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DOCUMENT EXTERN 

 
 

                                        COMUNICAT DE PRESĂ 

 
                          

Dăruirea, aprofundată în compania părintelui Pimen, de la mănăstirea Oarța de Sus, 

mâine, la seratele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

Vineri, 13 mai 2022, de la ora 18.00, în Sala de Lectură a Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba va avea loc o nouă întâlnire a părintelui Pimen, de la mănăstirea din Oarța de 

Sus, cu cei care aleg să participe la Seratele bibliotecii, un proiect al Consiliului Județean 

Alba și al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, susținut în parteneriat cu Asociația 

„Sfânta Maria Magdalena”.  

Seratele bibliotecii se desfășoară sub forma unor întâlnirilor periodice ale membrilor 

comunității, în care se dezbat diferite teme culturale, sociale și morale, de interes public,  

însoțite de muzică, poezie, lecturi, artă în general, promovând colecțiile bibliotecii. 

 

Tema întâlnirii de mâine este „Despre dăruire”, iar schimbul de idei, simțiri și opinii va fi 

completat armonios, ca de fiecare dată, de momente muzicale și de lectură. În acest sens, 

din colecțiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba au fost selectate cărți potrivite, care 

vor fi prezentate publicului ca punct de plecare al dezbaterilor, cititorii având ulterior 

posibilitatea de a veni să le împrumute, în cunoștință de cauză. 

Vă invităm așadar să profitați alături de noi de acest prilej de bucurie spirituală, afirmare și 

dezvoltare a personalității, precum și a abilităților de comunicare, într-un mediu prietenos 

și deschis. Intrarea la eveniment este liberă.  
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Informații suplimentare: 

Daniela Stoia, bibliotecar 
         responsabil 12.1 Marketing și PR 

E-mail: bjadanielastoia@yahoo.com 
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