
 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA                              ISIL RO-AB-0195 
Str. Trandafirilor, Nr. 22, Alba Iulia, jud. Alba, România 
Tel. 0258 811 443, Fax: 0258 817 204 
Email: bjalba@gmail.com • managerbiblioteca@yahoo.com • www. bjalba.ro  

 

12 COMUNICARE, PROMOVARE INSTITUȚIONALĂ/12.1 Marketing și PR/Proiect de management 2021-2024 
Manager: Silvan Stâncel/Responsabil proiect: Daniela Stoia 

Prezentul document este întocmit de: Daniela Stoia 
 

1 

DOCUMENT EXTERN 

 
           
                                        COMUNICAT DE PRESĂ 

 
 

Un nou raft al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, la Sohodol 

 

Miercuri, 11 mai 2022, de la ora 12.00, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba inaugurează un nou raft în teritoriu, de această dată în comuna 

Sohodol. 

Cu această ocazie, domnului Avram Joldeș, fost bibliotecar al Bibliotecii Comunale 

Sohodol, îi va fi oferită o diplomă, în semn de recunoștință pentru întreaga activitate și  

contribuție la viața culturală a comunității. Lui îi urmează, dedicându-se trup și suflet 

acestei profesii eminamente vocaționale, domna Oana Joldeș, noul bibliotecar al comunei. 

Pentru evenimentul de miercuri, elevii Școlii Gimnaziale Sohodol au pregătit un moment 

recitativ, care va fi urmat de un concert instrumental, oferit de orchestra ansamblului local 

„Brădeana”. 

 

La inaugurarea celui de-al 14 raft care ajunge într-o comunitate din județ prin intermediul 

proiectului 2.9 Fondul special – Raftul Bibliotecii Județene Lucian Blaga în Județul Alba, 

vor participa, alături de delegația bibliotecii, reprezentanți ai administrației județene și  

locale, respectiv domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, primarul 

comunei Sohodol, domnul Sorin Corcheș, precum și viceprimarul Vasile Brezeștean, 

alături de directoarea Școlii Gimnaziale Sohodol, doamna Olimpia Bobar, preoți, consilieri 

locali, cadre didactice, elevi și alți oameni ai locului, iubitori de carte și de cultură.  
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Printre invitații speciali la evenimentul creat în jurul proiectului Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba se numără și unul dintre cei mai iubiți fii ai locului, și unul dintre cei mai 

apreciați și notorii cântăreți de muzică populară de la noi, domnul Nicolae Furdui Iancu. 

Dincolo de fondul de carte dat în custodia Bibliotecii Comunei Sohodol, prin parteneriatul 

semnat cu acestă ocazie, între administrația locală și instituția de cultură se pun bazele 

unor noi colaborări culturale, spre beneficiul locuitorilor comunei. 

Evenimentul de miercuri, 11 mai 2022, de la Sohodol, moderat de prof. Daniela Floroian, 

este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în 

parteneriat cu Primăria Comunei Sohodol și Biblioteca Comunală Sohodol. 

 
 

 

 

 
Informații suplimentare: 

Daniela Stoia, bibliotecar 
         responsabil 12.1 Marketing și PR 

E-mail: bjadanielastoia@yahoo.com 
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