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Comunicat de presă 

 
Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti organizează, cu ocazia 

Zilei Culturii Naţionale Române şi a împlinirii a 167 de ani de la naşterea poetului Mihai 

Eminescu, mai multe activităţi culturale pentru a marca aceste evenimente: 

– Duminică, 15 ianuarie 2017, începând cu ora 10.00, la Muzeul Judeţean de Artă Prahova 

“Ion Ionescu Quintus”, va avea loc Concursul Judeţean de Recitări ”Ca un luceafăr 

am trecut prin lume”, cea de-a V-a ediţie. Competiţia este destinată liceenilor 

prahoveni, care trebuie să pregătească un text reprezentativ din creaţia eminesciană. În 

cadrul evenimentului vor susţine prelegeri despre opera poetului naţional şi despre Ziua 

Culturii Române prof. Mădălina Paula Ştefan şi prof. Iulia Dragomir, care vor coordona şi 

un scurt moment poetic pregătit de elevi ai Colegiului Economic “Virgil Madgearu” 

Ploieşti. 

– Duminică, 15 ianuarie 2017, de la 13.00, la Salina Slănic  vor avea loc manifestările 

organizate de Casa de Cultură Slănic cu ocazia Zilei Culturii Naţionale Române şi 

împlinirii a 167 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu. Evenimentul va avea loc la 

bustul poetului din Salina Slănic. Corala Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a 

Municipiului Ploiești va pregăti mai multe piese pe care le va interpreta în cadrul 

manifestărilor de la Salina Slănic: “Deşteaptă-te române” - imnul României a cărui muzică 

a fost compusă de Anton Pann; “Rugăciune”, text de Mihai Eminescu, muzica Teodor 

Teodorescu; “Concertul nr.1” (partea a doua) - compus de Gavriil Musicescu; “Colindul 

Clopotelor “ - compus de Valentin Teodorian; “Pre tine te lăudăm” – muzica Ioan D. 

Chirescu. 

– Duminică, 15 ianuarie 2017, începând cu ora 16.00, trupa de teatru “Atitudini” a Casei de 

Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti va susţine un recital cu ocazia 

manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naţionale Române şi poetului nepereche, organizate 

de Carrefour Ploieşti în incinta hypermarketului.  

– Luni, 16 ianuarie 2017, Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti 

organizează proiectul educaţional “Aproape de Eminescu”, care se va desfăşura, 

simultan, în toate şcolile din judeţ, dar şi în unităţi de învăţământ din ţară şi din străinătate. 

Se adresează în special profesorilor de limba şi literatura română  şi profesorilor de 

învăţământ primar care doresc să marcheze astfel împlinirea a 167 de ani de la naşterea 

poetului naţional. În data de 16 ianuarie  2017, în intervalul orar 9.00-12.00 (pentru cei ce 

învaţă dimineaţa), respectiv 14.00-17.00 (pentru elevii care învaţă după-amiaza) vor fi  

alocate 15 minute unor activități precum lecturarea a diverse tipuri de texte din opera 

eminesciană, recitarea unor poezii sau a unor fragmente din creația poetului român de 

geniu, studii de caz, dezbateri pe marginea operei lui Mihai Eminescu, organizarea și 

prezentarea de expoziții de desen și/sau pictură inspirate din opera eminesciană la nivelul 

clasei de elevi, anului de studiu. 
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