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M E S A J E  I N S T I T U Ț I O N A L E

Salut cu bucurie apariția primului număr al revistei Bibliotecii 

„Lucian Blaga” a județului Alba. Sunt sigur că va fi un instru-

ment de specialitate foarte util pentru toți cei ce activează în 

acest domeniu, dar și o publicație prin intermediul căreia Biblioteca 

județului Alba va iniția noi colaborări cu biblioteci din țară și străi-

nătate.

Deși este o publicație de specialitate, revista acordă spațiu 

și unor materiale adresate publicului larg, permițând astfel o mai 

bună cunoaștere și valorificare a colecțiilor și patrimoniului biblio-

tecii, precum și cunoașterea unor aspecte inedite din viața biblio-

tecii.

Succes și la cât mai multe apariții!

Ion Dumitrel

Ion Dumitrel

Președintele Consiliului 
Județean Alba

3A N U L  I ,  N R .  1 ,  2 0 1 9



M E S A J E  I N S T I T U Ț I O N A L E

Asistăm astăzi la cristalizarea unei noi publicații profesio-

nale în peisajul editorial din domeniul bibliotecilor. Viața 
Bibliotecii, revistă aflată la început de drum, realizată de 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, reprezintă o promisiune 

de valoare și profesionalism, care cu siguranță, va genera o întreagă 

emulație de idei favorabile unei transformări autentice a bibliotecilor. 

Ne bucurăm să regăsim astfel de preocupări în rândul instituțiilor 

de bibliotecă și avem convingerea, că publicația recent înființată va 

deschide noi perspective de colaborare între profesioniștii din biblio-

tecile publice românești, va fi un spațiu de comunicare și valorificare 

a colecțiilor și serviciilor oferite comunităților noastre.

Salutăm inițiativa editorială a colegilor din Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba și avem încredere că au toate premisele pentru 

realizarea unei publicații de calitate. Le dorim succes în acest demers 

îndrăzneț și așteptăm cu interes și curiozitate profesională aparițiile 

viitoare.

Sorina Stanca
Președintele Asociației 

Naționale a Bibliotecarilor 
și Bibliotecilor Publice din 

România – ANBPR

Sorina Stanca

4 A N U L  I ,  N R .  1 ,  2 0 1 9



M E S A J E  I N S T I T U Ț I O N A L E

Carmen Mihaiu
Directorul General al 

Bibliotecii Naționale a 
României

Biblioteca Națională a României salută inițiativa colegilor din 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba de a crea un nou 

instrument de informare și documentare, dedicat pregătirii 

continue a celor ce lucrează în domeniul nostru de activitate, dar 

și de fidelizare a publicului existent și, de ce nu, de atragere a unor 

noi categorii de utilizatori prin prezentarea atractivă a serviciilor și 

programelor cultural- educative ale bibliotecilor.

În ultimii ani, bibliotecile au cunoscut o evoluție fără precedent, 

și-au diversificat rolul în comunitățile în care activează, pe lângă 

cel tradițional de păstrătoare a patrimoniului scris, devenind, de 

asemenea, un loc de întâlnire, un partener în educație, un promotor 

al culturii în toate formele ei. Totodată, nu trebuie să uităm că, fără 

publicul care le trece pragul, bibliotecile își pierd rațiunea de a 

exista. Prin urmare, avem datoria de a asculta atent nevoile utiliza-

torilor noștri, de a rămâne la curent cu noile trenduri și tehnologii 

utilizate în toate colțurile lumii pentru a organiza servicii și programe 

care să corespundă acestor tendințe, precum și pentru a rămâne 

în actualitate, a veni cu o ofertă cultural-educativă atractivă și cu 

servicii relevante pentru toate categoriile de public.

Un important punct de pornire ar putea fi Strategia pentru bibli-
oteci, aferentă perioadei 2019-2024, lansată de IFLA cu prilejul 

Congresului Internațional de la Atena, o strategie născută în urma 

celei mai mari consultări populare la care au luat parte bibliote-

cari din întreaga lume, contribuind cu idei în cadrul proiectului IFLA 

Global Vision. Astfel, IFLA a putut crea o strategie completă, în acord 

cu noua viziune globală, aceea de a forma un domeniu puternic și 

unitar, care să contribuie la realizarea unei societăți bine informate 

și participative.

Cunoscând seriozitatea și profesionalismul colegilor din Biblio-

teca Județeană „Lucian Blaga” Alba, avem convingerea că revista 

„Viața Bibliotecii” va fi o publicație de durată, care, prin calitatea și 

diversitatea articolelor sale, va atrage publicul din diverse domenii 

de activitate și îl va apropia de această nobilă și importantă profesie.

Cu apreciere, 

Carmen Mihaiu
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E D I T O R I A L

De ce este necesară o revistă a bibliotecii noastre? În 

general, cititorii, și nu doar cititorii noștri, sunt interesați de 

cât mai multe informații. 

Și revistele sunt acele mijloace de informare care prezintă întot-

deauna un fapt într-un mod cât mai atrăgător, pe de-o parte. Pe 

de alta, noi vom putea spune mai multe despre povestea noastră, 

despre viața instituției, despre ceea ce vom derula cu fiecare zi. 

Apoi, cultura municipiului Alba Iulia și a județului Alba evoluează 

mereu, instituțiile sale se transformă de la un an la altul, se caută 

soluții noi mereu, și, trebuie să o spunem deschis, fiecare generație 

are dreptul ei la timp. Iar timpul acum este foarte important.

Depinde de noi cei de azi să vedem corect sau nu tendințele 
epocii noastre. 

Configurațiile culturale ale localității noastre, ale județului nostru 

nu sunt niciodată terminate, pentru că apar mereu descoperiri noi și 

noi perspective. Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba nu poate 

fi indiferentă la schimbările prin care trecem cu toții. Apar cărți noi, 

activități noi, și acestea sunt din ce în ce mai multe, proiecte noi pe 

care trebuie să le ducem la capăt. Ne propunem prin acest demers, 

să dăm un plus valoare revistelor de pe piața noastră editate de 

instituții din acest domeniu. Vrem să luăm pulsul activităților zilnice, cu 

noutățile ce apar și, până la urmă, toate sunt semnificative pentru noi 

și pentru viața comunității pe care o deservim. Nu vom fi un depozit 

de informații, ci o publicație vie care să facă cunoscute, și pe această 

cale, cele mai importante activități ale bibliotecii. Vrem ca această 

publicație să fie accesibilă tuturor cititorilor noștri și nu numai, cititori 

pe care vom încerca să-i implicăm într-un dialog continuu și să îi 

provocăm să citească și mai mult, și mai corect, cărțile pe care noi 

le avem în colecțiile bibliotecii și mai ales să afle ceea ce noi vrem 

să facem!

M a n a g e r 
B i b l i o t e c a  J u d e ț e a n ă 

„ L u c i a n  B l a g a ”  A l b a

Silvan Stâncel 

Silvan Stâncel 

VIAȚA BIBLIOTECII

6 A N U L  I ,  N R .  1 ,  2 0 1 9



Lucian Blaga

01

Popasul lui  
Mihai Eminescu la Alba Iulia

02

Premiile Filialei  
Alba-Hunedoara a  

Uniunii Scriitorilor din România 

04

Revista Discobolul-
29 de ani de existență

03

I D E N T I T A T E 
Ș I  V A L O R I 

C U L T U R A L E



I D E N T I T A T E  Ș I  V A L O R I  C U L T U R A L E

Lucian Blaga

01

Poet, dramaturg și filosof, Lucian Blaga s-a 

născut la 9 mai 1895, în satul Lancrăm din 

județul Alba. A fost fiul lui Isidor Blaga, preot 

ortodox, și al Anei, născută Moga. Tatăl său era un 

om cultivat, cunoștea bine limba germană, era un 

spirit deschis și prefera lecturile filosofice, citindu-l 

pe Kant și pe Schopenhauer, în original. Mama 

sa provenea tot dintr-o familie preoțească și avea 

bogate cunoștințe folclorice.

Studiile primare le-a urmat la școala sătească din 

Lancrăm (1901) și apoi la școala germană din Sebeș-

Alba (1902-1905). Urmează apoi Liceul „Andrei Șaguna” 

din Brașov (1905-1914) și Seminarul Teologic de la 

Sibiu (1914-1917). Student al Facultății de Filosofie 

din Viena, Blaga va obține titlul de doctor în filosofie 

cu teza „Kultur und Erkenntniss” în anul 1920. Tradu-

cerea în limba română a acestei lucrări va apărea 

în 1922 cu titlul „Cultură și cunoștință”. La Viena o 

întâlnește pe Cornelia Brediceanu, studentă la medi-

cină, viitoarea lui soție, căreia i-a dedicat poeme de 

dragoste cuprinse, mai apoi, în volumul „Poemele 

luminii”. În anul 1919 și-a publicat primele volume, 

„Poemele luminii” și „Pietre pentru templul meu” care, 

după cum mărturisește poetul, „au fost salutate cu 

entuziasm de publicistica timpului”.

Între anii 1920-1924, poetul a locuit la Cluj-Napoca 

unde a colaborat cu articole culturale la diverse ziare 

(„Voința”) și reviste („Lamura”, „Gândirea”), continuând 

totodată activitatea scriitoricească. Din anul 1924, 

Blaga s-a mutat la Lugoj unde, până în 1926, și-a 

dedicat timpul scrierilor poetice, teatrale și filosofice. 

A colaborat la un mare ziar străin, „Prager Presse”, 

cu articole în limba germană despre viața culturală 

și artistică din România, fapt pentru care a fost numit, 

în 1926, atașat de presă, funcționar al Ministerului de 

Externe și trimis în străinătate. În perioada următoare a 
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V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

fost consilier la legațiile României din Varșovia (1926), 

Praga (1927), Berna (1928-1932; 1937-1938) și 

Viena (1932-1937). Între anii 1938-1939, Lucian 

Blaga a fost numit ministru plenipotențiar la Lisabona.

În 1936 a fost ales membru activ al Academiei 

Române pentru activitatea literară și filosofică. Cu 

acest prilej, a rostit celebrul său discurs de recepție, 

„Elogiul satului românesc”. Își continuă activitatea 

literară și științifică, publicând în tot acest timp volume 

de versuri, eseuri filosofice și piese de teatru. Între 1939 

și 1948 este profesor la catedra de filosofia culturii a 

Universității din Cluj, apoi cercetător la Institutul de 

Istorie și Filosofie din Cluj (1949-1953) și la Secția de 

istorie literară și folclor a Academiei Române Filiala 

Cluj (1953-1959).

De la 1 iunie 1951 a fost numit bibliotecar-șef la 

Biblioteca Filialei Academiei Cluj și referent științific, 

lucrând în colectivul de Istorie literară, unde a tradus 

marea operă „Faust” a lui Goethe. A continuat să 

lucreze în cercetare la Secția de Istorie Literară și 

Folclor a Filialei Cluj a Academiei R.P.R. până în 1959.

Membru fondator al revistei „Gândirea”, Lucian 

Blaga a fost redactor la „Cultura”, „Banatul”, „Patria” și 

„Voința”. În 1943 a editat la Sibiu revista „Saeculum”. A 

debutat în versuri în ziarul „Tribuna” (Arad, 1910). A avut 

alte colaborări la: „Românul”, „Gazeta Transilvaniei”, 

„Convorbiri literare”, „Pagini literare”, „Glasul Bucovinei”, 

„Luceafărul”, „Viața românească”, „Adevărul literar și 

artistic”, „Cuvântul”, „Universul literar”, „Societatea de 

mâine”, „Gând românesc”, „Țara”, „Revista Fundațiilor 

Regale”, „Steaua”, „Contemporanul” ș.a..

Inaugurată cu „Poemele luminii” (1919), opera 

poetică antumă a lui Blaga cuprinde, până în 1943, 

încă șase volume: „Pașii profetului” (1921), „În marea 

trecere” (1924), „Lauda somnului” (1929), „La 

cumpăna apelor” (1933), „La curțile dorului” (1938), 

„Nebănuitele trepte” (1943), – la care se adaugă 

versurile, majoritatea postume, din ciclurile „Vârsta de 

fier. 1940-1944”, „Corăbii de cenușă”, „Cântecul 

focului”, „Ce aude unicornul”.

Dramaturgia blagiană se regăsește în volumele 

antume „Zamolxe” (1921), „Tulburarea apelor” (1923), 

„Daria” (dramă în patru acte, 1925), „Fapta”; „Învierea” 

(1925), „Meșterul Manole” (1927), „Cruciada copiilor” 

(1930), „Avram Iancu” (1934), „Opera dramatică” 

(vol. 1-2, 1942), „ Arca lui Noe” (1944). Postum au 

apărut: „Teatru” (1970), „Teatru” (1971), „Meșterul 

Manole” (1974) ș.a.

Opera filosofică este organizată în patru trilogii 

(a cunoașterii, a culturii, a valorilor și cosmologică) 

alcătuind un sistem în care cugetarea pură comunică 

substanțial cu „gândirea mitică”. Vom aminti succint: 

„Filozofia stilului” (1924), „Fețele unui veac” (1925), 

„Fenomenul originar” (1925), „Ferestre colorate” 

(1926), „Daimonion” (1930), „Eonul dogmatic” 

(1931), „Cunoașterea luciferică” (1933), „Censura 

transcendentă” (1934), „Orizont și stil” (1936), „Spațiul 

mioritic” (1936), „Geneza metaforei și sensul culturii” 

(1937), „Artă și valoare” (1939), „Diferențialele divine” 

(1940), „Despre gândirea magică” (1941), „Religie 

și spirit” (1942), „Știință și creație” (1942), „Trilogia 

cunoașterii” (1943), „Trilogia culturii” (1944), „Trilogia 

valorilor” (1946), „Despre conștiința filosofică” 

(1947), „Aspecte antropologice” (1948) ș.a.

Traducerile făcute de Lucian Blaga reprezintă un 

alt capitol substanțial, cu mari perspective, al activității 
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I D E N T I T A T E  Ș I  V A L O R I  C U L T U R A L E

poetului. Acestora li se adaugă culegeri de aforisme 

(„Discobolul”, 1945) și eseuri, alături de memorialistica 

din „Hronicul și cântecul vârstelor” (editat postum, 

1965) și de romanul autobiografic tipărit în 1990 

sub titlul „Luntrea lui Caron”, toate întregind imaginea 

uneia dintre cele mai complexe personalități ale culturii 

române moderne. Corespondența lui Lucian Blaga 

are, la rândul său, proporții neobișnuite, corpusul 

epistolar oferind un câmp vast de cercetare, celor 

interesați.

Alături de Mihai Eminescu și Nichita Stănescu, 

Lucian Blaga s-a bucurat – după cum afirmă criticul 

Mircea Popa – „în viață, dar mai ales după moarte, de o 

admirație generală, ferventă și fanatică, de adevărata 

mitografie literară”. (…) „Între ei, Blaga aduce nota sa 

personală, de o incontestabilă originalitate, amintind 

de sclipirea unui drum nebătut de nimeni până la el, în 

care miturile și tainele sunt convocate spre a configura 

semnele unui destin unic, irepetabil”.

Lucian Blaga s-a stins din viață la 6 mai 1961 și este 

înmormântat în satul natal, Lancrăm. Ființa și opera sa 

rămân sub semnul veșniciei, „lumina lui sporind cu ea 

a lumii taină”!

Felicia Colda 

Bibliografie :

1. Academia Română. Dicționarul literaturii române 

(coordonator Eugen Simion), București, Editura Univers 

Enciclopedic Gold, 2012;

2. Popa, Mircea, Lucian Blaga. Perspective transilvane, Cluj-

Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2018
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V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

Popasul lui Mihai Eminescu la Alba Iulia

02

Mihai Eminescu este poet, prozator și 

jurnalist român, socotit de critica literară 

postumă drept cea mai importantă voce 

poetică din literatura română. Acesta este motivul 

pentru care la 7 decembrie 2010 a fost promulgată 

Legea nr. 238, prin care ziua de 15 ianuarie, ziua de 

naștere a poetului Mihai Eminescu, a fost desemnată 

ca Zi a Culturii Naționale. 

La 15 ianuarie 1850 se naște Mihai Eminescu, 

cel de-al șaptelea copil al lui Gheorghe și al Ralucăi 

Eminovici. În 1857, Mihai este trimis de tatăl său la 

studii, la Cernăuți. În 1863, revenit în vacanță la 

Ipotești, nu se mai întoarce la Cernăuți. La 5 octombrie 

1864 Eminescu intră ca practicant la tribunalul 

Botoșani. În 1865 pleacă în Bucovina, unde va locui 

la Aron Pumnul, profesorul său, și va lucra ca îngrijitor 

la biblioteca acestuia. În ianuarie 1866 Aron Pumnul 

moare și un grup de elevi tipăresc o broșură cu poezii. 

A doua poezie din broșură este semnată de Mihai 

Eminoviciu. În februarie, revista „Familia” din Pesta 

îi publică poezia „De-aș avea…”, prilej cu care Iosif 

Vulcan îi schimbă numele din Eminovici în Eminescu. 

În vara anului 1866 începe și aventura lui Mihai 

Eminescu pe plaiurile Albei, când poetul părăsește în 

luna iunie Bucovina și se stabilește la Blaj cu intenția 

de a-și reîncepe studiile. Vorbim de vremea în care 

școlile românești din Blaj erau cele mai „înalte” din 

Transilvania. Cursurile lor erau urmate, deopotrivă, 

de elevi și studenți greco-catolici și ortodocși, printre 

care mulți din Alba Iulia și satele din jurul ei. A locuit cu 

mai mulți dintre elevii și studenții blăjeni, care i-au oferit 

modestele lor „cvartire” (găzduire), ca și tradiționalele 

lor mese. Din mărturiile rămase aflăm că Eminescu le 

asculta cu interes discuțiile intervenind destul de rar și 

numai în domeniile în care era „expert”. Din aceste 

prelungite discuții, cele mai multe petrecute în serile și 

nopțile de primăvară-vară, a putut să afle Eminescu și 

alte date și informații, unele de amănunt, despre Alba 

Iulia și rolul ei jucat în istoria națională de până atunci.

În perioada 26-28 august 1866 Mihai Eminescu 

participă la lucrările celei de-a șasea Adunări a 

ASTREI (Asociația Transilvană pentru Literatura Română 

și Cultura Poporului Român) ce a avut loc la Alba Iulia. 

Conform unor mărturii ale scriitorului Ion Mărgineanu, 

publicate în revista „Dacoromania”, configurația zilei 

de 27 august 1866 arăta astfel: „dimineața, slujbe în 

11A N U L  I ,  N R .  1 ,  2 0 1 9



bisericile românești din oraș, iar după-amiază, la orele 

17, ședințe preliminare ale Comitetului Asociațiunii, 

cuvântări și predici în Biserica Ortodoxă Maieri I, din 

oraș“. Participanții au luat hotărârea ca deschiderea 

oficială a adunării să se facă a doua zi, la ora 9. Seara 

a avut loc concertul de vioară al Elizei Circa, cea care 

lua lecții la Viena de la celebrul Iosif Hallmesberger. 

Pe perioada șederii sale la Alba Iulia, Mihai Eminescu 

a poposit la hanul „La Istrătoaie“ din centrul Orașului 

de Jos. Din mărturiile rămase de la participanții la 

Adunarea ASTRA aflăm că Eminescu a fost văzut la 

Alba Iulia, în prima zi, în Biserica din Maieri I, unde 

a asistat la prelegeri și dezbateri. „Discursurile lui T. 

Cipariu, A. Șaguna, Aron Densușianu, Iosif Hodoș, 

Ioan Axente Sever l-au marcat pentru toată viața pe 

Eminescu. Au fost adevărate lecții de «povățuire» și 

demnitate. După ședință, Mihai Eminescu dispare, e 

revăzut seara de către Elie Damian Domșa, din Blaj 

ce avea „cvartir” (cazare), în centrul orașului «La 

Istrătoaie», care-l și cheamă să se cazeze aici“. Se 

spune că Eminescu acceptă propunerea și doarme 

pe o rogojină întinsă pe jos, cu capul pe o pernă 

din paie. Hanul «La Istrătoaie» se afla pe latura de 

răsărit a parcului orașului, pe locul unde ulterior s-a 

ridicat Hotelul „Europa“, iar acum se află magazinul 

«Romarta Tineretului», respectiv magazinul Penny. 

O placă comemorativă pusă de Fundația „Alba 

Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” 

amintește de popasul lui Mihai Eminescu: „În acest loc 

s-a aflat hanul «La Istrătoaie», unde a poposit geniul 

poeziei românești“.

