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DOCUMENT EXTERN 

 
 

                                        COMUNICAT DE PRESĂ 
 

  

Zeci de edituri și scriitori, conferințe, concerte și evenimente multi-art, la cea de-a 

XIII-a ediție a Târgului de C`Arte Alba Transilvana, săptămâna viitoare, la Alba Iulia 

 

*În perioada 12-16 septembrie 2022, sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

va fi închis publicului pentru împrumutul de carte 

 

Este oficial, e gata, avem programul celei de-a XIII-a ediții a Târgului de C`Arte Alba 

Transilvana, de la Alba Iulia!  

În perioada 14-17 septembrie 2022, în Cetatea Alba Carolina, între muzeu și Sala Unirii, 

se petrece cel mai important eveniment cultural dedicat cărții, organizat de Consiliul 

Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Târgul de C`Arte Alba 

Transilvana. Prima ediție a avut loc în 2008, iar pe parcursul anilor, manifestarea a devenit 

un veritabil brand al județului Alba, târgul fiind așteptat cu entuziasm de toți iubitorii lecturii. 

Ediția din acest an, cea de-a XIII-a, urmează celei din 2019, iar la „startul” târgului s-au 

aliniat, ca de obicei, zeci de edituri și scriitori care își vor lansa la noi volumele publicate în 

ultimii ani.  

În completarea expozițiilor de carte cu vânzare și a manifestărilor legate de carte, și în 

acest an veți avea parte de o sumedenie de alte propuneri culturale. Vor conferenția 

pentru dumneavoastră Andrei Marga, Dumitru-Constantin Dulcan, Daniela Zeca- Buzura, 

iar o disertație-dialog vă va fi oferită de Liliana Draganov și Claudia Motea.  
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Din program nu lipsesc nici spectacolele și concertele, astfel că veți avea ocazia să vă 

bucurați de artiști precum Ada Milea & Bobo Burlăcianu, Mircea Baniciu ori Bobi Dumitraș, 

cel care vă așteaptă cu chitara și un moment de stand-up comedy, iar la Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia se va juca „Viață de chibrit”, în regia lui Radu Dinulescu. 

Copiii sunt așteptați la târg, să-și aleagă cărțile potrivite, iar miercuri, joi și vineri, de la ora 

10.00 la 20.00, și sâmbătă, de la ora 10.00 la 13.00, pot participa la o mulțime de ateliere: 

de desen, muzică și poezie, de engleză, teatru, șah ori de cultură generală.  

Colocvii poetice, expoziții, spectacole multimedia cu muzică și proiecții video, ateliere de 

cusut semne tradiționale, de parenting, de psihologie practică, posibile cu sprijinul 

colaboratorilor noștri constanți, la toate vă așteptăm cu drag. 

Organizatorii Târgului de C`Arte Alba Transilvana, ediția a XIII-a, sunt Consiliul Județean 

Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, alături de partenerii: Primăria 

Municipiului Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși „Prichindel” 

Alba Iulia, Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România și Palatul Copiilor Alba 

Iulia.  

Programul complet al evenimentelor târgului îl puteți consulta atât pe site-urile și pe 

paginile de Facebook ale organizatorilor, cât și în afișul alăturat.  

Atenție, de luni, 12 septembrie 2022, până vineri, 16 septembrie 2022, sediul 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba va fi închis pentru împrumutul de carte, 

urmând ca activitatea cu publicul să fie reluată luni, 19 septembrie 2022.  

Ne vedem la Târgul de C`Arte Alba Transilvana, ediția a XIII-a, 14-17 septembrie 2022, la 

Alba Iulia! 
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                                                                                                       Informații suplimentare: 
Daniela Stoia, bibliotecar 

         responsabil 12.1 Marketing și PR 
E-mail: bjadanielastoia@yahoo.com 
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