
unor teme de interes major pentru comunitate, dezbateri moderate de către părintele Pimen de la Mănăstirea 
„Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus și de către Cristina Alba, președinta asociației cu același nume.  

  
Proiectul face parte din Programul 3 ANIMAȚIE CULTURALĂ/3.31 Seratele bibliotecii și este 

organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. 
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