Despre locurile și timpul afectat de Eminescu 

manifestărilor ASTREI, de a doua zi (28 august 1866), 

nu s-au păstrat informații precise. Luând în considerare 

însă pasiunea lui pentru cunoaștere, amintirea unor 

personalități cunoscute atunci în publicistica sa de 

mai târziu și unele impresii care au marcat opera 

sa ulterioară, se apreciază de către specialiști că 

el nu putea să lipsească de la discursurile lui Andrei 

Șaguna, Timotei Cipariu, I. Hodoșiu. Tot din aceste 

considerente nu ar fi exclus să fi participat și la unele 

dezbateri. „Apreciez că tot restul timpului petrecut la 

Alba Iulia, în cele două zile ale verii anului 1866, a 

I D E N T I T A T E  Ș I  V A L O R I  C U L T U R A L E
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fost folosit de Eminescu pentru a vizita orașul, atât cel 

de jos, cu puținele lui obiective existente pe la mijlocul 

secolului al XIX-lea, cât, mai ales, cel de sus, cuprins 

între fortificațiile Cetății Alba Carolina. Monumentele și 

vestigiile ce mai puteau fi văzute la acea dată, trebuie 

să-i fi pricinuit mari emoții și sentimente de compasiune 

pentru suferințele poporului român și ale fruntașilor săi“, 

apreciază profesorul Ioan Pleșa, în studiul „Gânduri 

privind itinerariul albaiulian al lui Mihai Eminescu din 

1866“. Cu excepția câtorva apropiați, precum juristul 

Ștefan Cacoveanu, locuitorii Alba Iuliei de atunci și 

de mai târziu nu l-au cunoscut pe Mihai Eminescu ca 

persoană fizică, dar i-au cunoscut, încă de la debut, 

magnifica și unica lui operă poetică. După 1918, o 

stradă din oraș a primit numele „Mihai Eminescu“, la 

fel și Parcul Central, cel în care poetul voia, de nevoie, 

să doarmă pe o bancă, în noaptea de 27/28 august 

1866. „În primele luni ale anului 1929, cu prilejul 

pregătirilor ce se făceau pe plan central și local pentru 

aniversarea a 10 ani de la Marea Unire, s-a propus 

ca, în cadrul amplelor serbări naționale din oraș, să 

fie amplasată și dezvelită și statuia poetului național 

nepereche Mihai Eminescu. Din păcate, timpul scurt 

rămas până la serbări, ca și limitarea mijloacelor 

materiale afectate pentru organizarea acestora, 

au amânat «sine die» realizarea acestei inimoase 

inițiative“, mai subliniază Ioan Pleșa în studiul citat. 

Corul „Mihai Eminescu” din Alba Iulia
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Un bust al marelui poet a fost realizat și amplasat pe 

Aleea Scriitorilor din Alba Iulia abia după 1989. 

În 1867 Mihai Eminescu este angajat ca sufleur 

în trupa de teatru a lui Mihail Pascaly, iar în 1869 se 

înscrie la Universitatea de Filosofie din Viena. Între 

1872-1874 este student la Berlin, unde primește o 

slujbă la Consulatul român din Berlin. În 1874 este 

numit director la Biblioteca Centrală din Iași. În 1877 

se stabilește la București, unde este redactor la ziarul 

«Timpul», și desfășoară o intensã activitate publicistică. 

În anul 1883 începe o perioadă dramatică pe planul 

sănătății sale, marcată de internări în spital, urmate 

de reveniri în viața publică și de activitate literară, 

alternanțe ce se vor întâmpla până la prematura sa 

moarte. În 15 iunie1889, în cursul nopții, la ora 3 a.m., 

moare în sanatoriul doctorului Șutu și va fi înmormântat 

două zile mai târziu la cimitirul Bellu din București.

În „Viața lui Mihai Eminescu” ( 1932), G. Călinescu 

a scris aceste emoționante cuvinte despre moartea 

poetului: „Astfel se stinse în al optulea lustru de viață 

cel mai mare poet, pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, 

poate, pămîntul românesc. Ape vor seca în albie și 

peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, 

și cîte o stea va vesteji pe cer în depărtări, pînă cînd 

acest pămînt să-și strîngă toate sevele și să le ridice 

în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale”.

Marea personalitate a scriitorului Mihai Eminescu 

este cinstită de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 

Alba prin intermediul a două evenimente ce fac parte 

din programul 8. IDENTITATE ȘI VALORI CULTURALE. 

Acestea sunt Ziua Culturii Naționale Mihai Eminescu 

și Omagiu lui Mihai Eminescu, ambele cuprinse în 

proiectul 8.2 Mihai Eminescu.

Prof. Daniela Floroian
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Revista Discobolul – 29 de ani de existență

03

În anul 1990 apare la Alba Iulia, într-o primă 

serie de doar cinci numere, revista culturală 

„Discobolul” ce are ca membri fondatori un 

grup de importanți intelectuali albaiulieni, cu intense 

preocupări culturale. Aceștia erau: Aurel Pantea, 

Eugen Curta, Cornel Nistea, Mircea Stâncel, 

Nicolae Drăgan, Emil Scrieciu și Iacob Mârza. 

După o întrerupere de câțiva ani, revista avea să-și 

reia apariția în anul 1997, într-o a doua serie, cu 

un colectiv redacțional restrâns, condus de poetul și 

criticul literar Aurel Pantea, alături de care s-au aflat 

scriitorii Cornel Nistea, Mircea Stâncel și regretatul 

Eugen Curta. 

Revista „Discobolul” și-a propus încă de la 

început performanțe editoriale înalte, prin care să 

evite eticheta provincialismului și să se remarce în 

spațiul național, și de ce nu chiar în cel internațional. 

De altfel, chiar denumirea revistei a fost aleasă așa 

încât să sugereze o atitudine de învingător. Revista 

„Discobolul” a rezistat în timp, fără a-și schimba 

conținutul valoros și menirea, fiind și azi un adevărat 

stindard al culturii scrise de cea mai înaltă calitate. 

Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din 

România, iar în paginile ei au semnat și semnează 

importanți oameni de cultură. Au scris în revistă nume 

reprezentative ale literaturii române contemporane 

cum ar fi: Nicolae Manolescu, Ștefan Augustin 

Doinaș, Al. Cistelecan, Mircea Muthu, Virgil 

Podoabă, Ion Mureșan, Ioan Moldovan, Adrian 

Popescu, Alexandru Vlad, Emil Brumaru sau poetul, 

criticul literar și traducătorul Ion Pop, membru 

corespondent al Academiei Române, care este 

și director onorific al publicației. La toate aceste 

nume de talie națională s-au adăugat și importante 

personalități ale culturii județului Alba cum ar fi: 

Ion Buzași, Gheorghe Jurcă, Iacob Mârza, Vasile 

Moga, Petru Anghel, Diana Câmpan, Ioan Popa, 

Gheorghe Dăncilă, Virgil Todeasă etc.

An după an, redactorul-șef al publicației, 

scriitorul Aurel Pantea, a construit un colectiv 

editorial ce nu a abdicat niciodată de la calitate. 

Membrii colectivului redacțional sunt: Ion Buzași, 

Ioana Cistelecan, Cornel Nistea, Mircea Stâncel, 

Gabriela Chiciudean și Adriana Teodorescu. Ei 

asigură un conținut bogat și de valoare, completat în 

mod fericit de imaginea grafică a copertei realizate 

de artistul plastic Ana Pantea. 

Revista a pornit la drum cu o structură de rubrici 

bine definite, și anume: cărți, cronici, autori, teme 

la alegere, dialoguri teologice, memoria în acțiune, 

rubrici de poezie și proză. Alături de acestea, 

revista și-a asumat în timp și rolul de recuperare 

a valorilor trecutului, în acest sens fiind publicate 

aspecte importante sau inedite din opera unor mari 

scriitori sau de recuperare a unor valori istorice, 

etnografice, folclorice etc. Paginile revistei au 

găzduit încă de la început rubrica de debut literar a 

unor tineri care, ulterior, și-au demonstrat valoarea 

prin numeroasele premii literare dobândite. În 

strategia revistei, un loc deosebit de important 

l-au ocupat și numerele tematice ce au adus în 

atenție importante personalități sau evenimente 

culturale. Pe lângă toate acestea, revista a pus la 

dispoziția cititorilor traduceri din literatura universală 

contemporană, a scos în evidență valori spirituale 

și de cultură populară și a găzduit în paginile ei 

lucrările simpozionului cu tema „Creștinismul popular 

între teologie și etnologie”, desfășurat la Alba Iulia în 

anul 2006. 
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În paralel cu activitatea publicistică, colectivul 

redacțional al revistei „Discobolul” a organizat cu 

succes la Alba Iulia, Colocviile Revistei „Discobolul”, 

un eveniment cultural ce a adus aici cele mai autorizate 

voci din critica literară și scriitori contemporani de 

prestigiu ce s-au angajat în vii dispute de opinie 

literară, publicate mai apoi în paginile revistei. 

Dintre temele colocviilor, amintim aici pe cele mai 

importante: „Ce înseamnă să fii scriitor în literatura 

română contemporană?”; „Autoritatea critică literară 

și istoriografia literară”; „Lucian Blaga în viziunea 

generațiilor”, „Centenar Pavel Dan” etc.

În ultimii ani, revista „Discobolul” este amplu 

ancorată în organizarea unor evenimente culturale 

de cea mai înaltă valoare cum ar fi: Premiile Filialei 

Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, 

Colocviile Romanului Românesc Contemporan, 

Colocviul Tinerilor Scriitori, Gala Poeziei Românești 

Contemporane – Lista lui Manolescu, iar din 2017 

are loc anual la Casa memorială a lui Lucian Blaga 

din Lancrăm, decernarea Premiului Național pentru 

Poezie „Lucian Blaga – Opera Omnia”. Cele trei 

ediții organizate i-au avut ca laureați pe poeții Adrian 

Popescu, Emil Brumaru și Ana Blandiana.

De-a lungul celor 29 de ani de existență, valoarea 

incontestabilă a revistei „Discobolul”, ca și continuitatea 

ei, a făcut ca aceasta să fie un adevărat promotor al 

culturii românești în lume, iar faptul că apare sub egida 

Uniunii Scriitorilor din România vine ca o recompensă 

pentru toți cei ce au trudit de-a lungul timpului la 

apariția ei.

Prof. Daniela Floroian
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Premiile Filialei Alba-Hunedoara a 
Uniunii Scriitorilor din România 

04

Program dedicat identificării, promovării și valorificării 

creatorilor din domeniul cultură și de dezvoltare a 

domeniului cultural.

Acordarea de premii și distincții în semn de recunoaștere 

a activității scriitorilor din Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii 

Scriitorilor din România.
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Biblioteca la aniversare

01

Așa cum și-au dorit întemeietorii săi în urmă 

cu mai bine de 75 de ani, Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba, situată în 

centrul uneia dintre cele mai frumoase și importante 

provincii istorice românești, Transilvania, este astăzi 

un pilon esențial al vieții culturale a orașului-simbol 

Alba Iulia și, implicit, a județului Alba. 

Ideea înființării unei biblioteci publice în Alba Iulia 

este strâns legată de demersurile întreprinse de o mare 

personalitate culturală a României, Nicolae Iorga, de a 

obține, în perioada 1938-1939, statutul de „municipiu 

cultural” pentru orașul care, pe axa verticalității noastre 

ca neam, a constituit dintotdeauna capitala de suflet 

a tuturor românilor. Intenția lui Nicolae Iorga a fost 

nu doar de a oferi un statut special pentru orașul cu 

aură legendară, ci de a crea premisele înființării și 

dezvoltării unor instituții vitale pentru viața culturală a 

locuitorilor săi: muzeu, bibliotecă, teatru ș.a. Donația 

unui prim fond de carte însumând 2387 volume pe 

care Nicolae Iorga a făcut-o în acest scop, precum 

și cele ulterioare venite din partea sa, sprijinul și 

susținerea de care s-a bucurat Ion Berciu, numit în anul 

1938, la recomandarea sa, director al muzeului din 

Alba Iulia demonstrează interesul și implicarea sa în 

propășirea spirituală și culturală a orașului. 

Nevoia existenței unei biblioteci publice a fost 

subliniată în mai multe rânduri și de intelectualii orașului 

care, în toamna anului 1942, și-au exprimat public 

dorința de a pune bazele acestui lăcaș, știut fiind că, 

până la acea dată, „cetatea antică a românismului 
ardelean nu avusese zidite altare cărților românești”1. 

Nașterea propriu-zisă a instituției cărții din Alba 

Iulia nu a fost una ușoară din cauza contextului istoric și 

social al vremii marcat de frământări politice și sociale, 

conflicte și dificultăți generate de cel de-Al Doilea 

Război Mondial, la nivel național și european. Prin 

urmare, este cu atât mai meritorie strădania celor care 

au contribuit la înființarea, constituirea și funcționarea 

bibliotecii publice din Alba Iulia. 

Au existat numeroase cereri și solicitări adresate 

autorităților locale și centrale pentru înființarea 

bibliotecii publice, pentru alocarea unui sediu și a 

resurselor necesare funcționării ei. O mare parte a 

acestei corespondențe este semnată de Ion Berciu, 

directorul muzeului din Alba Iulia care, pe bună 

dreptate, se află în rândul ctitorilor acestei instituții. Un 

alt rol însemnat l-a jucat Emanoil Bucuța, directorul 

Casei Școalelor, cel care, pe lângă importanta 

donație de carte destinată viitoarei biblioteci îi va scrie 

primarului orașului aceste rânduri memorabile: 

„(...) Orașul unde s-a făcut întâia unire a României 

Mari n-are bibliotecă publică. În Cetate se află o 

bibliotecă vestită, cu zeci de mii de volume de mare 

preţ, manuscrise, incunabule și cărți tipărite în toate 

limbile culte ale Europei, dar ea n-a fost înființată de 

noi și nici nu e a noastră. Datoria să-i punem alături o 

faptă românească e cum nu se poate mai grabnică, 

tot pe atât culturală cât și națională. (...)2”. 

Răspunzând numeroaselor apeluri și solicitări venite 
pe adresa sa, primăria orașului va stabili sediul viitoarei 
biblioteci în 4 camere din aripa dreaptă a clădirii 
Caragiale (actualmente Casa de Cultură a Studenților 
din Alba Iulia). Muzeul va dona mobilier, cărți, primul 
fond din care s-au achiziționat registrele și s-au 
plătit ajutoarele la inventariere. S-a adoptat ca dată 
simbolică a înființării bibliotecii data de 1 decembrie 
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1942, dată de la care au început propriu-zis lucrările 
de organizare, clasare, inventariere, întocmirea 
fișierului și repartizarea cărților pe specialități, lucrări 
realizate de un bibliotecar ajutat de doi elevi de 
liceu. Acest bibliotecar a fost profesorul și scriitorul 
Constantin Dumitrescu, numit la 15 noiembrie 1942, 
prin adresa nr. 4953, în urma hotărârii Comisiei 
Bibliotecii Publice din Alba Iulia. O lungă perioadă 
(până la 11 mai 1943) el va face toată munca de 
organizare fără a fi remunerat, din dorința de a 
pune bazele unei atât de râvnite biblioteci publice 
în oraș: „Singur bibliotecarul, fără nici o remunerație, 
ajutat de doi elevi de liceu care făceau munca de 

folos obștesc, nu constituea un corp de funcționari 
care aveau menirea să rezolve o problemă atât de 
grea. Totuși, mulțumită elanului, în condițiuni vitrege, 
fără foc, fără rechizite și materiale suficiente, toate 
izbeliștile și viciozitudinile au fost învinse și la data 
de 1 iunie 1943 biblioteca era virtual deschisă, 

având un singur funcționar: pe bibliotecarul ei.”4

Putem spune că primul bibliotecar și, mai 

apoi, director al Bibliotecii publice din Alba Iulia, 

Constantin Dumitrescu este și unul dintre ctitorii 

acestei instituții a cărei existență a fost atestată 

documentar prin adresa 2857/1943 a Ministerului 

B I O G R A F I I  C U L T U R A L E
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Educațiunii Naționale, Comisiunea Monumentelor 

Istorice, prin care se aduc mulțumiri primarului 

orașului, dr. Dumitru Bogdan, pentru „opera 
culturală realizată prin înființarea unei biblioteci 
publice românești la Alba Iulia, precum și pentru 
bunul început în dezvoltarea gustului pentru cetit”.5

Inaugurarea bibliotecii s-a făcut într-un cadru 

solemn la data de 6 septembrie 1943. În discursul 

său, rostit cu acest prilej, profesorul Ion Berciu 

spunea: 

«Rostul acestor aşezăminte de cultură naţională 

este clar pentru orice minte sănătoasă, pentru orice 

inimă iubitoare de neam, de frumos, de bine, de 

moral; creiarea în deplină libertate, a unei stări 

de spirit şi perfectă armonie, cu trecutul nostru, cu 

firea noastră, cu măreţe idei şi idealuri, creiate, spre 

fericirea tuturor, de aleşii naţiunii noastre şi de aleşii 

umanităţii, având ca deviză prea frumoasele cuvinte 

ale lui Nicolae Iorga, săpate ca un memento de 

fiecare clipă, pe frontispiciul acestui palat cultural: 

„Fără steag de cultură un popor este o gloată, nu 

o oaste”».

Întreținând o corespondență abundentă cu 

instituții, asociații literare, personalități ale vremii, 

editori, tipografi, corespondență în care arăta 

starea precară a noului așezământ și nevoia 

dezvoltării fondului de carte, profesorul Constantin 

Dumitrescu reușește să atragă importante donații de 

carte, precum și sprijinul Ministerului de Interne și cel 

al Ministerului Culturii Naționale. Biblioteca a pornit 

la drum cu un fond de 6326 volume (4400 volume 

inventariate până la 1 iunie 1944)6, provenite 

din donații (3328 volume), achiziționate din bani 

asigurați de către municipalitate (1008 volume) 

și primite la schimb (65 volume). La acea dată 

biblioteca era structurată pe două secții: secția de 

împrumut la domiciliu și secția de „cetit și consultat 

la sală”. În primul an de activitate au fost difuzate 

un număr de 6297 volume (4186 împrumutate, 2111 

consultate la sală), fapt consemnat în numărul 4 (din 

15 iunie 1944) al Buletinului Oficial al Municipiului 
Alba Iulia.

Printre instituțiile și personalitățile care au 

contribuit cu importante donații de carte la 

constituirea Bibliotecii publice din Alba Iulia 

vom aminti: Muzeul Regional din Alba Iulia, 

Casa Școalelor, Liga Culturală „Nicolae Iorga”, 

Universitatea din Sibiu, Academia Română, col. dr. 
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Nicolae Igna, Alexandru Georgescu, I. E. Toronțiu, 

dr. Enea Nicula, Copilu Cheatră, Elisabeta Sima, 

prof. L. Cupencu, Gavril Crișan și mulți alții.

Zestrea bibliotecii a continuat să se 

îmbogățească în timp, astfel încât, în anul 1949 ea 

ajunge la 12986 volume. 

În anul 1950 instituția își va schimba statutul 

devenind Biblioteca centrală raională. În 

subordinea ei vor intra toate bibliotecile orășenești 

și comunale din raionul Alba. Constantin Dumitrescu 

a fost înlocuit în data de 22 februarie a aceluiași 

an, fără a i se fi comunicat motivul. Au urmat patru 

decenii în care biblioteca, alături de celelalte 

instituții culturale, a fost permanent asaltată pentru 

a fi integrată „sistemului”. Mii de volume au fost 

eliminate din fondurile sale și au luat fie calea 

reciclării, fie cea a retragerii în așa-zisul fond 

special. În ciuda presiunilor și a compromisurilor pe 

care a trebuit să le accepte, biblioteca a rămas o 

oază, un spațiu de întâlnire, lectură și dialog cultivat 

de bibliotecari și iubitorii de lectură ca formă de 

supraviețuire culturală și spirituală. 

În anul 1965 fondul de carte a crescut la 26813 

volume, trecând în 1975 de 120000, pentru ca, în 

prezent, să depășească cifra de 200000 unități 

de bibliotecă. Drumul bibliotecii publice din Alba 

Iulia a fost sinuos, urmând parcă matricea spațiului 

mioritic blagian, cu creșteri și descreșteri, cu bucurii 

și neîmpliniri. S-a mutat în mai multe rânduri, a trecut 

prin experiența dureroasă a inundațiilor din anii ‘70 

și așteaptă încă, din anul 1988 când i-a fost atribuit 

actualul sediu din strada Trandafirilor, nr. 22, un 

local cu destinație care să-i permită o dezvoltare și 

o modernizare potrivită rangului său de bibliotecă 

județeană în secolul XXI.

