
 

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

 

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

Prezentul document este întocmit de: Daniela Stoia 
 

1 

DOCUMENT EXTERN 

 
           
                                        COMUNICAT DE PRESĂ 

 
 

Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba inaugurează 

cel de-al zecelea raft din județ, la Aiud 

 

Luni, 31 ianuarie 2022, la Aiud, va avea loc inaugurarea unui nou raft al Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” în județul Alba, cel de-al zecelea! Momentele evenimentului, 

organizat în colaborare cu Primăria Municipiului Aiud și Centrul Multicultural „Liviu 

Rebreanu” Aiud, prin Biblioteca „Liviu Rebreanu” Aiud, se vor desfășura de la ora 13.30, 

cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19.  

Proiectul Raftul Bibliotecii Județene Lucian Blaga în Județul Alba a debutat în luna aprilie a 

anului trecut, în organizarea Consiliului Județean Alba și a Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba, care au reușit, până la sfârșitul lui 2021, să ducă în teritoriu nu mai puțin de 9 

rafturi cu cărți. Practic, vorbim de corpuri de bibliotecă, cu câte 7 polițe, încărcate cu sute 

de volume, din toate domeniile: literatură, artă, știință, etc., care au fost date în custodie 

bibliotecilor locale. În plus, cu fiecare dintre administrațiile locale partenere (Ighiu, Mogoș, 

Șpring, Sâncel, Sălciua, Livezile, Stremț, Săsciori, Abrud), Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba a încheiat un acord de colaborare, pe 4 ani, în vederea organizării de noi 

activități și evenimente menite să contribuie activ la viața culturală din fiecare localitate. Și 

așa cum toată sămânța bună dă rod când găsește pământ fertil, la fel primele rezultate ale 

acestor colaborări nu au întârziat să apară. De la solicitări de suplimentare a fondului de 

carte cu noi titluri, la valorizarea tradițiilor și a oamenilor locului, în cadrul unor evenimente 
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care ar putea foarte bine să devină tradiție (Claca de coasă de la Mogoș, de exemplu), 

roadele colaborărilor culturale continuă să se adune.   

Proiectul 2.9 Fondul special - Raftul Bibliotecii Județene Lucian Blaga în Județul Alba face 

parte din Proiectul Managerial al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, pentru perioada 

2021-2024, și se derulează în cadrul programului 2 FONDURI SPECIALE. 

 

 

 
Informații suplimentare: 

Daniela Stoia, bibliotecar 
         responsabil 12.1 Marketing și PR 

E-mail: bjadanielastoia@yahoo.com 
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