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DOCUMENT EXTERN 

 
 

                                        COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

„Scrie! Vino! Prezintă! Publică!” la Verbum, cercul de scriere creativă al Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba 

 

Joi, 28 aprilie, de la ora 17.00, are loc întâlnirea lunară a cercului de scriere 

creativă VERBUM, un proiect al Consiliului Județean Alba și al Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba.  

Sub îndemnul „Scrie! Vino! Prezintă! Publică!”, orice amator sau scriitor deja lansat 

în spațiul public poate participa la efervescentele întrevederi ce au loc în ultimă zi 

de joi din fiecare lună.  

La întâlnirea de mâine, care va avea loc fizic, la sediul Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba, participanții vor fi provocați să-și stârnească imaginația, să dea frâu 

liber creativității și să compună un text pornind de la o imagine dată. Proză, poezie, 

teatru, de ce nu? La Verbum, orice este permis în materie de scriere creativă, orice 

formă în care expresivitatea scriitorilor își găsește împlinirea dar și calea spre tipar. 

Aici, ideile prind aripi, scriitura se cizelează, iar schimbul de perspective, abordări și 

experiențe se concretizează, de cele mai multe ori, în creații valoroase, care sunt 

ulterior publicate în antologia anuală Verbum. Aceasta este un produs editorial al 

Consiliului Județean Alba și al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, aflat în 
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strânsă legătură cu cercul de scriere creativă cu același nume, fără însă a fi o 

publicație exclusivistă. 

Proiectul 3.19 Verbum face parte din Programul 3 ANIMAȚIE CULTURALĂ și este 

un proiect al Consiliului Județean Alba și al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 

Alba. 

 
 

Informații suplimentare: 

Daniela Stoia, bibliotecar 
         responsabil 12.1 Marketing și PR 

E-mail: bjadanielastoia@yahoo.com 
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