Din data de 26 noiembrie 1991, biblioteca 

poartă numele patronului său spiritual, filosoful, 

poetul și dramaturgul Lucian Blaga. În prezent se 

află pe un drum ascendent reflectat de creșterea 

continuă a numărului de utilizatori care-i trec zilnic 

pragul, la sediu și în cele trei filiale din municipiul 

Alba Iulia, precum și de prezența constantă și tot mai 

numeroasă a publicului la proiectele și activitățile 

de animație culturală ale bibliotecii. Ca instituție 

publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 

Județean Alba, Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba, pe lângă funcția sa de tezaurizator 

și diseminator de informație, răspunde nevoilor 

culturale ale comunității prin programe și proiecte 

specifice care valorifică și promovează patrimoniul 

spiritual, istoric, cultural și turistic al județului Alba. 

Noul mesaj propus prin actualul proiect de 

management: Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, vector esențial în dezvoltarea locală și 
regională prin conservare, informare, educație, 
lectură, studiu, recreere, servicii și evenimente 
culturale se regăsește într-o paletă bogată de 

servicii, proiecte și activități culturale din care 

amintim: lansări și prezentări de carte și reviste, 

aniversări culturale, animație culturală pentru copii 

și adolescenți (Bibliovacanța, Vreau să-mi citești, 

BebeBiblioteca, Bibliovaliza, Descoperă biblioteca, 

Coșulețul copiilor deștepți), expoziții de carte, 

artă și poezie, Târgul de carte „Alba Transilvana”, 

Colocviile romanului românesc contemporan, 

Gala Poeziei românești contemporane – Lista lui 

Manolescu, Premiul Național pentru Poezie „Lucian 

Blaga”, LecturAlba – club de lectură, SF, Fantasy 

& Horror Club Alba, Verbum – Cerc de scriere 

creativă, Seratele Bibliotecii ș.a. Toate acestea 

asigură o bună vizibilitate instituției și consolidează 

rolul bibliotecii în spațiul cultural local, național și 

internațional. 
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Clădirea și curtea bibliotecii sunt în proces de 

reamenajare și renovare, spațiile extra și intramuros 

fiind regândite pentru a fi atractive și plăcute, 

invitând utilizatorul să cunoască și să „guste”, prin 

intermediul unor mărci vizuale produsele culturale și 

serviciile oferite de bibliotecă. Biblioteca tinde să 

devină un spațiu integrator al artei și al dialogului, 

îmbinând expozițiile de artă, carte, poezie cu 

muzica, lectura publică, diverse activități creative 

ori de sociabilizare.

Astăzi, când totul se raportează la Internet, 

prezența bibliotecii publice în acest univers 

informațional, nemărginit și în plină dezvoltare 

este vitală. Prin urmare, Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba și-a lărgit și dezvoltat tot mai 

mult metodele de a se regăsi în mediul virtual prin 

pagina web, catalogul on-line, prin contul oficial 

de Facebook, YouTube, Instagram și Twitter. În acest 

mod informarea publicului este rapidă și eficientă, 

iar vizibilitatea instituției și promovarea activităților 

desfășurate crește exponențial.

Dinamismul și schimbările survenite pe toate 

palierele societății au influențat și profesiunea de 

bibliotecar. Putem vorbi astăzi despre rolul tot mai 

important de consilieri ai actului lecturii și animatori 

culturali pe care bibliotecarii îl îndeplinesc cu 

succes. Reinventarea bibliotecii înseamnă multă 

muncă, pricepere, meticulozitate, imaginație, 

efort. Gama tot mai vastă de programe, proiecte, 

parteneriate presupune, în primul rând, prezența 

susținută și implicarea bibliotecarilor. Fără a-și 

pierde specificul, biblioteca încurajează tot mai 

mult crearea unor spații colaborative unde publicul 

de toate vârstele să interacționeze în mod creativ, 

plăcut și deschis. Feedbackul publicului este pozitiv, 

fapt demonstrat de solicitările privind noi colaborări 

și parteneriate pe cele mai diverse paliere: educație, 

artă, literatură, tradiții, petrecerea timpului liber ș.a 

La peste 75 de ani de la înființarea sa, Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba este o instituție vie, o 

casă a comunității și un centru de iradiere culturală 

și spirituală pe care l-au visat, cu decenii în urmă, 

ctitorii ei.

Felicia Colda
Note:

1. „O realizare importantă a Primăriei Municipiului Alba- Iulia: 

Biblioteca publică”, în: Buletinul Oficial al Municipiului Alba-

Iulia, Anul I, nr. 4, 15 iunie 1944.

2. Emanoil Bucuța, apud. Ioan Bâscă în „Scurt istoric. 

Începuturile: Război și carte”, manuscris

3. Carmen Stânea, „Biblioteca publică din Alba Iulia – inițiativă 

a Muzeului Național al Unirii”, în: Acta Musei Apulensis, 

Apulum XLII (fascicol), p. 414.

4. „O realizare importantă a Primăriei Municipiului Alba- Iulia: 

Biblioteca publică”, în: Buletinul Oficial al Municipiului Alba-

Iulia, Anul I, nr. 4, 15 iunie 1944

5. Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba: ghid. Text: 

Mioara Pop, 1993

6. „O realizare importantă a Primăriei Municipiului Alba- Iulia: 

Biblioteca publică”, în: Buletinul Oficial al Municipiului Alba-

Iulia, Anul I, nr. 4, 15 iunie 1944
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Cafenea Culturală – Aniversări Culturale

02

Proiectul 8.3 Cafenea Culturală – Aniversări 

Culturale are ca scop aducerea în atenția 

publică a personalităților culturale ale județului 

Alba care au contribuit semnificativ la îmbogățirea 

patrimoniului cultural al României, fie el patrimoniu 

material sau imaterial.

Organizarea unui astfel de eveniment se vrea a fi 

un gest simplu, de aleasă prețuire, pentru toate aceste 

personalități culturale. 

Proiectul 8.3 Cafenea culturală-Aniversări culturale 

face parte din Programul 8 IDENTITATE ȘI VALORI 

CULTURALE, un program dedicat identificării, 

promovării și valorificării operei creatorilor din 

domeniul cultură.
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Cornel Nistea-80

03

Într-o frumoasă seară de octombrie a anului 2019 
am poposit în cocheta locuință din Alba Iulia a 
familiei scriitorului Cornel Nistea, pentru a mă 

documenta în vederea întocmirii unui articol aniversar 
pentru revista Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba, intitulată Viața Bibliotecii. Am beneficiat de o 
primire caldă, am râs, am glumit, am povestit, am 
revăzut manuscrise, cărți, documente, fotografii 
și am creionat un frumos portret de aniversare al 
scriitorului ce de curând a trecut pragul celor 80 de 
ani de viață. După mai multe încercări de titlu care 
nu m-au satisfăcut pe deplin m-am gândit că cel mai 
bine ar fi să-i dau acestui articol un titlu simplu și 
modest, asemeni vieții pe care a dus-o scriitorul. Și 
l-am intitulat simplu: Cornel Nistea-80. 

Cornel Nistea a primit darul vieții pe 6 august 
1939, într-un sat din Munții Apuseni, pe frumoasa 
vale a râului Arieș, în comuna Sălciua, satul Valea 
Largă, numit și Lătureni. Și parcă această dată, 
ce era și data unei mari sărbători religioase – 
Schimbarea la Față – i-a fost predestinată, pentru 
că în cei 80 de ani de viață a avut parte de foarte 
multe schimbări, unele mai bune, altele mai puțin 
bune.

Cornel Nistea era cel de-al patrulea fiu din cei 
șase care viețuiau în casa Cioranului, căci așa era 
poreclit tatăl său care venea din satul Cioara în 
urma căsătoriei cu frumoasa Victoria. Cei șase copii 
au moștenit de la mamă sensibilitatea și aplecarea 

spre frumos, iar de la tată inteligența, corectitudinea 

și generozitatea. 

Cornel Nistea a avut o copilărie marcată de 

spaime ce i-au influențat viața pentru totdeauna. Se 

temea că tatăl său va fi mobilizat în război, ceea 

ce s-a și întâmplat în vara anului 1944. Au urmat 

apoi spaime generate de anii de secetă din 1946 

și 1947 când familia, deși înstărită, a pătimit mult 

din cauza lipsurilor. Instaurarea regimului comunist, 

arestarea preotului și a învățătorului, a altor lideri din 

comună, drama cotelor ce trebuiau date la stat au 

marcat cu temeri din nou mintea și sufletul copilului 

ce uneori era și martor tăcut la veșnica dramă a 

țăranului român: pierderea averii, a pământului etc.

La 7 ani intră în clasa întâi la școala din sat 

avându-l ca învățător pe Gheorghe Amancei. 

Școala era într-o casă veche cu tindă și în ea învățau 

vreo 20 de elevi. Drumul de acasă la școală era 

presărat și el cu noi temeri provocate de poveștile cu 

draci și ființe supranaturale auzite în serile lungi de 

șezători ce aveau loc în casa bunicilor săi materni. 

Mama era cea care îi alunga aceste temeri și-l 

ajuta la lecții. Un an mai târziu, preotul este arestat 

de noul regim comunist, iar școala se mută în casa 

parohială. Ulterior sătenii vor construi o școală 

nouă, iar casa parohială devine cămin cultural. Aici, 

la căminul cultural, viitorul scriitor Cornel Nistea 

participă la o adunare în care a conferențiat fostul 

său învățător Gheorghe Amancei, devenit legionar. 

Simpla sa prezență acolo a făcut să-i fie deschis un 

dosar de cadre, iar familia a avut mereu de suferit 

pe perioada regimului comunist. Aceasta a și fost 

cauza pentru care scriitorul Cornel Nistea a luat 

atitudine după 1989 față de dictatura comunistă ce 

a făcut multe victime nevinovate.

După școala primară urmează cursurile 

gimnaziale, dar viața de internat nu-i priește, deși 
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era împreună cu frații săi Gheorghe și Ovidiu. În 

vara anului 1953, dă examen de admitere la liceul 

din Baia de Arieș, unde nu se poate acomoda. Cu 

toate acestea, părinții muncesc din greu pentru ca 

fiii lor să urmeze școala. Tatăl muncește la pădure, 

la cioplit traverse, iar mama în gospodărie. Fratele 

mai mare, Victor, ajunge student la drept și va deveni 

avocat și poet, iar Cornel Nistea urmează între anii 

1955 și 1958 școala silvică din Câmpeni unde 

devine campion la cros și vicecampion la lupte. 

Sensibil și retras în sine, îndură cu greu regimul de 

internat. La finalul școlii a primit repartiție la Ocolul 

Silvic din Aiud unde ține locul șefului depozitului de 

lemne, apoi devine secretarul filialei de vânătoare. 

În această perioadă urmează cursurile serale ale 

liceului din localitate pe care le absolvă în anul 

1962. În același an dă examen la Facultatea de 

Filologie din Cluj unde este admis pe locul opt 

din cei câteva sute de candidați. Cei cinci ani de 

facultate trec cu mari greutăți financiare pentru că 

i se refuză bursa, deși se știe că viața în satul său 

natal este foarte grea. După o audiență la rectorul 

Constantin Daicoviciu obține totuși cazare gratuită 

la căminul facultății. Studentul Cornel Nistea este 

pasionat de lectură, mai ales de poezie și de marea 

literatură a lumii. Este perioada cea mai bogată în 

asimilări. Este perioada în care „face cunoștință” cu 

marea literatură rusă, nord-americană, franceză. 

Acum îi descoperă pe Dostoievski, Cehov, Faulkner, 

Steinbeck, Hemingway, Camus, Sartre, Malraux, 

Kafka sau Lampedusa.

Din vara lui 1967 și până în iarna lui 1968 

viitorul scriitor face școala de ofițeri de infanterie 

la Otopeni, iar în februarie 1968 este repartizat 

la Școala generală din Berghin, județul Alba. Tot 

în acest an își face debutul în etnografie și folclor 

făcând primele culegeri de obiceiuri și tradiții, în 
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special săsești, Berghinul având un număr important 

de locuitori de etnie săsească. Din toamna anului 

1968 și până în vara anului 1973 este inspector la 

Comitetul de cultură și artă al județului Alba unde 

face cunoștință, printre altele, cu cultura tradițională 

a județului, motiv pentru care, alături de alți 

intelectuali îndrăgostiți de cultura rurală se înscrie 

în Asociația Etnografilor și a Folcloriștilor din Județul 

Alba, unde este ales prin vot vicepreședinte, iar din 

anul 1975 devine președintele acestei asociații. 

Tot acum se căsătorește cu Maria Dan, cu care va 

avea doi minunați copii: Andrada și Iulian. Andrada 

este medic internist la Cluj, este căsătorită cu preotul 

Ionuț Gânscă cu care are doi copii – Sara și Nichita. 

Iulian a urmat facultatea de matematică, timp în care 

a avut o revelație ce avea să-i dea sensul profund al 

vieții sale: preoția. A urmat facultatea de teologie și 

azi este preot la Paris.

Cornel Nistea își începe activitatea publicistică 

cu o serie de articole în presa locală. În 1972 face 

un studiu sociologic de amploare în comuna Galda 

de Jos, iar rezultatele nu sunt pe placul orânduirii, 

motiv pentru care este nevoit să se întoarcă la 

catedră. Întors la catedră are mai mult timp de scris și 

citit, culege folclor și-și face note despre rezultatele 

dezastruoase ale noii politici agricole și zootehnice 

promovate de comuniști. Între 1975 și 1977 culege 

creații folclorice din zona Secașelor și a Munților 

Apuseni pe care le publică în antologiile „Merge 

dorul și răsare” în 1975 și „Dorurile flori adânci” în 

1977. În 1979 debutează simultan cu proză scurtă în 

revistele „Vatra” și „Luceafărul”, după care publică 

periodic literatură în revistele clujene „Steaua” 

și „Tribuna”. În 1981 finalizează primul volum de 

proză scurtă, „Când înflorește salcâmul”. Volumul 

este considerat „dușmănos” și este aspru criticat 

de cenzura comunistă. Pentru a putea să publice 

este îndemnat de redactorul-șef al editurii Cartea 

Românească să scrie câteva proze cu conținut 

patriotic, ceea ce și face, astfel încât volumul îi este 

în sfârșit publicat în 1984, dar subțiat semnificativ 

de cenzura vremii și cu titlul schimbat în „Focuri în 

septembrie”. Cartea este bine primită de critica 

literară, dar scriitorul este inhibat de amenințări 

intrând într-o gravă criză de creație ce se va încheia 

abia după anul 1990.

În 1990 apare la Alba Iulia revista de 

literatură „Discobolul” și devine redactor al 

acestei prestigioase reviste. Tot acum conduce 

periodicul săptămânal cu numele „Alba Iulia”. În 

aceeași perioadă părăsește școala din Berghin 

și se transferă la Alba Iulia, mai întâi la Liceul 

Industrial nr. 2 (Refractara), iar apoi la Seminarul 
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Teologic Ortodox de unde se va pensiona la 

limită de vârstă. În perioada 1990 – 1991 publică 

diferite articole reunite sub titlul „Tableta de joi”, în 

cotidianul „Unirea”, ziar independent al județului 

Alba. Anul 1992 îl propulsează ca și consilier local 

la Alba Iulia, funcție pe care o va ocupa până în 

anul 2000. În toată această perioadă, în calitate 

de șef al comisiei de învățământ și cultură din 

Consiliul Local Alba Iulia, va promova numeroase 

proiecte de interes cultural printre care se numără: 

valorificarea culturală și turistică a Cetății din Alba 

Iulia, înființarea Bibliotecii „Alba Iulia” la Chișinău, 

editarea revistei „Discobolul”, finanțarea unor 

expoziții și a editării de carte. Între anii 1993 și 

1995 cotidianul „Unirea” îi va găzdui rubrica cu titlul 

„Caseta cu paradoxuri”. În anul 2000 publică în 

„Discobolul” romanul „Inocența șarpelui”, iar după 

un lung șir de schițe și nuvele publicate în diferite 

periodice, în 2004 se decide să publice placheta 

„Colonia de vulturi” și apoi o serie de 12 nuvele și 

povestiri cu titlul „Papagalii mei adorați” pentru care 

i se acordă în 2005 de către Filiala Mureș a Uniunii 

Scriitorilor din România, al cărui membru este din 

anul 2003, Premiul pentru volum antologic de proză 

scurtă. Tot în 2005 îi este tradus volumul în limba 

franceză, intrând astfel în circuitul literar european 

prin intermediul proiectului „Premiul European al 

Tinerilor Cititori”, proiect ce se desfășura anual la 

Strasbourg. În perioada 2005-2006 semnează 

rubrica săptămânală „Jurnal de scriitor” în publicația 

„Ulpia Jurnal”. Concomitent își continuă activitatea 

la revista „Discobolul”, iar odată cu înființarea 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba condus 

de prof. Daniela Floroian, își reia preocupările de 

etnografie și folclor participând la deplasările în 

teren ale echipei din această instituție. În perioada 

2007-2015 sprijină publicarea prin intermediul 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba a unor 

manuscrise ale etnografului Valer Butură și contribuie 

semnificativ la acordarea titlului de Tezaur Uman 

Viu, de către UNESCO, meșterei populare Olivia 

Tima din Sălciua.

În anul 2006 are o contribuție majoră, alături 

de poetul Aurel Pantea, la înființarea la Alba Iulia 

a Filialei Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor 

din România, filială ce-și va deschide porțile la 

27 octombrie 2006. Va face parte din structura 

de conducere a acestei filiale până în 2018 când 

devine președintele ei.

Anul 2008 îi aduce bucuria apariției romanului 

„Ritualul bestiei”, pentru care în anul 2009 Filiala 

Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România 

îi decernează Premiul „Cartea Anului”. Apariția în 

viața de familie a nepoților Sara și Nichita răsucesc 

în sufletul său niște resorturi nebănuite și scrie o carte 

de 10 povestiri pentru copii ce va vedea lumina 

tiparului în anul 2009 sub titlul „Împăratul lupilor”.
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Următoarea perioadă este din ce în ce mai 

prolifică, scriitorul Cornel Nistea publicând în 2010, 

de data aceasta în volum, „Caseta cu paradoxuri”. 

În iunie 2012 vede lumina tiparului romanul 

„Întâlnirile mele cu Orlando”, iar în decembrie 

2013 își vede îndeplinit un vis mai vechi, reușind să 

publice cartea „Jurnal 1977-1984”. După zece ani 

de la publicarea ultimului volum de proză scurtă, 

Cornel Nistea revine cu un nou volum de schițe, 

nuvele și povestiri ce poartă titlul „Ultimul în Eden”, 

urmată în anul 2015 de o nouă carte de proză 

scurtă „Vânzătorul de apă colorată” ce cuprinde 

30 de schițe, nuvele și povestiri. Anul 2016 aduce 

o nouă apariție editorială semnată de Cornel 

Nistea: „Tragismul exilului românesc”, iar la scurt 

timp, în același an, publică volumul de proză scurtă 

cu titlul „Ieri a fost duminică”. În anul 2017 îi apare 

cartea „Însemnări critice, o culegere de cronici 

literare” și prezentări de carte publicate de-a lungul 

anilor. Anul 2019 îi aduce bucuria unui nou volum 

de proză scurtă, „Iar nimic în cutia poștală”, volum 

nominalizat la Festivalul Național de Literatură din 

Cluj Napoca.

Contribuția deosebită pe care scriitorul Cornel 

Nistea, prin activitatea sa de o viață, a adus-o la 

dezvoltarea culturală a județului Alba a făcut ca la 

împlinirea vârstei de 70 de ani, Consiliul Județean 

Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba 

să-i dedice nr. 2 din Seria Ethnologica, o publicație 

de cultură menită să omagieze marile personalități 

ale județului Alba. În noiembrie 2014 scriitorul 

a avut bucuria de a i se dedica la Alba Iulia un 

moment aniversar intitulat „Cornel Nistea la 75 de 

ani”, ocazie cu care și-a lansat cartea „Ultimul în 

Eden” și concomitent a fost lansat volumul de critică 

literară dedicat domniei sale, cu titlul „Cornel Nistea 

în opinii critice”, o culegere de 300 de pagini de 

cronici, articole și studii despre cărțile autorului. Anul 

2019 îi aduce o nouă bucurie: Consiliul Județean 

Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

îi organizează la Centrul Cultural Castel Sâncrai 

un amplu eveniment cultural menit să-i aniverseze 

cei 80 de ani de viață. Evenimentul s-a bucurat 

de prezența a peste 120 de persoane, oficialități, 

oameni de cultură, membrii ai familiei, prieteni, foști 

elevi, foști colegi dascăli etc.

Acum, la ceas aniversar, nu ne rămâne decât 

să-i urăm scriitorului Cornel Nistea un drum lung prin 

această viață, putere de muncă în ale scrisului și ani 

mulți la cârma Filialei Alba – Hunedoara a Uniunii 

Scriitorilor din România. LA MULȚI ANI!

