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Comunicat de presă 

 
                  Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti organizează, în perioada 

21 martie – 1 aprilie 2018, în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie “Nichita Stănescu”, ediţia a 

XXX-a, mai multe acţiuni culturale dedicate celui care a fost supranumit Poetul Necuvintelor. Printre 

acestea, amintim : Târgul de carte și de artă tradițională și contemporană, ajuns la cea de-a VIII-a 

ediţie, acțiunea culturală “Caravana Poeziei”, Concursul interjudețean de recitări pentru liceeni 

„Sub aripa lui Nichita”, ediția a XI-a, Proiectul educațional “Aproape de Nichita”, Serata 

“Atitudini”, întâlniri cu scriitori, critici literari, recitaluri muzicale, o expoziție de caricatură.   

   Acțiunile culturale organizate de instituția noastră vor avea loc în perioada sus-

menționată, în intervalul orar 10-18, în parcul “Nichita Stănescu”. În caz de vreme nefavorabilă, 

întâlnirile cu scriitorii și artiștii invitați se vor desfășura în foaierul Teatrului “Toma Caragiu”, 

Ploiești. 

 Prelegerile, prezentările de carte susținute de scriitorii, criticii literari, academicienii invitați, dar 

și recitalurile muzicale se derulează conform următorului program:  

MIERCURI, 21 MARTIE 2018 

 

13.00- Întâlnire cu scriitorul și criticul literar Alex Ștefănescu  

Show de caricatură-Marian Avramescu 

Caravana poeziei – membrii Cenaclului „Atitudini” al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a 

municipiului Ploieşti vor recita versuri, vor oferi flori, cărţi şi reviste trecătorilor, în Parcul „Nichita 

Stănescu” 

 

SÂMBĂTĂ, 24 MARTIE 2018 

14.00 -Recital  Iulian Anghel 

 

DUMINICĂ, 25 MARTIE 2018 

13.00- Recital Cristina Trandafir 

 

MARȚI, 27 MARTIE 2018 

12.00-Întâlnire cu scriitorul și criticul literar Dan Gulea 

 

JOI, 29 MARTIE 

 

Proiectul educațional „APROAPE DE NICHITA” 

Proiectul se va desfășura în intervalul 9.00-12.00 (pentru elevii care învață dimineața), respectiv între 

orele 14.00-17.00 (pentru elevii care învață după-amiaza), în școlile din Ploiești și județul Prahova. 

Vor fi alocate cel puţin 15 minute, pentru ca elevii să citească sau să recite la clasă câteva versuri/poeme 
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la alegere din opera marelui poet, să organizeze dezbateri, studii de caz, expoziții de desen sau pictură cu 

privire la opera lui Nichita Stănescu. 

VINERI, 30 MARTIE 

 

13.00- Concursul interjudeţean de recitări “Sub aripa lui Nichita”, ediţia a XI-a, la Muzeul 

Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”  

14.00- Întâlnire cu scriitorii Lucia Postelnicu Pop și Grigore Traian Pop  

17.00- Serata „Atitudini”, locație: Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”  

-recitaluri muzicale susţinute de elevi și profesori ai Liceului de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti; 

-recitaluri poetice susţinute de membrii Cercului de teatru pentru copii al Casei de Cultură „Ion Luca 

Caragiale” a municipiului Ploieşti şi de invitaţii lor; 

-prelegeri despre opera şi personalitatea marelui poet Nichita Stănescu susţinute de: Prof. Mădălina Paula 

Ștefan și Prof.Gelu Nicolae Ionescu; 

Prof. Rodica Georgescu-Muzica instrumentală și vocea umană. 

 

SÂMBĂTĂ, 31 MARTIE  

 

10.00- Întâlnire cu academicianul Eugen Simion 

13.00 – Întâlnire cu Nicu Alifantis, prezentare de carte 

Show de caricatură-Marian Avramescu 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

                                             Prof. Gelu Nicolae Ionescu 

 


