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Caravana literară a Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba a pornit din nou
la drum
,,Caravana scriitorilor în școală”, un proiect inițiat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană
,,Lucian Blaga” Alba, a făcut astăzi, 19 ianuarie 2018, cu începere de la ora 11,00 primul popas literar din
acest an, în localitatea Biia din comuna Șona.
O primă parte a activității s-a derulat la Școala Gimnazială Biia unde în prezența cadrelor didactice și
a elevilor școlii a avut loc o întâlnire de suflet cu autori de carte din județul Alba. Au fost prezenți în mijlocul
elevilor scriitorul Cornel Nistea, Silvan Stâncel, managerul Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba și poeta
Daniela Floroian.
Programul activității a continuat cu începere de la ora 12,00 la Biblioteca ,,Ioan Sălcudean” din Biia
unde în organizarea Fundației ,,IoAn Sălcudean” din localitate, condusă de președintele Nicolae Sabău, a avut
loc evenimentul ,,Luceafărul strălucește și la Biia”, o reuniune culturală la care au participat alături de elevii din
localitate și importanți oameni de cultură din județele Alba și Mureș. Au transmis mesaje, au recitat din opera
eminesciană și au vorbit despre viața și opera lui Mihai Eminescu Florin Mărginean - primarul comunei Șona,
Silvan Stâncel - managerul Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba, Lucreția Crișan - bibliotecara comunei
Șona, Matei Rovin -directorul școlilor din Șona, Silvia Pop - președinta Astra Blaj, scriitorii Cornel Nistea,
Răzvan Ducan, Nicolae Băciuț, Daniela Floroian, preoții din localitate, cadre didactice, elevi din întreaga
comună și fii ai satului Biia. La finalul celor două întâlniri au fost oferite cărți atât elevilor cât și Bibliotecii ,,Ioan
Sălcudean”.
Parteneri în organizarea evenimentului au fost Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Alba Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Alba.
Proiectul face parte de Programul minimal al Biblioteci Județene ,,Lucian Blaga” Alba pe anul 2017,
4ANIMAȚIE CULTURALĂ/4.10Caravana literară scriitori în școală.
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