Prof. Daniela Floroian
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In memoriam Ion Brad 

04

Personalitate complexă a culturii românești 

contemporane, scriitor prolific, jurnalist cultural, 

diplomat, intelectual profund dedicat valorilor 

perene ale neamului, Ion Brad a plecat la cele veșnice în 

data de 6 februarie 2019, la vârsta de 89 de ani, lăsând 

în urmă o moștenire culturală remarcabilă. Ion Brad s-a 

născut la 8 noiembrie 1929, în comuna Pănade, județul 

Alba. A absolvit școala gimnazială în satul natal, urmată 

de Liceul „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj (1940-1948) 

și Facultatea de Filologie a Universității „Victor Babeș” din 

Cluj (1948-1952). 

A debutat în revista Gând tineresc din Alba Iulia 

(1947). A colaborat la Lupta Ardealului, Almanahul 
literar (redactor între 1950-1953), Steaua, Flacăra, 
Viața Românească, Cravata roșie, (redactor șef, 

1956-1958), Luceafărul, Scânteia tineretului (redactor, 

1960-1962), Gazeta literară (redactor, 1965-1966), 

Contemporanul etc. A condus filiala clujeană a Uniunii 

Scriitorilor (1953-1955), apoi a deținut următoarele 

funcții: secretar al Uniunii Scriitorilor (1962-1965), 

vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și 

Artă (1968-1973), ambasador al României în Grecia 

(1973-1982), director în Ministerul de Externe (1982-

1984), director al Teatrului „C. I. Nottara” din București 

(1984-1990) și director fondator al Editurii Demiurg 

(1992-2001).

Scriitorul Ion Brad a abordat aproape toate genurile 

literare – poezie, proză, dramaturgie, memorialistică. A 

debutat editorial cu volumul Cincisutistul (1952). Poezia 

sa se cristalizează cu timpul și primește accente mai 

profunde, o dată cu volumele: Ecce tempus (1970), 

Zăpezile de acasă (1972), Noapte cu privighetori 
(1973), Templul dinafară (1975), Transilvane cetăți fără 
somn (1977), Ora întrebărilor (1979).

Ion Brad s-a remarcat și ca romancier în forma 

realismului tradițional, urmărind devenirea unei familii 

țărănești în zgomotul și furia istoriei prin intermediul 

romanelor: Descoperirea familiei (1964), Ultimul 
drum (1975), Raiul răspopiților (1978). A fost și autor 

al unor scenarii de film: Ultima noapte a singurătății 
(1976), în colaborare cu Alexandru Brad, Drumuri 
în cumpănă (1978), Flăcări pe comori (1986) și 

Umbrele soarelui, în colaborare cu M. Veroiu (1987). 

A fost și un prolific traducător, lăsând moștenire 

posterității valoroase traduceri din poeți sovietici, 

bulgari, maghiari, greci etc.
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Talentul literar i-a fost recunoscut prin numeroase 

premii și distincții între care amintim: Premiul „George 

Coșbuc” al Academiei Române (1958), Premiul 

Asociației Scriitorilor (1971) și Premiul Asociației 

Scriitorilor din București (1977).

Ion Brad rămâne în memoria culturală a județului 

Alba atât prin prezența sa emblematică în multiple 

activități organizate de Consiliul Județean Alba și 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, cât și 

prin donația substanțială de carte făcută bibliotecii 

județene, fondul de carte Ion Brad depășind 660 de 

volume din varii domenii de interes public, volume 

valoroase prin faptul că majoritatea au autograful 

autorilor (Ioan Alexandru, Ion Coteanu, P. Carp, 

Geo Bogza, Radu Beligan, Ion Vlasiu, Fănuș Neagu, 

alături de mulți alții).

Vom aminti succint titlurile volumelor semnate 

de scriitorul Ion Brad, aflate în colecțiile bibliotecii 

județene, în ordinea anului lor de apariție: Cu sufletul 
deschis (versuri, 1954), Cu timpul meu (poezii, 1958), 
Să citim cu voce tare (poezii pentru copii, 1960), Mă 
uit în ochii lor (versuri, 1962), În luna mai (poezii, 1963), 

Descoperirea familiei (roman, 1964), Fîntîni și stele 

(versuri, 1965), Ecce Tempus (poezii, 1968), Poeme 

(1970), Zăpezile de acasă. Poezii (1972), Noapte 
cu privighetori (versuri, 1973), Templul dinafară/ 
The Outlying Temple (versuri, ediție bilingvă, 1975), 

Transilvane cetăți fără somn (poezii, 1977), Raiul 
răspopiților (roman, 1978), Ora întrebărilor (poezii, 

1979), Războiul cunoașterii (poeme, 1979), Muntele 
catîrilor (roman, 1980), Cartea zodiilor (poezii, 

1982), Ultimul drum (proză, 1982), Leagănul mării 
(roman, 1983), Romanul de familie (roman, 1986), 

Oracole (versuri, 1987), Proces în recurs (roman, 

1988), Vase de Tanagra (versuri, 1993), Icoana 
nevăzută (poezii, 1996), Rădăcinile cerului (poezii, 

1989), Monologuri paralele (Ion Brad și Monica 

Anton – corespondență, 1999), Blajul nostru cel de 
toate zilele (articole, proză, versuri, 2004), Toamnă 
clasică (poezii inedite, 2004), Printre oamenii 
Blajului (proză – evocări, portrete, amintiri, 2006), 

Aicea, printre ardeleni (memorii, 2007), Dincoace 
de munți (evocări, portrete, amintiri, 2008), Printre 
mii de scrisori (proză, corespondență, crochiuri, 

portrete – 2009), Poezii religioase (2009), Întâlnire 
periculoasă (proză, 2011), De dragoste în ani 
de zbucium 1947-1955 (corespondență, 2012), 

Muntele catârilor sau Ambasador la Sfântul Munte 
(proză, 2013), De la Pănade la Blaj (antologie lirică 

de Dan Mircea Cipariu, 2014), Cărțile prietenilor 
mei (articole publicate în revista „Acasă”, 2014), 

B I O G R A F I I  C U L T U R A L E
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Dialoguri epistolare săptămânale (din iarnă până-n 

vară – ianuarie-iunie 2014), Poetul și criticii săi 
(antologie de versuri și referințe critice, 2014), Elada, 
Elada...(poezii, 2016), Alte cărți ale prietenilor mei (2 

vol., 2016).

Biblioteca critică „Ion Brad” reunește în biblioteca 

județeană, o serie de volume valoroase, precum: 

Maria Cordoneanu, Ion Brad în oglinda criticii (ediția 

1999, ediția 2009), Ilie Rad, Convorbiri cu Ion Brad 
„din primăvară până-n toamnă” (aprilie-octombrie 

2013), Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2013, Ion Brad, 
Comorile unui prieten tânăr: George Corbu-Junior 
(Cuvânt înainte de Acad. Eugen Simion, București, 

Editura Muzeul Literaturii Române, 2016 Carmen 

Vatamanu, Rostirile esențiale: Valențe stilistice în 
poezia lui Ion Brad, Cluj-Napoca, Casa Cărții de 

Știință, 2016.

Adevărat regal de literatură și artă, colecția 

Revistei „Acasă” se datorează, de asemenea, 

implicării, perseverenței și dorinței scriitorului Ion 

Brad de a promova, cu precădere, arealul cultural 

transilvan. 

Întâlnirea fiecăruia dintre noi, cei care am avut 

privilegiul de a-l cunoaște, cu OMUL Ion Brad, a 

însemnat și înseamnă acea „întâlnire mirabilă” care 

transformă, îmbogățește, înnobilează sufletul și 

spiritul deopotrivă. Această intuiție a avut-o și Lucian 

Blaga, atunci când i-a scris, pe un volum de versuri, 

următoarea dedicație: „Lui Ion Brad, cu bucuria 
nespus de rară de a fi întâlnit uniți în aceeași ființă un 
poet și un om. Lucian Blaga, 23 iulie 1954”. Dincolo 

de cultura sa vastă, de contribuția substanțială la 

promovarea valorilor românești, Ion Brad a cultivat, 

exemplar, acea prietenie despre care Cicero spunea 

că „e mai presus decât înrudirea, prin aceea că 

iubirea poate lipsi din înrudire, din prietenie însă nu. 

(..) Prietenia nu e nimic altceva decât înțelegerea 

deplină, unită cu bunăvoință și iubire, în toate 

lucrurile divine și omenești; poate că, afară de 

înțelepciune, zeii nemuritori n-au dat omului nimic mai 

bun”, prietenia pentru care îi spunem, cu o adâncă 

reverență sufletească: Mulțumesc! 

Personalitate culturală de prim rang, Ion Brad va 

fi mereu prețuit și omagiat pe meleagurile natale, la 

Pănade, la Blaj și la Alba Iulia, acolo unde gândurile 

și cuvintele sale au poposit mereu, printre oameni și 

cărți, „lumina lui sporind cu ea a lumii taină”. 

Felicia Colda 
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SECȚIA PENTRU COPII

01

Secția a fost înființată în anul 1982 și se adresează 

preșcolarilor și școlarilor de școală primară și 

gimnazială. Dispune de peste 40000 de unități 

de bibliotecă, organizate după sistemul accesului liber 

la raft, specific secțiilor pentru copii. Fondul de carte este 

înregistrat în baza de date electronică „TinRead” și în 

catalogul sistematico-alfabetic al secției. 

În afară de cărți, secția dispune și de colecții de 

reviste, înregistrări audio-video, CD-uri și DVD-uri, 

enciclopedii și dicționare. Conținutul enciclopedic 

permite satisfacerea cererilor de lectură tot mai 

diversificate, răspunzând procesului de învățământ 

și nevoilor de informare ale micilor cititori, în toate 

domeniile, la nivelul vârstei și preocupărilor lor. 

Odată cu modernizarea din anul 2000, secția 

dispune de o mini-sală de lectură, în care elevii 

pot studia, pot întocmi referate și pot fi îndrumați 

în efectuarea temelor. De asemenea, în ultimii ani, 

programele de animație culturală destinate copiilor 

s-au diversificat. Astfel, fondul de carte al secției 

este pus în permanență în valoare prin promovarea 

realizată în cadrul următoarelor proiecte culturale 

destinate copiilor: Ateliere educative, Vreau să-mi 
citești!, Descoperă biblioteca, BebeBiblioteca, 
Bibliovaliza, Hai să ne jucăm la Bibliotecă, English 
4 Kids – Club de limba engleză, Bibliovacanța, 
Coșulețul copiilor deștepți etc. 

Unul dintre cele mai atractive puncte din cadrul secției 

este mini-ludoteca, un spațiu animat de jocuri și jucării al 

cărui fond crește constant prin donațiile și schimbul făcut 

în cadrul proiectului cultural Bibliobuzul în județul Alba. 
Copiii care trec pragul secției pot petrece ore minunate 

într-un cadru cald, prietenos, colorat, atractiv, citind, 

jucându-se, răsfoind cărți sau vizionând la TV 

programe și cântece specifice vârstei lor. 

Îndrumarea micilor cititori în universul cărții este 

făcută de către bibliotecare care oferă sugestii de 

lectură centrate pe specificul fiecărui cititor. În procesul 

de promovare a cărții și lecturii, Secția pentru copii 

organizează manifestări culturale de anvergură ca: 

35A N U L  I ,  N R .  1 ,  2 0 1 9



Ziua Copilului, Sărbătoarea Crăciunului, Sărbătoarea 

Paștelui, întâlniri cu oameni de cultură, omagierea unor 

personalități marcante din literatura destinată copiilor, 

expoziții tematice de carte. 

Secția pentru copii este deschisă de luni până 

vineri între orele 8-19. Împrumutul se face gratuit, pe 

baza următoarelor acte: buletinul unuia dintre părinți 

și certificatul de naștere al copilului, în baza căruia se 

încheie un contract și primește un permis de intrare valabil 

B I B L I O T E C A  P E N T R U  C O P I I

în toate secțiile bibliotecii. Se pot împrumuta maxim cinci 

volume pe o perioadă de 21 de zile, termenul putând 

fi prelungit la cerere prin telefon sau prin prezența în 

secție.  

Prof. Ana-Maria Pienar
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PROIECTE CULTURALE PENTRU COPII

02

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

acordă o atenție deosebită „Școlii de 

Cititori”, mai exact copiilor. Atragerea copiilor 

înspre lectură și colecțiile de carte pentru copii pe 

care biblioteca le pune la dispoziție nu se face foarte 

ușor, copiii având în jur numeroase alte tentații. Pentru 

a crește noi generații de cititori sunt implementate 

cu succes numeroase proiecte destinate tuturor 

categoriilor de vârstă, începând de la bebeluși și 

până la elevii de liceu. 

Proiectele destinate acestor utilizatori de bibliotecă 

sunt: Ateliere educative, Bibliovacanța, Trăsura 

cu cArte, Tabăra Coolturală, Vreau să-mi citești!, 

Descoperă biblioteca, BebeBiblioteca, Bibliovaliza, 

ȘAH MAT!, Hai să ne jucăm la bibliotecă, English 4 

Kids, Coșulețul copiilor deștepți, Jurnal de călătorie, 

Caravana scriitorilor în școală, Bibliobuzul în județul 

Alba, Mediatecă, Ludotecă, Pinacotecă, Zilele 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba etc.

A t e l i e r e  e d u c a t i v e
Obiectivul principal al acestui proiect este 

organizarea de cursuri, ateliere pentru copii, tineri și 

adulți și servicii de educație permanentă; 

Aceasta se realizează prin activități specifice, 

destinate copiilor și adolescenților, cum ar fi:

1. Organizare de expoziții tematice, audiții 

muzicale, vizionare de filme recreative și 

documentare educative; 

2. Expoziția permanentă „Raftul cu noutăți”;

3. Organizarea orelor de lectură interactivă, 

istorie, engleză, embosare de felicitări și 

semne de carte;

4. Atelierele educative precum „Prietenie pe o 

sfoară” (proiect național de promovare a 

lecturii și creativității).
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B e b e B i b l i o t e c a
Proiect adresat femeilor însărcinate, copiilor 

cu vârste de până la 3 ani și părinților acestora, în 

vederea apropierii de carte, bibliotecă, cultură. Este 

organizat sub forma unui atelier de parenting, susţinut 

de un specialist iar participanţii pot primi răspunsuri la 

întrebări legate de „meseria de părinte”.
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B i b l i o b u z u l  î n  j u d e ț u l  A l b a 
Obiectivul principal al acestui proiect este organi-

zarea de acțiuni de promovare a cărții și de animație 

culturală în oraș și județ;

Proiectul se realizează prin activități specifice:

• lecturi interactive;

• vizite în cadrul școlilor și grădinițelor din 

județul Alba;

• derularea campaniei „Jucării și cărți pentru 

copii”; – campanie de strângere – donare 

de cărți și jucării pentru copiii din județul Alba.

B I B L I O T E C A  P E N T R U  C O P I I
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B i b l i o v a c a n ț a 
Bibliovacanța este un proiect destinat copiilor și 

se desfășoară pe perioada vacanțelor școlare. În 

cadrul proiectului se desfășoară activități sub formă 

de ateliere, cursuri, jocuri etc.
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B i b l i o v a l i z a
Bibliovaliza reprezintă un proiect educativ multiart, 

dedicat copiilor și tinerilor, pentru promovarea cărții, 

a autorilor, a bibliotecii, a artelor, a culturii, direct în 

grădinițe, școli, licee. Bibliovaliza aduce în atenția 

publicului povești și personaje din cărți, într-o formă 

animată, dramatizată și accesibilă, invitând la 

interactivitate, creativitate și curiozitate.

B I B L I O T E C A  P E N T R U  C O P I I
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C a r a v a n a  l i t e r a r ă  s c r i i t o r i 
î n  ș c o a l ă 
Proiectul 4.10 Caravana literară scriitori în școală, 

derulat de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 

Alba, și-a propus încă de la debut organizarea unor 

întâlniri ale elevilor cu scriitori contemporani care, 

prin dialog, prin lectură publică, prin prezentări de 

carte, să transforme lectura din obligație în lectură de 

plăcere. Cei patru factori implicați în derularea unui 

astfel de eveniment – elev, profesor, bibliotecar și 

scriitor – au un țel comun: acela de a stimula lectura 

și de a intermedia dialoguri directe între scriitorii 

contemporani și beneficiarii cărților semnate de 

aceștia.
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C o ș u l e ț u l  c o p i i l o r  d e ș t e p ț i
Proiect de cultură generală, adresat copiilor cu 

vârsta de peste 4 ani, cu scopul stimulării lor din 

punct de vedere cognitiv, cultural, lingvistic și social. 

În cadrul acestui proiect, activitățile se desfășoară 

pe diverse teme de interes, pornind de la informații 

generale și ajungând la cele particulare. Proiectul 

abordează teme istorico-geografice, psihologice, 

de dezvoltare personală a copiilor și nu numai.

B I B L I O T E C A  P E N T R U  C O P I I
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D e s c o p e r ă  b i b l i o t e c a 
Descoperă biblioteca este un proiect destinat 

copiilor și constă în organizarea unui tur interactiv al 

bibliotecii, ghidat de personaje de poveste, care le 

prezintă celor mici fiecare secție cu specificul său, 

susțin lecturi interactive, jocuri educative, momente 

artistice, astfel încât copiii să trăiască o primă 

experiență pozitivă, ludică și educativă, la bibliotecă. 

Activitățile din cadrul proiectului sunt planificate lunar, 

în parteneriat cu grădinițe, școli sau alte entități.
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E n g l i s h  4  K i d s 
ENGLISH 4 KIDS reprezintă un proiect desfă-

șurat lunar sub forma unui club de limbă engleză 

și civilizație pentru copii, în care cei mici au posi-

bilitatea să achiziționeze noi informații legate de 

limba engleză și cultura britanică/americană și să 

se familiarizeze cu fondul de carte în limba engleză 

al bibliotecii. Elementele implicate în desfășurarea 

acestui club sunt: joc/joacă în limba engleză, 

ateliere creative, cântece în limba engleză, vizio-

nări de materiale educative audio-video în limba 

engleză, sub îndrumarea unui cadru didactic speci-

alizat.

B I B L I O T E C A  P E N T R U  C O P I I
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H a i  s ă  n e  j u c ă m  l a 
b i b l i o t e c ă ! 
Proiectul își propune să atragă copiii la biblio-

tecă și să îi apropie de lectură, prin activități ludice. 

Prin joc și joacă învățăm reguli, socializăm, aflăm 

lucruri noi și descoperim că a citi poate fi chiar 

distractiv.
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J u r n a l  d e  c ă l ă t o r i e 
Proiect cultural-educativ dedicat iubitorilor/

pasionaților de călătorii. Prin acest proiect se urmă-

rește, în principal, promovarea colecțiilor bibliotecii 

pe tematici specifice și, în secundar, descoperirea 

de oameni și locuri noi, încurajarea schimbului de 

idei/ponturi/sfaturi pe zona călătoriilor. 

B I B L I O T E C A  P E N T R U  C O P I I
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Ş A H  M A T !
În șah, orice mutare implică multă atenție și 

strategie. Strategia noastră este să atragem copiii 

și tinerii spre sportul minții, printr-un atelier de șah, 

care dezvoltă gândirea logică, stimulează creativi-

tatea, intuiția și conștientizarea propriilor acțiuni. 
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T r ă s u r a  c u  c A r t e 
Obiectivul principal al acestui proiect este 

oferirea de servicii comunitare din partea biblio-

tecii, în oraș și județ, prin chioșcuri special amena-

jate, animație culturală stradală, lectură și puncte de 

informare în oraș – Info Point Biblioteca.

Proiectul se realizează prin depunerea de cărți 

în Bibliotecile Urbane din Municipiul Alba Iulia și 

județ.

B I B L I O T E C A  P E N T R U  C O P I I
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V r e a u  s ă - m i  c i t e ș t i ! 
Proiectul promovează cartea prin lecturarea 

celor mai frumoase povești, încurajând copilul să 

asculte, să citească de timpuriu, să își satisfacă 

curiozitatea despre locuri, oameni și lucruri. Un alt 

obiectiv al proiectului este petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și funcțional în sensul apropierii 

de carte, stimularea cognitivă, lingvistică și socială 

a copilului.

