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DOCUMENT EXTERN 

 
 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 
 

Ion Luca Caragiale, omagiat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba, la 170 de ani de la naștere 

 

Duminică, 30 ianuarie 2022, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba propun publicului o serie de momente dedicate scriitorului Ion Luca Caragiale, 

de la a cărui naștere se împlinesc 170 de ani. Acestea pot fi urmărite online, pe pagina de 

socializare a instituției, începând cu ora 08.00. Doritorii pot participa fizic la momentul 

depunerii de flori, la bustul autorului, pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia, la ora 12.00,  cu 

respectarea normelor în vigoare privind prevenirea răspândirii pandemiei Covid-19. 

Pentru informații complete despre viața și opera marelui scriitor, documentate în colecțiile 

bibliotecii, curiozități, articole de ziar din presa locală de după 1990, care l-au avut ca 

subiect, dar și expoziții și recomandări de carte, atât pentru copii cât și pentru adulți, vă 

așteptăm pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Până atunci, 

vă supunem atenției un citat din Efectul Caragiale, de autorul contemporan prof. dr. 

Constantin Trandafir, spre amuzament și reflecție: „În basmul Norocul și mintea s-a 

dovedit «tot mai cuminte norocul decât mintea». Cei doi tovarăși au pornit într-o călătorie 

lungă și într-un târziu s-au hotărât să se culce. Norocul s-a întins în mijlocul drumului și a 

adormit «cât ai da în amnar». «Mintea, mai cu grije, ieși din drum, își căută un locșor 

potrivit pe pajiștea moale ca mătasea, își așternu cum știu ea mai bine, zise Tatăl nostru, 

își făcu cruce și apoi, ostenită cum era adormi în curând». A venit un car tras de patru cai 

ca patru zmei, care s-au speriat de noroc și au luat-o razna pe câmp, rănind picioarele 
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minții”. „Nu-i vorbă, după ce se dezmetici, ea cu înțelepciunea ei îi spuse tovarășului de 

drum să-i caute niște ierburi, cu cari nu peste mult își vindecă ranele de la picioare; dar, la 

urma urmelor, tot n-avu încotro, ci trebui să-l cunoască pe norocul de stăpân.”, cochide 

Caragiale în finalul basmului pe care îl puteți savura, în forma completă și nu rezumată, în 

volumele dedicate operei lui Ion Luca Caragiale, disponibile la Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba. 
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