De la a asculta o poveste la a deveni 
un cititor este doar un pas!
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Creații ale copiilor

03
B I B L I O T E C A  P E N T R U  C O P I I
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SECȚIA PENTRU ADULȚI 

01

Serviciile oferite utilizatorilor care trec pragul 

Secției pentru adulți constau în împrumut de 

documente de bibliotecă la domiciliu; consi-

liere și îndrumare privind lectura și regăsirea informa-

ției; rezervări de titluri solicitate prin telefon, e-mail, 

on-line; împrumut interbibliotecar; programe culturale 

și educative; activități de comunicare a colecțiilor; 

expoziții tematice de carte; expoziții de artă. În cadrul 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, împrumutul 

de carte la domiciliu este gratuit și se realizează pe o 

perioadă determinată de trei săptămâni, stabilită prin 

Regulamentul de organizare și funcționare al biblio-

tecii și Regulamentul pentru utilizatori. 

Fondul de carte deținut de către Secția pentru 

adulți are un caracter enciclopedic și este orientat 

spre satisfacerea nevoilor de lectură și informare ale 

utilizatorilor. Comunicarea colecțiilor se realizează 

prin accesul liber la raft, sistem care oferă posibilitatea 

cunoașterii bogăției și diversității fondului de docu-

mente de bibliotecă, regăsirea nemijlocită a informa-

ției la raft, orientarea după publicitatea din bibliotecă, 

contact direct cu cărțile preferate și oportunități de 

consultare a altor cărți similare cu cele căutate. Insti-

tuția asigură permanent un cadru ambiental familiar, 

elevat, atractiv, condiții optime pentru îndrumarea 

lecturii, oportunități de socializare și dialog (cu biblio-

tecari sau cu alți cititori).

Cheia succesului în atragerea și fidelizarea citito-

rilor o reprezintă cunoașterea caracteristicilor, preferin-

țelor de lectură, de informare, de recreere, de educare 

a acestora și, în funcție de dorințele și cerințele lor, se 

organizează activități specifice, achiziție de carte dife-

rențiată pentru fiecare categorie de cititori.

În ultima perioadă există un echilibru între diferitele 

categorii de utilizatori. Pentru publicul tânăr – elevi și 

studenți – achiziția de carte s-a axat în principal pe 

literatura beletristică, bibliografie școlară și universi-

tară, critică literară, dar și cărți de specialitate din cele 

mai diverse domenii pentru a satisface cât mai bine 

multitudinea de solicitări. Biblioteca este frecventată 

de un public tânăr, avizat, cu cereri exprese de lectură 

și informare, critic, observator fin al tuturor aspectelor 

din bibliotecă. 

Pentru o altă categorie importantă de cititori – 

publicul adult – ne-am îndreptat atenția spre achi-

ziția de literatură beletristică de bună calitate, cărți 

de specialitate din domenii precum: psihologie, 

economie, sociologie, politică, medicină etc. Acesta 

este un public diferențiat, după sex, după nivelul 

social, cultural, după nivelul de pregătire profesi-

onală. Publicul de vârsta a treia – seniorii – repre-

zintă un caz special, domeniile pe care le solicită 

fiind foarte diverse, începând de la religie, medicină, 

agricultură, literatură și, nu în ultimul rând, istorie și 

geografie. Mulți bunici vin cu nepoții la bibliotecă, 

dezvoltându-le acestora gustul pentru lectură. 

Bibliotecarii competenți, amabili, atenți, comuni-

cativi veghează ca întreaga activitate a secției să fie 

focusată pe interesele de lectură, informare, formare și 

recreere ale utilizatorilor, aceștia contribuind la conști-

entizarea rolului și importanței bibliotecii în comunitate.

Monica Avram
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Sala de lectură

02

Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba funcționează în sediul central 

aflat pe str. Trandafirilor la nr. 22 și are rolul de 

a conserva, organiza și tezauriza fondul principal de 

documente al bibliotecii. Acest serviciu de bibliotecă 

pune la dispoziția cititorilor, în regim de studiu la 

sală, un bogat fond de publicații din toate domeniile 

cunoașterii. 

Colecțiile sălii de lectură sunt aranjate la raft, 

sistematico-alfabetic, atât în sala de lectură, cât și în 

depozitul acesteia. Accesul în sala de lectură este permis 

de luni până vineri între orele 8:00 și 19:00 și se face 

pe baza permisului de bibliotecă. Permisul este eliberat 

în baza unei fișe de înscriere ce se completează pe 

loc, dacă cititorul prezintă bibliotecarului cartea sa de 

identitate sau pașaportul. Publicațiile solicitate de cititor 

vor fi eliberate pentru studiul în sală pe baza unui buletin 

de cerere ce va fi completat de către cititor cu sprijinul 

bibliotecarului, accesând catalogul on-line sau catalogul 

clasic.

Cititorii sălii de lectură pot beneficia, pe lângă 

lectură, de asistență de specialitate în întocmirea unor 

lucrări, în utilizarea instrumentelor de informare, în privința 

folosirii tehnicilor de muncă intelectuală, în căutarea unor 

informații sau pot solicita întocmirea unor bibliografii 

tematice. Documentele existente în sala de lectură sau în 

depozitul acesteia nu pot fi împrumutate la domiciliu.

Pe lângă activitățile de biblioteconomie, sala de 

lectură găzduiește activități de comunicare publică a 

colecțiilor prin intermediul unor activități de animație 

culturală cum ar fi: 

• 1.1 Clubul de lectură

• 1.5 Conferințele bibliotecii

• 1.6 Aproape de tine

• 1.17 SF, Fantasy & Horror Club Alba

• 4.8 Verbum

• 4.9 Lansări de carte

• 4.15 Seratele bibliotecii

• 6.1 Cursuri de perfecționare 

• 6.2 Reuniuni științifice

• 6.3 Activități metodice

• 8.1 Lucian Blaga

• 8.2 Mihai Eminescu etc.

Daniela Floroian
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Secția Periodice a Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba este o secție în curs de moder-

nizare. Accesul se face din curtea interioară 

a bibliotecii, în partea stângă a clădirii, pe același 

aliniament cu Secția de împrumut carte pentru copii. 

În momentul de față, secția are un fond de peste 

10000 de unități de bibliotecă format din ziare, 

reviste și anuare. Publicațiile secției conțin informații 

din diverse domenii de larg interes: cultură, istorie, 

literatură, psihologie, turism, economie etc. și se 

urmărește îmbogțirea fondului prin noi achiziții în 

scopul creșterii numărului de utilizatori.

Secția Periodice are abonamente la aproape 

toate publicațiile locale. În acest sens, se dorește ca 

în viitorul apropiat să se digitizeze publicațiile locale 

pentru a fi puse la dispoziția utilizatorilor pe site-ul 

instituției. 

Secția Periodice

03
De-a lungul timpului, secția a asigurat egali-

tatea accesului la informații și la documentele nece-

sare informării, educației permanente și dezvoltării 

personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut 

social, economic sau vârstă. Datorită acestor factori, 

secția a fost și este un adevărat izvor de informare și 

documentare pentru studii de specialitate și teze de 

doctorat. 

Publicațiile seriale pot fi consultate în intervalul 

orar 8.00-16.00 de luni până vineri, în sala amena-

jată în cadrul secției, pe baza unui permis gratuit emis 

în cadrul bibliotecii.

Ioana Popan

Felicia Colda
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Filiale ale bibliotecii

04

F i l i a l a  „ A m p o i ”
Filiala Ampoi este cea mai mare filială a Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba, cu un fond de carte 

de peste 20000 de unități de bibliotecă. Colecția 

de carte este enciclopedică și se adresează atât 

adulților cât și copiilor, reușind să satisfacă nevoia de 

lectură a cetățenilor din cartierul Ampoi I, unde este 

situată. 

Pe lângă activitatea curentă de împrumut carte, 

aici se desfășoară și numeroase activități de animație 

culturală și au loc evenimente derulate în parteneriat 

cu unitățile de învățământ din zonă, toate acestea 

cu scopul de a promova colecțiile de carte și de a 

atrage înspre bibliotecă cât mai mulți cititori.

Filiala Ampoi este situată în Alba Iulia, pe strada 

Livezii, nr. 9, ap. 21, iar programul cu publicul este de 

luni până vineri între orele 8:00 și 19:00.

F i l i a l a  „ C e n t r u l  d e  Z i 
p e n t r u  V â r s t n i c i ”
Filiala „Centrul de Zi pentru Vârstnici” a Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba a fost înființată în anul 

2004 în urma unui parteneriat cu Primăria Munici-

piului Alba Iulia. Filiala își desfășoară activitatea pe 

strada Libertății, la nr. 21 și completează în mod fericit 

seria de servicii sociale și de petrecere a timpului 

liber pe care primăria municipiului le pune la dispo-

ziția pensionarilor neinstituționalizați.

Activitatea filialei a fost încă de la deschidere una 

bogată și foarte bine primită de beneficiari. Spațiul 

bibliotecii este generos și primitor și oferă cititorilor 

posibilitatea de a studia fie în regim de sală de 

lectură, fie prin împrumut de carte la domiciliu. Filiala 

dispune de carte din domeniile cultură și civilizație, 

religie, istorie, geografie, artă și literatură. 

În spațiul filialei au loc întâlniri cu scriitori, mese 

rotunde, concursuri sau ore de limbi străine și de 

mânuire a calculatoarelor. Aici în spațiul bibliotecii, 

s-au pus și bazele Clubului de lectură pentru seniori, 

club ce se reunește o dată pe lună și în cadrul căruia 

au loc lecturi, recitări de poezie, mici momente artis-

tice sau aniversarea unor scriitori de valoare literară.

Filiala își desfășoară activitatea de luni până 

vineri, între orele 8:00 și 16:00.
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F i l i a l a  „ C e t a t e ” 
Filiala Cetate a Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba a fost deschisă în data de 28 iunie 2012. 

Este situată în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor, 

la etajul II. Fondul de carte deținut (peste 9000 de 

volume) are un caracter enciclopedic și este orientat 

spre satisfacerea nevoilor de lectură și informare ale 

utilizatorilor. 

Servicii oferite:

• Împrumut carte;

• Vizionări documente audio-video;

• Activități de valorificare a colecțiilor;

• Noutăți editoriale;

• Expoziții tematice de carte; 

• Ateliere creative.

05
Proiecte culturale pentru adulți

A p r o a p e  d e  t i n e ! 
Aproape de tine! este titlul unui nou proiect 

cultural care se adresează persoanelor cu dizabili-

tăți și grupurilor vulnerabile și are ca scop derularea, 

în parteneriat cu asociații de profil, a unor activități 

culturale ludice, destinate copiilor sau de socializare 

și petrecere în mod plăcut a timpului liber, destinate 

adulților. 

C a r t e a  c a r e  e l i b e r e a z ă 
Cartea care eliberează reprezintă un proiect 

destinat persoanelor private de libertate, din peniten-

ciare, având o frecvență de o dată/an. În anul 2019, 

proiectul s-a desfășurat în luna octombrie, cu ocazia 

celebrării Zilei Internaționale a Educației în peniten-

ciare, constând în organizarea în parteneriat cu Peni-

tenciarul Aiud a unui club de lectură și scriere creativă 

cu un grup de 20 de persoane private de libertate.
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C l u b u l  d e  l e c t u r ă
Clubul de lectură LecturAlba este o activitate 

organizată sub forma unor întâlniri lunare ale iubi-

torilor de literatură, de orice vârstă. În cadrul întâl-

nirilor se propun spre lectură cărți care ulterior vor 

fi discutate, criticate sau lăudate. Participanții dezbat 

teme legate de literatură, arte, își dezvoltă abilități de 

critică literară, de înțelegere și interpretare a textelor 

citite. Astfel de dezbateri stimulează creativitatea și 

dialogul. 

Clubul de lectură se reunește o dată pe lună, 

întotdeauna în ultima miercuri a lunii.

C u l t u r a  S u p o r t
În cadrul acestui proiect se desfășoară 

următoarele activități:

Premiul Național Pentru Poezie „Lucian Blaga-
Opera Omnia”, 9 mai

Activitatea este dedicată promovării operei și 
personalității marelui om de cultură Lucian Blaga.

Gala Poeziei Românești Contemporane

Prin această activitate se dorește recunoașterea 
și promovarea celor mai valoroși poeți români 
contemporani, în cadrul unui eveniment de înaltă 
ținută culturală.

Colocviile Romanului Românesc Contemporan

Activitatea promovează cartea, scriitorii și Filiala 
Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România. 
Este un eveniment literar ce aduce la Alba Iulia 
nume importante ale literaturii și critici literari, 
care vor conferenția despre condiția romanului 
românesc contemporan, din perspectiva spiritului 
creator.

Colocviul Tinerilor Scriitori

Activitatea constă în valorizarea, promovarea și 
stimularea tinerilor creatori în domeniul literaturii.
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E x p o z i ț i i  d e  p o e z i e

E x p o z i ț i i
Actuala viziune managerială în ceea ce privește 

activitatea Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

este aceea de a transforma acest spațiu al cărții 

într-un spațiu care să-și comunice colecțiile de docu-

mente prin mijloace cât mai moderne și mai variate. 

În sprijinul acestui lucru vine programul 4. ANIMAȚIE 

CULTURALĂ, un program dedicat evenimentelor 

culturale dezvoltate de bibliotecă prin derularea 

unor proiecte culturale care definesc biblioteca drept 

centru multicultural în vederea satisfacerii cerințelor 

exprimate de membrii comunității. Pentru atingerea 

acestui scop, un rol important îl joacă expozițiile, 

fie că vorbim de expoziții de artă, de carte sau de 

poezie. Vernisajele unor astfel de expoziții aduc 

indirect în atenția publică patrimoniul bibliotecii, prin 

aducerea cetățeanului în spațiul bibliotecii și familia-

rizarea lui cu acest spațiu. 

Prin intermediul expozițiilor este promovată 

poezia, colecțiile de carte și autorii lor și este promo-

vată arta ca parte importantă în susținerea culturii 

scrise. Pentru a-și atinge aceste obiective, Biblio-

teca Județeană „Lucian Blaga” Alba a găzduit de-a 

lungul timpului numeroase expoziții atât în spațiul 

expozițional din holul bibliotecii, pe simeze sau pe 

șevalete, cât și în spații neconvenționale din interiorul 

clădirii sau din curtea bibliotecii. De asemenea, un 

amplu proiect de parteneriat cu Ambasada SUA la 

București a condus la găzduirea uneia dintre cele 

mai importante expoziții de carte tematică intitulată 

„Raftul American”.
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E x p o z i ț i i  t e m a t i c e  d e  c a r t e
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E x p o z i ț i i  d e  a r t ă

L a n s ă r i  d e  c a r t e 
Proiectul 4.9 Lansări de carte este unul dintre 

proiectele de animație culturală cu cel mai mare 

număr de activități, dar și cu dublu rol: pe de o parte 

animă viața culturală aducându-i la un loc pe cititori 

și autori, iar pe de altă parte contribuie semnificativ 

la creșterea colecțiilor de bibliotecă. Proiectul are și 

două direcții de acțiune: una ce vine la propunerea 

scriitorului și alta ce vine la sugestia publicului. Asta 

face ca lansările de carte derulate de către Biblio-

teca Județeană „Lucian Blaga” Alba să aibe mare 

priză la publicul consumator de lectură și totodată 

să-și atingă scopul de a aduce în fața cititorului noile 

apariții editoriale, alături de autorii lor, într-un dialog 

direct cu publicul.
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S e r a t e l e  b i b l i o t e c i i
Seratele bibliotecii reprezintă un proiect de 

animație culturală desfășurat sub forma unor întâl-

niri periodice ale membrilor comunității, în cadrul 

bibliotecii, în care se dezbat diferite teme culturale, 

sociale, morale, spirituale, de interes public, însoțite 

de momente de muzică, poezie, lecturi și teatru.

SF, Fantasy & Horror Club Alba 
Proiectul sprijină și promovează genul SF, Fantasy 

& Horror. Este conceput sub forma unor ateliere 

conduse de scriitorul Lucian Dragoș Bogdan. Clubul 

oferă prilejul celor prezenți să discute pe o temă 

dată, să creeze texte sau benzi desenate, să discute 

despre cărțile, filmele sau jocurile de gen, care le-au 

stârnit interesul.
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T â r g u l  d e  c A r t e  
A l b a  T r a n s i l v a n a
Târgul de cArte Alba Transilvana este de departe 

cel mai mare eveniment din județul Alba, dedicat 

cărții, autorilor de carte și editorilor. Anual, Târgul 

de cArte Alba Transilvana adună la Alba Iulia, într-o 

sărbătoare primăvăratică a cărții și a scriitorilor, 

numeroase personalități marcante ale literaturii și 

artelor. 

Fiecare ediție a târgului, propune publicului câte 

un periplu cultural cu temă dată, dar care de fiecare 

dată are în centrul tuturor evenimentelor CARTEA. 

Pe parcursul celor trei zile de târg, iubitorii de carte 

pot participa la lansări și prezentări de carte, confe-

rințe, concerte, expoziții, lecturi interactive, recitaluri 

de muzică și poezie, întâlniri cu oameni de cultură, 

evenimente multiart etc .

Copiii, tinerii și adolescenții au secțiuni aparte, 

dedicate vârstei și preocupărilor lor, putând participa 

la ateliere creative, concursuri, dezbateri, întâlniri cu 

personaje de poveste, etc. într-un adevărat carusel al 

lecturii și creativității. 

În fiecare an, Târgul de cArte Alba Transilvana 

găzduiește și Festivalul Internațional de Literatură 

Umoristică „Alb Umor”.
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V E R B U M 
Cercul de scriere creativă VERBUM a luat ființă 

din dorința inițiatorului Silvan Stâncel de a strânge la 

un loc persoane dornice să își expună talentul în arta 

scrisului, în fața unui public avizat, a unui public cu 

vârste diferite, dar cu aceleași preocupări. Întâlnirile 

cercului, care au loc în ultima zi de joi a fiecărei luni, 

de la ora 17, în Sala de lectură a Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba, au devenit în timp adevărate 

evenimente literare destinate nu numai celor ce simt 

că au abilități de scriere creativă și doresc să aibă un 

barometru real al propriei valori, ci și a altor creatori, 

a prietenilor lor, a iubitorilor de lectură și a tuturor 

celor ce iubesc cultura și arta în întregul ei. În cadrul 

cercului sunt prezentate încercările literare și artistice 

ale fiecăruia, sunt dezbătute într-un cadru prietenesc 

creațiile prezentate, sunt identificate, apreciate sau 

dezbătute punctele tari și punctele slabe și sunt 

sprijinite, în vederea publicării, acele creații care 

reușesc să stârnească interesul și să aducă un plus 

de valoare.

Proiectul face parte din Programul – 4 ANIMAȚIE 

CULTURALĂ/4.8 Verbum/ Proiect de management 

2017-2020. Acesta are ca scop definirea bibliotecii 

drept centru multicultural în vederea satisfacerii 

cerințelor exprimate de membrii comunității.
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Lancrăm, 23 aprilie 2019
Întâlnirea bibliotecarilor  

din biblioteciile publice, județul Alba

Onorată asistență,

Permiteți-mi mai întâi să mulțumesc conducerii 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 
– d-lui director Silvan Stâncel și doamnei 

Daniela Floroian pentru invitația de a participa la 
această reuniune științifică prilejuită de Ziua Națională 
a Bibliotecilor din România, întâlnire organizată într-un 
loc special, cu o încărcătură spirituală aparte, aici în 
casa în care s-a născut și a copilărit Lucian Blaga.

Trebuie să vă mărturisesc… întreaga viață am fost 
fascinat de carte, de bibliotecă și de statutul de biblio-
tecar – acest stăpân al cărților drept pentru care, copil 
fiind, visam să ajung bibliotecar. Știți cu siguranță că 
Borges – celebru scriitor sud-american – a spus: „Eu 
mi-am imaginat întotdeauna Paradisul ca o bibliotecă 
și aici mă aflam eu…”. Poate… aceste cuvinte ar trebui 
așezate pe frontispiciul fiecărei biblioteci!

Mă bucur că d-nul viceprimar al Sebeșului și 
d-na directoare Nadia Mitrea sunt alături de noi, 
ca împreună să aducem omagiul nostru Biblioteca-
rului, dumneavoastră, tuturor care trăiți, vă desfășurați 
activitatea de zi cu zi în lumea cărților… în Paradisul 
lui Borges. Sunt realmente încântat de întâlnirea de 
astăzi, drept pentru care aș vrea să uitați, vă îndemn să 
uitați realmente că eu sunt conferențiarul, să mă între-
bați orice… și vă promit că vă voi spune tot ce știu… și 
încă CEVA pe deasupra!

* * *
Întâlnirea noastră de astăzi este așezată de către 

organizatori – și la propriu, și la figurat – sub semnul lui 
Blaga. Ne aflăm în casa în care s-a născut și, mai ales, 
într-o superbă zi de primăvară în care aniversăm 82 de 
ani de la rostirea discursului de recepție la Academia 

Română, Elogiu satului românesc (5 iunie 1937)… cele 
mai profunde și înălțătoare fraze care s-au spus vreo-
dată despre lumea rurală. Vă îndemn să-l parcurgeți 
cu multă atenție și să vă lăsați pătrunși de gândurile 
și ideile magului de la Lancrăm. „Fac elogiul satului 
românesc, creatorul și purtătorul culturii populare, 
purtătorul matricei noastre stilistice… O cultură majoră 
nu s-a născut niciodată numai din elan genial… ea are 
nevoie de o temelie, iar această temelie sine qua non 
e întotdeauna matca stilistică a unei culturi populare… 
Apropiindu-ne de cultura populară nu trebuie să o 
imităm, ci să ne însuflețim de elanul ei stilistic interior…” 
(Discursuri…. p. 258-262)

Rămânând în lumea discursurilor de recepție la 
Academia Română m-aș mai opri asupra celui rostit 
de Liviu Rebreanu în 29 mai 1940 intitulat Laudă țăra-
nului român. Ales și el pe un loc nou creat, Rebreanu 
se conformează uzului academic și își elogiază un 
înaintaș „strămoșul tuturor: țăranul român – izvorul 
românismului pur și etern. „Suntem și vom fi întotdeauna 
neam de țărani. Prin urmare – conchide Rebreanu – 
destinul nostru, ca stat și ca putere culturală atârnă de 
cantitatea de aur curat ce se află în sufletul țăranului. 
Dar mai atârnă, în aceeași măsură și de felul cum va fi 
utilizat și transformat acel aur în valori eterne” (Discur-
suri, p. 282 și 293)

Poate ar mai trebui să-l amintim la acest capitol și 
pe Mircea Eliade, de data asta un scriitor provenit din 
lumea urbană care a afirmat de nenumărate ori că 
dimensiunea universală a literaturii noastre, a culturii 
românești, își are sorgintea tot în lumea rurală (vezi și 
opera lui Brâncuși).

Actualitatea ideilor blagiene, rebreniene și ale lui 
Eliade se verifică încă o dată astăzi când încercăm să 
ne integrăm în structurile europene. Integrarea implică 
(o știm cu toții!) conturarea clară a identității românești, 
la noi într-o proporție covârșitoare, de esență tradițio-
nală. Tocmai de aceea destinul culturii populare pare 
a fi… destinul nostru. Destinul pe care-l va avea cultura 
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și civilizația tradițională va fi, dacă nu identic, oricum 
asemănător cu acela pe care-l va avea poporul 
român…

Trebuie să ne gândim, așadar, la cultura și civilizația 
noastră de tip tradițional ca la un element de siguranță 
națională, unul dintre puținele lucruri care ne mai ține, 
încă, laolaltă. Dacă nu vom salva cultura și civilizația 
rurală, nu ne vom salva nici pe noi din punct de vedere 
cultural, identitar! Vom fi înghițiți de… globalizare! Vom 
deveni o… populație care se va disipa în toată lumea. 
Un proces… în plină desfășurare.

Revenind la tematica anunțată în program la 
memoria culturală a satelor noastre de azi – tot mai 
îmbătrânite și mai depopulate – eu aș aduce în atenția 
dumneavoastră câteva lucruri… majoritatea la înde-
mâna oricărui bibliotecar sau referent cultural. Că satul 
românesc traversează una dintre cele mai profunde 
crize identitare nu mai trebuie să vă spun eu! Dumnea-
voastră cunoașteți realitatea mai bine decât mine. 
Ceea ce vreau să vă spun eu este faptul că ultimele 
pâlpâiri ale tradițiilor (obiceiuri, texte orale, elemente 
de comportament) pot fi înregistrate și salvate de 
dumneavoastră. Puteți transforma astfel Biblioteca 
în „Centrul de cultură” al fiecărei localități și pe sluji-
torul ei într-un cercetător de primă mână! Purcedeți, 
mai întâi, la o evaluare a stării culturale a satului, a 
comunei din care proveniți! Aveți muzeu sătesc? Dar 
monografie? Dacă aveți, completați-o cu materiale 
culese de la ultimii bătrâni din sat și retipăriți-o! Orice 
monografie sătească trebuie axată pe acele elemente 
în care este conturată identitatea: istorie, cultură, limbă, 
etnografie și folclor, personalități etc. Nu uitați ocupa-
țiile principale și secundare care asigură identitatea 
fiecărei comunități.

Memorie culturală nu înseamnă doar texte 
de folclor, legende și povești. Memorie culturală 
înseamnă, în primul rând, imagine fotografică, instan-
tanee surprinse de aparatul de fotografiat la naștere, 
la nuntă sau înmormântare, la plecarea în armată sau 
la hora duminicală ș.a.m.d. Sunt crâmpeie de viață 
care dau seamă despre o lume care nu mai este! 
Și aici – mai ales aici – descoperim identitatea unei 
localități. Faceți o campanie de strângere a fotografi-

ilor dintr-un sat apelând la dascăli, copiii de la școală, 
preoți. Faceți câte o fișă sumară (proprietar, anul 
aproximativ, momentul etc.) apoi restituiți-le! Cu spri-
jinul primăriei sau al bibliotecii județene tipăriți-le! Da, 
tipăriți albume reprezentative pentru fiecare localitate. 
Conturați identitatea comunității fără eforturi deosebite 
și totodată veți reuși să îi faceți conștienți pe localnici 
de valorile deosebite pe care le posedă. Desigur 
trebuie să le mulțumiți oferindu-le câte un album! Vă 
asigur că începând de a doua zi vor veni cu fel de 
fel de fotografii provenite de la moșii ori părinții lor. 
O astfel de experiență a trăit colegul dumneavoastră 
Vasile Câmpean, colaboratorul meu de nădejde 
în conturarea identității Cutului – localitatea în care 
ne-am născut amândoi. Niciodată n-aș fi reușit să 
editez albumul Cutul și oamenii săi (2011) fără sprijinul 
lui Vasile și nici n-aș fi reușit să aduc „la zi” monografia 
localității fără ajutorul lui! Îi mulțumesc în acest context 
pentru tot ce face pentru Cutul nostru care pentru noi 
rămâne… centrul lumii!

Aveți la îndemână reportofoane, aparate de filmat, 
aparatură sofisticată care vă ajută să surprindeți clipa 
fără eforturi deosebite! Utilizați-le! Salvați identitatea 
localității dumneavoastră! Intrați în istorie, fie și istoria 
cea mică, a comunității unde lucrați!

Prof. univ. dr. Ilie Moise
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Trăim cu toții într-o societate în care gândirea, stilul 
de viață și valorile s-au schimbat radical și ne 
aflăm într-un moment de derută generală.

Din acest considerent pledez pentru cultură și 
informație, pentru carte și lectură, pentru comunicare 
și învățare, pentru înălțare spirituală și nonignoranță, 
pentru pace lăuntrică și satisfacție deplină și susțin 
cultura fără de care nu avem viitor, nu știm cine suntem 
și încotro ne îndreptăm și trebuie să creem o lume mai 
bună, în care viitorul îl facem noi.

În această societate aflată într-o continuă 
schimbare, lumina vine de la CULTURĂ, iar prin 
cultura unei națiuni se asigură circuitul necesar al 
existenței noastre. Cartea este singurul instrument 
capabil să ne asigure viitorul, să ne asigure cultura 
noastră atât de necesară tuturor, de la mic la mare. 
Fără carte nu avem suflet, nu avem rațiune, nu avem 
acel mod teribil de plăcut în care mintea noastră 
transformă orice realitate în imensul univers al 
imaginației, iar noi trebuie să fim conștienți de faptul 
că trebuie să apreciem acest atât de la îndemână 
instrument de informare care este prietenul nostru 
tăcut și cel mai fidel. Cartea este singurul mod în 
care putem comunica, iar locul ei favorit este, casa 
cărții”.

Biblioteca din Comuna Stremț este centrul 
informațional al comunității, parte integrantă într-o 
comună cu oameni gospodari și ambițioși care, prin 
muncă și omenie, au ridicat nivelul de trai aproape de 
standardele moderne. Localitatea Stremț este situată 
în extremitatea estică a Munților Trascăului, în partea 
centrală a județului Alba și este atestată documentar 
în anul 1332. Din punct de vedere administrativ, 
comuna Stremț cuprinde satul cu același nume, la 
care se adaugă satele: Geomal, Geoagiu de Sus 
și Fața Pietrii.

Conform opiniei istoricului Ștefan Meteș, 
denumirea străveche a localității a fost Nucet, 
toponim dat de prezența în zonă a întinselor 
suprafețe de plantații de nuci. Termenul a fost tradus 
în maghiară sub forma DIOD. Pe dealul Cetatea 
Diodului se afla o fortificație întemeiată de Andrei de 
Geoagiu în sec al XIII-lea, o construcție realizată din 
materiale provenite din Castrul Roman de la Stremț.
În anul 1442 a venit aici Iancu de Hunedoara care a 
ridicat înainte de anul 1445, actuala cetate din care 
au mai rămas… ruine.

Pe teritoriul localității Stremț sunt menționate în 
documentele actuale urmele unor așezări străvechi 
din neolitic, eneolitic, epoca bronzului și din a doua 
epocă a fierului.

Numele localității Stremț este legat de o serie 
de evenimente petrecute pe acest teritoriu, care 
reprezintă pagini de istorie pentru poporul român. În 
prezent, Comuna Stremț are aproximativ 3000 de 
locuitori și este într-o continuă dezvoltare pe toate 
planurile.

B I B L I O T E C I  Ș I  B I B L I O T E C A R I
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BIBLIOTECA din localitate a fost înființată în anul 
1957 și ocupă un loc deosebit în cadrul comunității 
având o sarcină educativ-culturală de mare interes în 
educația oamenilor, asigurând accesul la informație 
și la documentele necesare informației, educației 
permanente și dezvoltării personalității utilizatorilor, 
fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, 
sex, apartenență politică, religie ori naționalitate.

În prezent biblioteca dispune de 15000 volume 
de carte, prin bibliotecă asigurându-se circuitul 
cultural de care avem nevoie noi toți. În jurul acestui 
nucleu de cultură gravitează cei mai diferiți utilizatori 
de informație, de la cel mai mic până la cel mai 
în vârstă, de la cel mai simplu la cel mai complex. 
Doar că toți care doresc să cunoască cât mai mult 
trebuie să vină la bibliotecă, să știe de ce vin, să 
găsească ce caută și să fie îndrumați corespunzător 
cerințelor. Iar ca un semn de prețuire a valorilor 
culturale, Biblioteca își deschide zilnic porțile tuturor 
categoriilor de utilizatori de informație, iar cartea 
devine unul dintre cele mai importante instrumente ale 
activității de bibliotecă.

Biblioteca, fiind centrul cultural al comunității, 
trebuie să fie la zi cu cerințele societății iar în condițiile 
învățământului modern activitatea bibliotecii este 

parte integrantă al acestuia. La Biblioteca Stremț 
activitatea decurge în spiritul cunoașterii, al afirmării 
și, desigur, al informării utilizatorilor. Biblioteca este un 
spațiu în care se întâmplă lucruri frumoase, activități 
menite să stârnească interesul pentru carte și lectură.

Pentru că societatea noastră a evoluat, s-a 
dezvoltat în bibliotecă pe lângă informația pe suport 
scris și informația virtuală care aduce un plus valoare 
serviciilor de bibliotecă. Astfel, programul Biblionet 
asigură accesul gratuit la informație și se adaptează 
perfect noilor cerințe educaționale, în bibliotecă 
desfășurându-se zilnic activități educativ-culturale 
care utilizează simultan cartea și internetul. 

Biblioteca publică Stremț are un rol de importanță 
strategică, deoarece prin multitudinea de activități 
desfășurate de-a lungul anilor a reprezentat pentru 
comunitate locul unde găsești informația și din care 
pleci cu lecția învățată. În acest sens, biblioteca a 
inițiat diverse proiecte, programe cultural-educative 
și parteneriate cu primăria, biserica, poliția, școlile 
de pe raza comunei, precum și cu alte instituții socio-
economice, prin care se urmărește determinarea 
individului de a recurge la mijloacele de informare 
necesare pentru o bună educație. Scopul principal 
al proiectelor elaborate de bibliotecă este realizarea 
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unor activități interactive cu ocazia diferitelor zile 
cu însemnătate în viața copilului și a adultului, prin 
desfășurarea unor programe cum ar fi: expoziții 
tematice de carte, prezentarea lecturilor școlare, 
vizionarea documentarelor educative specifice 
vârstei, realizarea referatelor după o tematică bine 
elaborată, aniversări și comemorări de personalități, 
simpozioane dedicate unor personalități culturale, 
cercuri literare, concursuri interactive, ateliere 
creative, întâlniri cu scriitori, programe de vacanță 
sub genericul „bibliovacanța”, precum și programe 
despre tradițiile și obiceiurile locale.

Organizarea acestor activități au menirea 
de a forma și dezvolta aptitudini de comunicare, 
dezvoltarea imaginației reproductive și creatoare 
prin folosirea unor metode moderne active de 
cunoaștere și învățare. Pentru tânăra generație, cu 
ajutorul acestor programe, cei implicați vor fi mai 
bine pregătiți, iar munca părinților este simplificată.
Obiectivele principale ale acestor activități sunt: 
dezvoltarea relației de colaborare între școală și 
bibliotecă; îmbunătățirea relației școală-bibliotecă-
comunitate; cultivarea spiritului pentru lectură; 
formarea deprinderilor de comunicare precum și 
controlul emoțiilor și sentimentelor; formarea de 
competențe generale și dezvoltarea sferei cognitive; 
cultivarea și valorificarea potențialului creativ. Prin 
aceste programe s-a eficientizat într-o mai mare 
măsură rolul bibliotecii în comunitate, având un impact 
pozitiv pe toate planurile, iar tânăra generație și nu 
numai descifrează tainele vieții de la cunoașterea 
prin joc la minunatele descoperiri ale tehnologiei 
moderne care ne deschide o fereastră către lume. Iar 
specialistul care te îndrumă în tainele cunoașterii este 
bibliotecarul, care… ascultă, tace, vorbește și ajută. 
Bibliotecarul este acolo pentru tine, cititorule, și te 
îndrumă către cunoaștere. A fi bibliotecar înseamnă 
să lucrezi cu publicul, să te adaptezi din mers 
unor condiții de lucru și să fii întotdeauna amabil. 
De asemenea, bibliotecar înseamnă – pasiune, 
răbdare și pricepere, să mai amintim amabilitate, 
bunătate și bun-simț. A fi bibliotecar mai înseamnă 

stăruință și informație, spirit creator. Bibliotecarul 
este într-o continuă perfecționare, desfășoară o 
muncă asiduuă învățând în același timp despre noile 
tehnologii informaționale. A fi bibliotecar înseamnă 
PROFESIUNE.

Proiectele de viitor devin tot mai îndrăznețe 
întrucât societatea este într-o continuă transformare 
iar biblioteca trebuie să țină pasul cu aceste schimbări 
care tind să aducă comunității dezvoltarea dorită, 
începând cu extinderea tot mai mult a activității 
biblioteconomice, suplimentarea fondului de carte, 
reamenajarea spațiului de bibliotecă, achiziționarea 
programelor informaționale, precum și multe proiecte 
care intervin încât să atingem standarde internaționale 
de cunoaștere și informare.

În concluzie, aș dori să afirm „cartea-bibliotecă-
bibliotecar” formează un întreg care ne marchează 
viața, iar CARTEA în sine este o experiență unică și 

merită să aibă o PLEDOARIE.

Luminița Moga Doboș
BIBLIOTECA COMUNALĂ STREMȚ, JUD. ALBA 
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Omul cărții: Rodica Hăprean

03

Bibliotecarii, parafrazându-l pe Aurel Baranga, 
fac parte din breasla așa-numiților intermediari 
ai înțelepciunii tipărite, cu reprezentanți merituoși 

și vrednici în toate colțurile lumii, de la marile aglomerări 
urbane, la cele mai izolate așezări omenești. Printre 
cei mai vrednici și merituoși reprezentanți ai acestei 
bresle, în județul Alba, se numără și doamna Rodica 
Hăprean, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Municipale 
„Lucian Blaga” Sebeș, deținătoarea titlului de 
„Bibliotecarul anului 2018”.

De la începutul anilor ’90 destinul doamnei 
Rodica Hăprean s-a împletit armonios cu cel al 
Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș, 
structură a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, 
devenită a doua casă. Născută parcă pentru a 
lucra în bibliotecă, doamna Rodica Hăprean este 
sufletul activităților derulate de aceasta, dovedind 
o extraordinară capacitate de lucru cu diferitele 
categorii de utilizatori. Preșcolarii, elevii, adulții sau 
bunicii care trec pragul bibliotecii, au ocazia să o 
cunoască și să interacționeze cu doamna Rodica 
Hăprean. Acel simplu „Bună ziua!”, rostit cu zâmbetul 
pe buze, te cucerește de la primul contact și îți dă 
garanția că ai intrat pe mâini bune.

În acest secol al vitezei și al informației rapide, 
marcat de scăderea interesului pentru lectură, 
biblioteca a început să se deschidă spre publicul 
larg, bibliotecarul devenind și un animator cultural. 
Astfel, la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” 
Sebeș, doamna Rodica Hăprean se ocupă de 
coordonarea atelierelor de lectură, de creație, de 
activitățile derulate cu elevii unităților școlare, reunite 
sub cupola unor proiecte devenite deja tradiționale 
(dintre acestea amintim „Târgul de Mărțișoare”, 
„Biblioteca de Vacanță” sau Clubul de Lectură 
„English Book”).

Nu știu dacă bibliotecarul este neapărat și cel 
mai bun cititor, dar cu siguranță doamna Rodica 
Hăprean este cel mai harnic cititor al publicațiilor 
intrate în colecțiile Bibliotecii Municipale „Lucian 
Blaga” Sebeș, roadele nenumăratelor ore de lectură 
fiind cuantificate prin invitațiile la lectură realizate, 
mai nou disponibile inclusiv în mediul virtual, prin 
intermediul rețelelor de socializare.

Implicată activ în organizarea Festivalului 
Internațional „Lucian Blaga” Sebeș (asumată nu 
doar ca o „sarcină de serviciu”), doamna Rodica 
Hăprean s-a ocupat vreme îndelungată și de 
pregătirea materialelor trimise spre publicare în 
cele două periodice ale manifestării: „Caietele 
Blaga”, respectiv „Pașii Profetului”. Datorită acestei 
implicări, cele două publicații au crescut calitativ, 
astăzi fiind curtate de nume grele ale literaturii și 
comunității științifice contemporane. Nu de puține 
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ori, numele doamnei Rodica Hăprean s-a regăsit nu 
doar în căsuța editorială, ci și în cuprinsul celor două 
periodice, semnând o serie de articole, recenzii 
sau prezentări de carte, rezultat al orelor de studiu 
petrecute în Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” 
Sebeș.

De ani de zile, aproape toate volumele publicate 
sub egida Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, 
purtând semnătura membrilor Cenaclului Literar 
„Lucian Blaga” Sebeș, sunt trecute prin mâinile 
doamnei Rodica Hăprean. Tehnoredactarea și 
corectarea textelor, etape premergătoare trimiterii 
acestora spre editură, sunt realizate de doamna 
Rodica Hăprean, de cele mai multe ori acest lucru 
implicând sacrificarea activităților cotidiene sau chiar 
a timpului liber. Toate acestea, din dorința de a da 
o anumită ținută cărților, înainte ca acestea să fie 
„deschise spre mare” (metaforă întrebuințată adesea 
în discursurile și scrierile poetului Ion Mărgineanu) și 
prezentate cititorilor. Ba mai mult, lansarea acestor 
volume se realizează tot sub oblăduirea doamnei 
Rodica Hăprean.

Dincolo de aspectele reliefate, în puține și mult prea 
sărace cuvinte, ceea ce mă leagă de doamna Rodica 
Hăprean este o frumoasă prietenie, ce datează încă 
din anii formării mele la Colegiul Național „Lucian 
Blaga” Sebeș. În vremuri imemoriale, când încă mai 
visam cu ochii deschiși și credeam în bunătatea, 
cinstea și corectitudinea oamenilor, am participat la o 
sesiune de comunicări, prilejuită de aniversarea Unirii 
Principatelor Române și dublei alegeri a lui Alexandru 
Ioan Cuza pe tronul acestora. Dezamăgit de faptul că 
profesorii care formau juriul veniseră cu premiații „în 
plic”, mă pregăteam să părăsesc sala de conferințe, 
în semn de protest, când o mână caldă, într-un 
gest aproape matern, s-a așezat pe umărul meu și 
m-a oprit din drum. Era doamna Rodica Hăprean, 
care m-a felicitat pentru prezentarea făcută și m-a 
îndemnat să nu țin cont de cele întâmplate și să merg 
mai departe pe drumul cercetării istorice. Din acel 
moment, destinele noastre aveau să se încrucișeze 

mereu, din ce în ce mai des, pentru că, inevitabil, 
aproape toate drumurile mele duceau, nu la Roma, 
ci la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș. 
Mai târziu, aveam să ne regăsim în aceeași „barcă”, 
colegi în cadrul Centrului Cultural „Lucian Blaga” 
Sebeș, spiritul energic, pasiunea și dăruirea doamnei 
Rodica Hăprean constituind un exemplu viu, demn de 
urmat în activitatea culturală.

Nădăjduiesc că datele prezentate mai sus au 
reușit să demonstreze faptul că doamna Rodica 
Hăprean, „Bibliotecarul anului 2018”, este o 
personalitate polivalentă, care nu se mulțumește 
cu jumătăți de măsură, bibliotecar, editor, scriitor, 
animator cultural, toate acestea constituind un model 
de „bune practici” într-un domeniu ce tinde să devină 
din ce în ce mai dinamic și mai deschis spre publicul 
larg. În plus, fără doar și poate, mai putem adăuga 
și calitatea de prieten desăvârșit și om al cărții prin 
excelență.

Drd. Mihai-Octavian Groza
CENTRUL CULTURAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ
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Gala Premiilor Bibliotecii

04

Prima ediție a Galei Premiilor Bibliotecii 
Județene a avut loc în luna decembrie a 
Anului Centenar, la Alba Iulia. În cadrul 

acestui eveniment de marcă, Consiliul Județean 
Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
au acordat premii și distincții în semn de apreciere 
și recunoaștere cititorilor fideli, tuturor partenerilor și 
colaboratorilor instituției. 

Seara a fost deschisă cu un moment poetic din 
lirica lui Lucian Blaga, în interpretarea tinerei actrițe 
Cătălina Mihăilă. A urmat oferirea de premii și 
distincții reprezentanților instituțiilor din administrația 
publică, instituțiilor de cultură și celor din învățământ 
pentru o bună colaborare în derularea proiectelor 
culturale și educaționale.

O secțiune specială a fost oferirea de zece premii 
și trofee cititorilor fideli ai bibliotecii din toate secțiile 
și filiale instituției, de la cei mai mici utilizatori până 
la seniori. 

Premiile pentru presă au fost acordate pentru 
promovarea în mass-media a proiectelor culturale 
derulate, pentru modul eficient de reflectare a imaginii 
bibliotecii, a cărții și lecturii în rândul comunității 
județului Alba.

Au mai fost recompensați voluntarii și sponsorii 
bibliotecii, ONG-urile partenere. 

O altă categorie mult așteptată a fost cea a 
acordării diplomelor pentru bibliotecile publice din 
județul Alba, pentru buna colaborare în derularea 
activităților de promovare a cărții și lecturii în 
comunitățile locale. Un premiu special, Premiul pentru 
cel mai bun bibliotecar al anului 2018, a fost acordat 
de către domnul Silvan Stâncel, managerul Bibliotecii 
Județene, doamnei Rodica Hăprean, pentru 
performanțe deosebite în activitate. Acest premiu a 

fost desemnat prin vot secret de către bibliotecarii din 
bibliotecile publice din județul Alba.

Seara de gală a fost presărată cu momente 
artistice de înaltă clasă oferite de profesorii Daniel 
Fonoage, Daniel Avram și Dan Avram.

 Invitata surpriză a evenimentului a fost muziciana 
Paula Seling, care a susținut un recital de excepție și a 
încântat publicul cu vocea sa inconfundabilă.

Prin organizarea acestei seri de gală într-o 
atmosferă de sărbătoare s-a dorit o apropiere și în 
același timp o invitație adresată întregii comunități de 
a fi alături de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba.

Monica Avram
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
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Reuniuni științifice de profil

05

Proiectul 6.2 Reuniuni științifice, face parte din 
programul 6. PREGĂTIRE ȘI ÎNDRUMARE 
METODOLOGICĂ. Așa cum îi spune și 

numele, programul are ca scop coordonarea din 
punct de vedere metodic a bibliotecilor publice 
comunale, orășenești și municipale, din județul Alba. 
În acest context, proiectul 6.2 Reuniuni științifice a fost 
gândit ca un instrument modern care să conecteze 
bibliotecarii județului Alba la noutățile din domeniu 
prin întâlniri periodice, sub formă de colocvii 

profesionale sau schimburi de experiență. Programul 
managerial pentru perioada 2017-2020 a stabilit ca 
la nivelul județului Alba să aibă loc două astfel de 
reuniuni, una în data de 23 aprilie, care să marcheze 
cu acest prilej și Ziua Națională a Bibliotecarului, iar 
cea de-a doua să se desfășoare în cursul celei de-a 
doua părți a anului și să conecteze bibliotecarii la 
cele mai noi informații din domeniu prin invitarea cu 
lucrări colocviale a unor specialiști de talie națională 
din domeniul biblioteconomiei. 
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Ziua bibliotecarului din România este un 
proiect dedicat celebrării, în data de 23 
aprilie, a Zilei Bibliotecarului și presupune 

organizarea unor activități culturale care pun în 
valoare meseria de bibliotecar, întâlniri cu specialiști 
din domeniu și oferirea de diplome aniversare.

Ziua Bibliotecarului din România

06
B I B L I O T E C I  Ș I  B I B L I O T E C A R I
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Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

07

La începutul secolului al XVIII-lea orașul Alba 
Iulia era format din doua zone clar delimitate: 
una în interiorul cetății, iar a doua în afara zidu-

rilor cetății. Tot în acea perioadă, orașul exterior este 
demolat pentru a permite edificarea unei puternice și 
impozante fortificații bastionare1. Așa se face că în 1715 
locuitorii au fost obligați de autorități să se mute într-o 
zonă mlăștinoasă din estul cetății unde avea să ia viață 
o nouă zonă urbană2. Această nouă zonă urbană va 
fi cunoscută până în zilele noastre sub denumirea de 
Orașul de Jos. Dintr-un plan din 1738 aflăm care erau 
întinderea și structura noii localități. S-au construit un 
cartier unguresc, unul german și suburbia românească 
denumită Lipoveni. Mai existau două suburbii – Maieri 
și Heiuș – locuite de iobagi și denumite Alba Iulia – 
Sat. Cartierele erau dispuse în jurul a două piețe, iar 
străzile principale aveau ca puncte de plecare aceste 
spații publice și erau intersectate, din loc în loc, de cele 
secundare, rezultând o rețea stradală de tip tablă de 
șah. În cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, 
Orașul de Jos și-a continuat dezvoltarea, ridicându-se 
numeroase clădiri noi, atât locuințe particulare, cât și 
edificii publice3. 

Istoricul Gheorghe Anghel menționează într-un 
studiu faptul că actuala stradă a Trandafirilor situată în 
Orașul de Jos, între strada București (denumire veche 
– Strada Spitalului) și strada Teilor (denumire veche – 
Strada Teiușului) a purtat numele de Strada Nouă, iar 
majoritatea clădirilor construite aici erau locuințe parti-
culare4. 

Ansamblul de locuințe particulare de pe strada 
Trandafirilor a supraviețuit până în zilele noastre, 
atât repetatelor inundații catastrofale, cât și planurilor 
comuniste de sistematizare și modernizare a acestei 
părți a orașului. Locuitorii de aici erau de etnii diferite 
însă aveau ca numitor comun starea materială bună, 
dovadă și arhitectura caselor construite de ei. Astăzi 
în aceste clădiri funcționează instituții publice, sedii de 

firme și foarte rar și-au mai păstrat funcția inițială de 
case de locuit.

Despre imobilul situat pe strada Trandafirilor la 
nr. 22, fiind o clădire particulară cu rol de locuință, 
nu se cunosc date semnificative referitoare la istoricul 
ei. Datorită faptului că arhitectura acestui imobil este 
asemănătoare cu cea a unei clădiri învecinate (str. 
Teilor nr. 6) și datate pe frontispiciu cu anul 1810, se 
presupune că tot acest ansamblu de locuințe particu-
lare ar fi fost construit în aceeași perioadă5.

În anul 2017, strănepoata ultimilor proprietari care 
au locuit în acest imobil a vizitat clădirea. Din mărtu-
risirile ei se pare că în imobil a locuit un medic vete-
rinar de origine evreiască și că ultimii proprietari ar 
fi emigrat în anii ’70 în Israel. Nu există însă mărturii 
scrise în acest sens.

După părăsirea clădirii de către ultimii proprietari, 
ea a fost pe rând sediul mai multor instituții publice, 
printre acestea numărându-se Arhivele Statului, Comi-
sariatul Militar Alba și Centrul de Librării Alba. Înce-
pând din anul 1986, în clădirea de pe strada Tran-
dafirilor, nr. 22, își are sediul Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba, instituție publică de cultură aflată 
în subordinea Consiliului Județean Alba.

Istoricul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 
consemnează că prima bibliotecă publică din Alba 
Iulia s-a înființat la data de 1 aprilie 1943 având ca 
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Personalul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
Personal de conducere:
Manager: Silvan – Theodor Stâncel 
Contabil șef: Elena Vesa
Personal de execuție:

Nr. 
crt. Numele și prenumele Funcția

Secția Prelucrare carte

1. Iova Dana bibliotecar

2. Măriuță Codruța Cipriana bibliotecar

3. Petruț Emilia bibliotecar

4. Preda Loredana bibliotecar

Secția Adulți

5. Avram Monica bibliotecar

6. Miron Laura Anca bibliotecar

7. Oarga Cornelia bibliotecar

Secția Copii

8. Salaoru Alexandra Gabriela bibliotecar

Sala de lectură

9. Dubleș Oana Veronica bibliotecar

10. Floroian Daniela bibliotecar

11. Pop Luiza Maria bibliotecar

Secția Metodică și Animație culturală

12. Cioflică Liudmila bibliotecar

Secția Periodice

13. Popan Ioana bibliotecar

Secția Bibliografie și Biblionet

14. Pienar Ana-Maria bibliograf

Secția Informatică

15. Bolca Luciana Claudia inginer de sistem

Filiala Cetate

16. Dad Roxana Maria bibliotecar

Filiala Centru de zi

17. Bolca Mariana bibliotecar

Redacția „Discobolul”

18. Chiciudean Viorica-Gabriela redactor

19. Pașca Petronela secretar de redacție

Resurse umane

20. Copândean Maria inspector de specialitate

Administrativ

21. Bobar Ioan Aurelian inspector de specialitate

22. Boca Monica secretar-dactilograf

Deservire

23. Muntean Anuța îngrijitor

24. Radu Simona Sanda îngrijitor

prim fond de carte volumele aflate în biblioteca muze-
ului și o donație din partea marelui cărturar Nicolae 
Iorga (350 volume)6. Fondul bibliotecii era structurat pe 
patru servicii: împrumut la domiciliu, lectură la sală, cărți 
și reviste pentru copiii de școala primară și periodice. 
Biblioteca l-a avut ca prim bibliotecar pe profesorul 
Constantin Dumitrescu. Ca urmare a demersurilor și a 
corespondenței abundente pe care o întreține acesta 
cu diferite personalități ale vremii, cu instituții, facultăți, 
asociațiuni literare și științifice, editori, tipografi, arătând 
starea precară a noii instituții, numeroase donații vin în 
sprijinul bibliotecii. Răspund cu generozitate apelurilor: 
I.E. Torouțiu, editor, col. dr. Nicolae Igna din Alba Iulia, 
dr. Enea Nicolae, medic primar în Alba Iulia, profesorul 
Constantin Sion–Iași și Florin Sion, precum și Ion Muslea, 
directorul Bibliotecii Universității Cluj–Sibiu, astfel încât 
la sfârșitul anului 1943 biblioteca dispunea de 18.000 
volume. În anii următori, fondul de carte crește la 26.813 
volume în 1965, 54.672 volume în 1975, 121.774 
volume în 1985, astăzi aflându-se în patrimoniul bibli-
otecii peste 350.000 unități bibliotecare7. Biblioteca 
din Alba Iulia s-a numit pe rând bibliotecă publică, 
orășenească, municipală, județeană și a avut mai multe 
sedii. Din data de 26 noiembrie 1991, Biblioteca Jude-
țeană Alba ia numele marelui filosof, poet și drama-
turg, LUCIAN BLAGA, devenind Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba. În data de 28 noiembrie 1991 are 
loc prima sărbătorire festivă a zilei instituției8.

Prof. Daniela Floroian
Note:
1. FLEȘER, Ghe. – Alba – Iulia. Orașul și monumentele sale, 

Alba Iulia, ed. Altip, 2015, p.8
2. www.historia.ro/sectiune/general/alba-iulia-la-1900-

oras-cu-32-de-strazi-si-11-500-de-locuitori,19.10.2019
3. http://imagini-istorie.apulum.ro/single.php, 19.10.2019
4. www.apulum.ro/index.php/patrimoniu/oras, după un 

studiu semnat de Ghe. Anghel, 19.10.2019
5. Idem 4
6. Adresa nr. 2857 din 1943 a Ministerului Educațiunii 

Naționale, Comisiunea Monumentelor Istorice
7. www.bjalba.ro/istoric
8. Ioan Bâscă, Alba – O istorie în date, vol.II, Alba Iulia, Ed. 

Altip, 2016, p.419
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Salariații care au lucrat la 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Personal de conducere:
Nr.
crt. Numele și prenumele Funcția

1. Pitea Ana bibliotecar șef
2. Cîmpean Livia bibliotecar șef
3. Rotaru Livia bibliotecar șef
4. Marca Ludian bibliotecar șef
5. Szalai Elisabeta bibliotecar I
6. Stânea Ioan director
7. Mălin Dumitru director
8. Muntean Eugenia director
9. Pop Mioara director
10. Nistor Maria contabil
11. Bobb (Lungescu) Lucia Elena contabil șef
12. Pop Lucia contabil șef

Personal de execuție:
Nr.
crt. Numele și prenumele Funcția
1.  Achim Aurel bibliotecar
2.  Adam Eleonora bibliotecar
3.  Anca Ana Maria bibliotecar
4.  Anghel Elena bibliotecar
5.  Ariton Monica bibliotecar
6.  Armian Steliana bibliotecar
7.  Avram Corina bibliotecar
8.  Barbu Elisabeta bibliotecar
9.  Barbu Florica îngrijitor
10.  Bălăneanu Ana bibliotecar
11.  Bălitiu Viorica bibliotecar
12.  Bărbănțan Alexandru bibliotecar
13.  Beldean Ana bibliotecar
14.  Bîrz Lucreția legător carte
15.  Bobițan Lucreția legător carte
16.  Brumă Ioan bibliotecar
17.  Cărăuș Magda Victoria bibliotecar
18.  Cerbu Ioana Mioara bibliotecar
19.  Cioara Octavian referent
20.  Cîmpean Liviu bibliotecar
21.  Cîmpean Viorica bibliotecar
22.  Cofaru Cristina Ioana bibliotecar
23.  Cojocaru Elena bibliotecar
24.  Colda Felicia bibliotecar
25.  Crișan Victoria bibliotecar
26.  Curta Eugen referent
27.  Damșa Victoria bibliotecar
28.  Danciu Dorin magaziner
29.  Danciu Eugenia bibliotecar 
30.  David Raluca bibliotecar
31.  Doia Roza bibliotecar
32.  Donisă Claudica bibliotecar
33.  Dreghici Viorica bibliotecar
34.  Fălcușan Victoria bibliotecar
35.  Făt Mariana bibliotecar
36.  Fleșer Ioan conducător auto
37.  Fleșeriu Maria Teodora bibliotecar

38.  Franchini Valeria bibliotecar
39.  Frum Adrian Nicolae bibliotecar
40.  Giurcă Adina bibliotecar
41.  Haiduc Claudia Florina bibliotecar
42.  Hațegan Elena bibliotecar
43.  Hațegan Ioana bibliotecar
44.  Hațegan Nicolae bibliotecar
45.  Hînsa Silvia bibliotecar
46.  Iacob Lia Eugenia bibliotecar
47.  Iacșa Mariana Florina bibliotecar
48.  Iacșa Nicolae conducător auto
49.  Mărginean Aurelia bibliotecar
50.  Mărginean Ramona Cosmina bibliotecar
51.  Mic Mihaela bibliotecar
52.  Mundoc Elesabeta bibliotecar
53.  Muntean Maria bibliotecar
54.  Mureșan Ramona Alina bibliotecar
55.  Murguleț Doina bibliotecar
56.  Neamțu Adriana bibliotecar
57.  Nicula Doina bibliotecar
58.  Nistea Cornel referent
59.  Oancea Elisabeta bibliotecar
60.  Oniga Viorel șofer
61.  Oprea Dorina bibliotecar
62.  Pantea Aurel referent
63.  Pantea Ecaterina bibliotecar
64.  Pașca Pamfil conducător auto
65.  Păcurar Steliana bibliotecar
66.  Pleșa Maria bibliotecar
67.  Pop Lidia Delia operator date
68.  Pop Romica bibliotecar
69.  Popa Corina Liliana operator date
70.  Popa Lucia bibliotecar 
71.  Popa Maria bibliotecar 
72.  Potor Olivia bibliotecar 
73.  Purcariu Doina bibliotecar 
74.  Pușcău Doina bibliotecar
75.  Răceu Mărioara bibliotecar
76.  Rusca Aurora legător carte
77.  Scrieciu Emil Dragoș bibliotecar
78.  Sicoe Ioan bibliotecar
79.  Smadea Cristina Simona bibliotecar
80.  Stan Doina îngrijitor
81.  Stâncel Mircea referent
82.  Șerban Victoria bibliotecar
83.  Șeușan Monica bibliotecar
84.  Tălmaciu Eugen conducător auto
85.  Târnăveanu Maria îngrijitor
86.  Toma Elena bibliotecar
87.  Truță Aurel Conducător auto
88.  Truță Cornelia referent
89.  Țăran Maria bibliotecar
90.  Țîrău Maria bibliotecar
91.  Ungur Maria bibliotecar
92.  Vasiu (Ciulea) Margareta bibliotecar
93.  Vârciu Casandra Paraschiva Nicoleta bibliotecar
94.  Voicu Ecaterina îngrijitor

Notă:  Datele de mai sus au fost extrase din documentele existente în arhiva Bibliotecii 
Județene „Lucian Blaga” Alba 
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Biblioteci publice din județul Alba

08

Una dintre cele mai importante atribuții ale 
unei biblioteci județene este aceea de coor-
donare metodologică și îndrumare profe-

sională a bibliotecilor publice de pe aria județului 
respectiv. În județul Alba, există 10 biblioteci publice 
municipale și orășenești și 65 biblioteci comunale, 
dintre toate acestea doar 57 fiind active. Redăm în 
continuare lista bibliotecilor publice active din județul 
Alba și a persoanelor responsabile de bibliotecile 
municipale, orășenești și comunale:

• Biblioteca Orășenească Abrud – Minodora Burz
• Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu Aiud – Alin 

Bogdan Florea
• Biblioteca Orășenească Baia de Arieș – Rodica 

Hădărugă
• Biblioteca Municipală „Școala Ardeleană” Blaj – 

Simona Frâncu
• Biblioteca Orășenească „Avram Iancu” Cîmpeni – 

Daniela Nicula
• Biblioteca Orășenească Cugir – Diane Dobrean
• Biblioteca Orășenească „Mircea Cenușă” Ocna 

Mureș – Maria Lucia Ispas
• Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș – Rodica 

Hăprean
• Biblioteca Orășenească Teiuș – Luminița Ciorbea
• Biblioteca Orășenească Zlatna – Mariana Balea Păuna
• Biblioteca Comunală Almașu Mare – Natalia Silvia 

Beca
• Biblioteca Comunală Avram Iancu – Elena Fiț
• Biblioteca Comunală Berghin – Maria Hașegan
• Biblioteca Comunală Bistra – Eva Todea
• Biblioteca Comunală Bucium – Gabriela Liliana Duna
• Biblioteca Comunală “Ion Agârbiceanu” Cenade – 

Gabriela Fleșeru
• Biblioteca Comunală Cergău – Elena Spătaru
• Biblioteca Comunală Ciuruleasa – Livia Narița
• Biblioteca Comunală Cîlnic – Sorina Bena
• Biblioteca Comunală Cricău – Ana Victoria Răbulea
• Biblioteca Comunală Cut – Vasile Câmpean
• Biblioteca Comunală Daia Română – Sinefta Cibu
• Biblioteca comunală Fărău – Maria Indrei

• Biblioteca Comunală Horea – Nicoleta Mateș
• Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu – 

Angela Petruța
• Biblioteca Comunală Întregalde – Ana Drăgan
• Biblioteca Comunală Jidvei – Lenuța Puiu
• Biblioteca Comunală Livezile – Maria Gligor
• Biblioteca Comunală Lunca Mureșului – Angelica Zoltan
• Biblioteca Comunală Mihalț – Margareta Comșa
• Biblioteca Comunală Mirăslău – Horvath Dorina
• Biblioteca comunală Mogoș – Sofica Turdean
• Biblioteca Comunală Noșlac – Daciana Sabău
• Biblioteca comunală Ocoliș – Lenuța Curșău
• Biblioteca Comunală Pianu de Sus – Anuța Cârnaț
• Biblioteca Comunală Poiana Vadului – Ioan Nicolae 

Bota
• Biblioteca Comunală Ponor – Dorin Constantin Cordea
• Biblioteca Comunală Rădești – Simona Elena Coza
• Biblioteca Comunală Râmeț – Sidoania Lucia Tecșa
• Biblioteca Comunală Rimetea – Ana Maria Mihacșa
• Biblioteca Comunală Roșia Montană – Mihaela Ciura
• Biblioteca Comunală Roșia de Secaș – Ciprian 

Muntean
• Biblioteca Comunală Sălciua – Ioana Rădac
• Biblioteca Comunală „David Prodan” Săliștea – 

Alexandrina Dănilă
• Biblioteca Comunală Săsciori – Oana Alexandra 

Stanciu
• Biblioteca Comunală Sîncel – Ana Rodica Frățilă
• Biblioteca Comunală Sîntimbru – Eufimia Felicia Popa
• Biblioteca Comunală Sohodol – Avram Joldeș
• Biblioteca Comunală Stremț – Daciana Luminița 

Doboș-Moga
• Biblioteca Comunală Șibot – Lucia Georgescu
• Biblioteca Comunală Șona – Lucreția Crișan
• Biblioteca Comunală Șpring – Ileana Anghel
• Biblioteca Comunală Șugag – Perian Maria
• Biblioteca Comunală Unirea – Teodora Mureșan
• Biblioteca Comunală Vadu Moților – Felicia Moga-

Paler
• Biblioteca Comunală Valea Lungă – Aurica Popa
• Biblioteca Comunală Vidra – Georgeta Pogan

B I B L I O T E C I  Ș I  B I B L I O T E C A R I
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Perfecționare profesională

09

Proiect 6.1 Perfecționare profesională dedicat 
participării personalului instituției la cursuri de 
perfecționare profesională, și seminarii, conferințe, 

schimburi de experiență profesională.
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Bibliografie locală Publicațiile bibliotecii

01 02

Într-o eră a globalizării, când suntem martorii 
unei adevărate explozii informaționale, adevă-
rata problemă este regăsirea rapidă și inter-

pretarea corectă a acestor informații, ca rod al 
sistematizării. Din această perspectivă, biblioteca și 
funcția sa de informare și documentare prin interme-
diul serviciului bibliografic are un rol esențial. 

Bibliografia locală presupune: întocmirea 
de bibliografii specializate la cerere; oferirea 
informării directe sau prin e-mail a utilizatorilor 
bibliotecii; realizarea „Bibliografiei locale” prin 
prelucrarea articolelor din presa locală și din 
lucrări monografice, referitoare la trecutul și viitorul 
județului Alba, pe domenii și introducerea lor în 
baza de date TinRead; valorificarea și comunicarea 
fondului de documente; actualizarea permanentă 
a fișelor tematice ale secției în softul integrat de 
bibliotecă TinRead; dezvoltarea permanentă a 
bazei de date ce cuprinde informații privind datele 
personale și operele publicate de scriitorii județului 
Alba; realizarea rubricii Facebook: Aniversările zilei 
și Medalion aniversar.

Proiectul 5.9 Publicațiile Bibliotecii face 
parte din programul 5. CERCETAREA ȘI 
VALORIFICAREA COLECȚIILOR ȘI A PATRI-

MONIULUI JUDEȚULUI ALBA și are ca scop fruc-
tificarea optimă a fondului de carte al bibliotecii, 
dar și fructificarea patrimoniului cultural al județului 
Alba. Proiectul este destinat valorificării și promovării 
patrimoniului cultural prin intermediul publicațiilor de 
orice tip elaborate în cadrul bibliotecii. În virtutea 
acestui fapt, în anul 2017, Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba a valorificat prin intermediul 
acestui proiect, o serie de manuscrise ale etnogra-
fului român Valer Butură publicându-le în volumul 
„Etnografie din Transilvania”. În același an, biblio-
teca a intrat în posesia unor copii fotografiate ale 
unor scrisori primite de scriitorul Ion Lăncrănjan de 
la numeroase personalități politice și culturale ale 
vremii. Fondul de scrisori a fost transcris și publicat 
în volumul „Corespondențe Culturale”. Ultima publi-
cație a bibliotecii a valorificat donația oferită de 
14 scriitori din județul Alba care au donat câteva 
dintre creațiile lor pentru copii, pentru a fi publicate 
într-o antologie denumită „Antologie de texte lite-
rare pentru copii”. 

Anul 2019 vine cu noi provocări. Prin intermediul 
proiectului 4.8 Verbum, va vedea lumina tiparului 
un nou volum ce va reuni creațiile participanților la 
Cercul de scriere creativă „Verbum”. Cea de-a doua 
publicație a bibliotecii ce debutează în acest an 
este revista bibliotecii denumită „Viața Bibliotecii”, o 
revistă ce se adresează atât bibliotecarilor, pentru 
care ne dorim să fie un important instrument de lucru 
și un mijloc accesibil de documentare în domeniu, 
cât și publicului larg pentru care sperăm ca revista 
noastră să fie un interesant mijloc de informare 
asupra vieții și activității unei biblioteci.
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RomânIA tradițională

03

Încă de la înființarea sa, Uniunea Europeană 
a dat o importanță deosebită patrimoniului 
cultural al fiecărei țări. Potrivit Comisiei Europene 

„europenii s-au unit pentru a promova pacea și 
prosperitatea, acceptând totodată să-și deschidă 
spiritul către culturile, tradițiile și limbile atât de diverse 
ale continentului nostru. Prețuind patrimoniul cultural 
ne putem descoperi diversitatea și putem iniția un 
dialog intercultural cu celelalte țări”. 

Toate acestea sunt argumente pentru ca și 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, având ca 

partener Asociația Transilvania Bussines Woman, să 
inițieze un proiect de valorificare a culturii tradiționale 
denumit RomânIA tradițională. Proiectul are ca scop 
valorificarea culturii tradiționale și a colecțiilor 
de carte de specialitate, în cadrul unor ateliere 
creative, pornind de la o temeinică documentație în 
bibliotecă. De ce RomânIA tradițională? Deoarece, 
așa cum opinează etnografa Sabina Ispas, membră 
a Academiei Române: „Ia încorporează istoria 
noastră culturală de la începuturi până astăzi (...). Ia 
reprezintă o emblemă identitară pentru români”.
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V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

Achiziție de carte

01

Achiziția de carte este un proiect 
dedicat creșterii colecțiilor de 
documente, îmbogățirii fondului 

de bibliotecă cu carte/unități de bibli-
otecă, prin achiziție. Achiziția de publi-
cații ține cont de rolul pe care biblioteca 
publică îl are în asigurarea egalității acce-
sului la informație și la documentele nece-
sare informării, educației permanente și 
dezvoltării personalității utilizatorilor, fără 
deosebire de statut social sau economic, 
vârstă, sex, apartenență politică, religie 
sau naționalitate. Pentru formarea și 
completarea colecțiilor prin achiziționarea 
documentelor se ține cont de bugetul și 
resursele disponibile, specificul biblio-
tecii, mărimea, tipul acesteia în rețeaua 
documentară națională, serviciile oferite 
utilizatorilor, conform Legii bibliotecilor nr. 
334/2002, Politicii de achiziție și Regu-
lamentului de organizare și funcționare al 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

În anul 2019 s-au achiziționat până în 
prezent 3787 de unități de bibliotecă.

Verificarea fondului

Verificarea fondului este un proiect 
destinat gestionării unităților de biblio-
tecă, ce are ca scop diagnosticarea stării 
colecțiilor din punct de vedere al integri-
tății gestionare și din punct de vedere al 
corectitudinii întocmirii actelor de evidență 
și stabilirea exactității și realității datelor 
din evidențele scriptice, prin confruntarea 
cu realitățile faptice.
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Depozit legal

02

La nivelul județului Alba, Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba are rol de depozit legal 
județean, în conformitate cu Legea Depozitului 

Legal nr. 111 din 21 noiembrie 1995, îmbogățită și 
actualizată. Urmare a efectelor acestei legi, fondul 
de carte al bibliotecii s-a îmbogățit cu 28 unități 
de bibliotecă în trimestrul I, 19 în trimestrul II și 22 în 
trimestrul III al acestui an.

Donații

03

Proiectul are ca scop îmbogățirea fondului de 
bibliotecă cu carte și alte documente, prin 
intermediul donațiilor.

Trimestrul I – 172 unități de bibliotecă
Trimestrul II – 294 unități de bibliotecă
Trimestrul III – 197 unități de bibliotecă

Proiectul are ca scop îmbogățirea fondului de 
bibliotecă cu carte și documente prin schim-
buri între instituții. Numărul volumelor primite și 

oferite prin schimb interbibliotecar în anul 2019 este 
de 111 buc.

S-au realizat schimburi interbibliotecare cu urmă-
toarele instituții:

Biblioteca Județeană „A.D.Xenopol” Arad

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău

Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor

Biblioteca Județeană „G.Coșbuc” Bistița Năsăud

Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani

Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila

Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin

Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” Călărași

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța

Biblioteca Județeană „Bod Peter” Covasna

Biblioteca Județeană „I.H.Rădulescu” Dâmbovița

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Dolj

Schimburi interbibliotecare
04 Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” Galați

Biblioteca Județeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu

Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană Harghita

Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Hunedoara

Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița

Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași

Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Maramureș

Biblioteca Județeană „I.Gh. Bibicescu” Mehedinți

Biblioteca Județeană Mureș

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț

Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” Olt

Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Prahova

Biblioteca Județeană Satu Mare

Biblioteca Județeană „I.S.Bădescu” Sălaj

Biblioteca Județeană „ Astra” Sibiu

Biblioteca Județeană „I.G.Sbiera” Suceava

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman

Biblioteca Județeană „Sorin Titel” Timiș

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea

Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui

Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Biblioteca Metropolitană București

Universitatea „Transilvania” din Brașov

Biblioteca Muzeului Național al Unirii Alba Iulia

Biblioteca Institutului „Bucovina” Rădăuți

C.J.C.P.C.T. Satu Mare

Muzeul Memorial „Octavian Goga” Ciucea
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Programul 3. BIBLIOTECA DIGITALĂ este struc-
turat pe două mari proiecte 3.1 Site, Face-
book, Youtube și 3.2 Biblioteca virtuală. Dacă 

primul proiect are ca obiectiv dezvoltarea platfor-
melor de interfață electronică în mediul online, cel 
de-al doilea urmărește dezvoltarea sistemului infor-
mațional, digitizarea fondului de lucrări valoroase, 
organizarea cataloagelor și a altor mijloace de 
comunicare a colecțiilor, achiziționarea de echipa-
mente, dezvoltarea unei baze de date, administrarea 
site-ului instituției pentru facilitarea accesului utilizato-
rilor la colecțiile și serviciile bibliotecii și accesarea 
serviciilor de comunicare la distanță. 

Implementarea celor două proiecte a început 
practic încă de la achiziționarea primului calculator 
și continuă până azi când biblioteca dispune de 
un site bine administrat, de pagină de Facebook, 
Youtube, Instagram și Twitter. Prin aceste mijloace 
noi, biblioteca își face cunoscută activitatea în țară 
și în străinătate, iar cei interesați pot avea acces 

rapid la cele mai noi achiziții de carte, la programul 
de activități al bibliotecii, la catalogul on-line și pot 
comunica rapid și eficient cu personalul bibliotecii. 
Biblioteca nu dispune încă de calculatoare pentru 
accesul cititorilor, ci doar de calculatoare pentru 
personalul bibliotecii. Pentru activitățile de animație 
culturală au fost achiziționate tablete și Smart-
phone-uri menite să transmită în direct evenimentele 
și să adauge colecțiilor de bibliotecă și o importantă 
arhivă foto.

Începând cu anul 2018, biblioteca are o nouă 
pagină web, mult mai interesantă și mai atractivă, 
la adresa www.bjalba.ro, pagină ce înregistrează 
anual mii de vizite din țară și din străinătate.

ing. Claudia Bolca

Secția informatică

01
B I B L I O T E C A  V I R T U A L Ă
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Parteneri

01

Din dorința de a se plasa în centrul atenției comuni-
tății căreia i se adresează și de a realiza proiecte 
culturale de impact pentru membrii acesteia, 

de-a lungul anilor și până în prezent, Biblioteca Jude-
țeană „Lucian Blaga” Alba a dezvoltat parteneriate valo-
roase cu instituții culturale de tradiție din județ, dar și din 
țară și străinătate, cu instituții de învățământ, cu autorități 
locale și organizații neguvernamentale, reușind să diversi-
fice oferta culturală și educațională adresată comunității. 
Redăm mai jos o listă completă a partenerilor Bibliotecii 
Județene „Lucian Blaga” Alba, până în prezent:

Ambasada SUA în România
ANBPR
Academia Română, Filiala Timișoara
Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Hunedoara 
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu
Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” Aiud
Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
Centrul Cultural Cugir
Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Satu Mare
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba- 
Hunedoara
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Palatul Copiilor Alba Iulia
Institutul de Studii Banatice Timișoara
Inspectoratul Județean de Poliție Alba
Direcția de Asistență Socială Alba Iulia din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – 
Centrul Regional Alba Iulia
Primăria Municipiului Alba Iulia

Primăria orașului Călimănești
Primăria orașului Zlatna
Primăria comunei Cut
Primăria comunei Fărău
Primăria comunei Unirea
Primăria comunei Avram Iancu
Primăria comunei Sâncel
Primăria comunei Meteș
Primăria comunei Ighiu
Primăria comunei Cetatea de Baltă
Inspectoratul Școlar Județean Alba
Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia
Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia
Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba 
Iulia
Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud
Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia
Liceul cu program sportiv Alba Iulia
Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia
Școala Gimnazială Biia
Școala Gimnazială Blandiana
Școala Gimnazială Ciugud
Școala Gimnazială Ocna Mureș
Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos
Școala Gimnazială Ohaba
Școala Gimnazială Daia Română
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea
Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel
Școala Gimnazială Meteș
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Cetatea de 
Baltă
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Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos
Grădinița „Dumbrava Minunată” Alba Iulia
Grădinița cu Program Normal „Emanuel” Alba Iulia
Grădinița cu program Prelungit „Lumea Ștrumfilor”
Grădinița cu Program Prelungit nr.7 „Scufița Roșie” 
Alba Iulia
Grădinița „Licurici” Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Alba Iulia
Grădinița nr.8 Alba Iulia
Grădinița nr.9 Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit Nr.11 Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit Step by Step nr.12 
Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit Nr.13 Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Alba Iulia
ASTRA – Despărțământul „Timotei Cipariu” Blaj
ASTRA – Despărțământul „Ovidiu Hulea” Aiud
ASTRA – Despărțământul „Vasile Moga” Sebeș
Fundația „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și 
Integritatea României”
Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din 

România
Comunitatea Evreilor Alba Iulia
Fundația Inter-Art Aiud
Asociația Alba – Manche Împreună/AMI
Asociația Branderburg ManCon, Germania
Asociația „Cununa Fărăului”, Fărău
Asociația Grupul Skepsis, Alba Iulia
Asociația „Sfânta Maria Magdalena”, Oarța
Asociația Județeană de Șah Alba
Asociația SM SPEROMAX ALBA
Asociația Ovidiu.Ro
Asociația GISAS Sebeș
Asociația „Cu copiii la povești”
Asociația Stop Autism Alba
Asociația „Descoperirea copilului” Aiud
Asociația Transilvania Business Woman Alba Iulia
Asociația Țara Vinului – Alba
Asociația Marial

P A R T E N E R I A T E  Ș I  V O L U N T A R I
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Pașca Diana Luminița – psiholog
Vlonga Dragomir – pensionar
Drimbe Adina-Monica – psiholog
Radu Lucian Alexandru – economist, filosof
Ravineală Boris – inginer
Comeagă Teodora – avocat
Brad Ioan – pensionar
Simedru Claudiu Traian – jurist
Nanu Paul Virgil – filolog
Mortură Diana Bianca – filolog

Voluntari

02
P A R T E N E R I A T E  Ș I  V O L U N T A R I
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Animație culturală

01

În cadrul serviciului de Animație culturală se 
promovează imaginea bibliotecii și se face legă-
tura între bibliotecă și reprezentanții vieții cultu-

rale, sociale, științifice, religioase și ai mass-mediei. 

În cadrul acestui serviciu se organizează confe-
rințe, cafenele culturale, lansări și expoziții de carte, 
serate culturale, caravane literare în școli pentru a 
răspunde orizontului de așteptare al diverselor cate-
gorii socio-profesionale și de vârstă. Paleta activi-
tăților de animație culturală este largă și complexă, 
fiind complementară celorlalte activități din cadrul 
bibliotecii și adresându-se tuturor categoriilor de 
vârstă, de la publicul infantil până la cel de vârsta a 
treia. În acest sens amintim doar câteva dintre aceste 

activități: atelierele educative, turul interactiv al bibli-
otecii, jocuri educative, cercuri de cultură generală, 
concursuri de creație, cluburi de lectură și scriere 
creativă, târg de carte, lansări de carte etc.

Secția Animație culturală se ocupă de promo-
varea manifestărilor culturale organizate de bibli-
otecă, precum și de popularizarea și publicitatea 
colecțiilor bibliotecii, punând la dispoziția cititorilor 
programe culturale și oferind sprijin de specialitate 
în organizarea acestora. Totodată, în cadrul acestei 
secții se asigură colaborarea cu celelalte instituții 
culturale din județ în vederea organizării manifestă-
rilor culturale.

A L B A  I U L I A  S T A N D - U P  P O E T R Y

R O M Â N I A  1 0 0

A L T E  S E R V I C I I
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F E S T I V A L  D I L E M A  V E C H E
Eveniment major dedicat culturii și artei, biblioteca 

are rolul de coorganizator alături de Primăria Alba 
Iulia, Asociația „Oameni cu idei”. 
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Contabilitate

02

În cadrul serviciilor de Metodică, Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba are rol de 
îndrumare și coordonare metodologică a 

bibliotecilor publice de pe aria județului Alba. În 
acest sens, în cadrul acestei secții se organizează 
întâlniri metodice trimestriale cu bibliotecarii din 
județ și se elaborează diferite materiale metodice în 
sprijinul bibliotecilor publice din județ. Bibliotecarul 
metodist este cel care supraveghează respectarea 
de către bibliotecari a standardelor și STAS-urilor din 
domeniu. Totodată, el are rolul de a susține interesele 
bibliotecilor publice în fața autorităților locale pe 
raza cărora funcționează. Nu în ultimul rând, în 
cadrul secției Metodică, se colectează datele 
despre activitatea bibliotecilor publice din județ și se 
întocmesc rapoartele statistice anuale.

Metodică

03
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V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

04

Prelucrare, catalogare, înregistrare documente 
– proiect destinat evidenței globale și indivi-
duale a unităților de bibliotecă

În anul 2019 până la această dată au fost 
prelucrate și distribuite pe secții și filiale un număr de 
5133 unități de bibliotecă.

Prelucrare carte

05
Resurse umane

Proiect dedicat activităților cu resursele umane 
din cadrul instituției (încheierea/suspen-
darea/încetarea contractelor individuale de 

muncă, organizarea concursurilor privind recrutarea 
personalului, calculul drepturilor salariale, întoc-
mirea statelor de funcții, organigramelor, fișelor de 
post, statelor de personal, regulamentelor, dosa-
relor personale ale salariaților, registrului general de 
evidență al salariaților, etc.).

06
Secretariat, administrativ  

și arhivă

În cadrul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba există un serviciu ce are ca scop asigurarea 
bunei funcționări a instituției. Trei din compo-

nentele acestui serviciu sunt Administrativul, Arhiva și 
Secretariatul. Cele trei componente ale administrației 
funcționale asigură fluxul documentelor în instituție și 
între instituție și partenerii externi, conservă documen-
tele și asigură buna funcționare a clădirii prin admi-
nistrarea eficientă a acesteia.
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CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
Piața Ion I.C. Brătianu; nr.1; Alba Iulia; 510118

Tel: 0258 813 380
www.cjalba.ro

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA
Str. Trandafirilor; nr. 22; Alba Iulia; 510113

Tel: 0258811443
www.bjalba.ro


