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ICR 

  

Ionuţ Munteanu, directorul ICR Praga: Trăirea culturală este un eveniment în care ne reconfirmăm ca 

indivizi aparţinând aceleiaşi societăţi – ADEVARUL 

Andrei Novac (directorul Centrului Cărţii din ICR): Nu puteam să funcţionăm fără a sprijini piaţa 

editoriala – AGERPRES 

Andrei Novac a declarat că viaţa literară nu poate funcţiona fără a sprijini piaţa editorial – 24 ORE.ro 

Dezbatere despre piața de carte și maraton liric în grădina Institutului Cultural Român – JURNALUL.ro 

Dezbatere despre piața de carte și maraton liric în grădina ICR – COTIDIANUL.ro 

Dezbatere despre piața de carte și maraton liric în grădina Institutului Cultural Român – MODERNISM.ro 

Verbs describe us: Poezie în grădină: Denisa Comănescu și Nicolae Prelipceanu – YOUTUBE 

Verbs describe us: Curtea poetică: Horia Gârbea și Bogdan Ghiu – YOUTUBE 

Comunicat de presa ICR: Ediţia a 24-a Festivalului Filmului European - la final – AGERPRES  

Festivalul Filmului European, la final – ADEVARUL  

Ediția a 24-a Festivalului Filmului European – la final – RADOR 

ICR: Sărbătorim în toată lumea Ziua Universală a Iei, reper al spiritualității românești – ROMANIAN 

GLOBAL NEWS  

Ziua Universala a Iei, in comunitatile de romani – STIRI PE SURSE 

Ziua Universală a Iei, principala piesă a portului popular românesc. De câți ani este sărbătorită – STIRILE 

PRO TV 

Ziua Universală a Iei, reper al spiritualităţii româneşti, marcată în reţeaua reprezentanţelor Institutului 

Cultural Român – GLASUL CETATII.ro 

Colecția de ii a timişoreanului Marius Matei, prezentată în Spania – TIMPOLIS 

 

https://adevarul.ro/cultura/arte/directorul-icr-praga-trairea-culturala-nu-eveniment-solitar-ci-unul-reconfirmam-indivizi-apartinand-aceleiasi-societati-1_5ef372fa5163ec4271452324/index.html?fbclid=IwAR2tq6yinyjIe1MlurwciV2d7ZZwGF77Rzc3jmKjyPgGW-Occ_jMvXFLc8E
https://adevarul.ro/cultura/arte/directorul-icr-praga-trairea-culturala-nu-eveniment-solitar-ci-unul-reconfirmam-indivizi-apartinand-aceleiasi-societati-1_5ef372fa5163ec4271452324/index.html?fbclid=IwAR2tq6yinyjIe1MlurwciV2d7ZZwGF77Rzc3jmKjyPgGW-Occ_jMvXFLc8E
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/24/andrei-novac-directorul-centrului-cartii-din-icr-nu-puteam-sa-functionam-fara-a-sprijini-piata-editoriala--529212
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/24/andrei-novac-directorul-centrului-cartii-din-icr-nu-puteam-sa-functionam-fara-a-sprijini-piata-editoriala--529212
https://24-ore.ro/2020/06/24/andrei-novac-a-declarat-ca-viata-literara-nu-poate-functiona-fara-a-sprijini-piata-editoriala/
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/carte/dezbatere-despre-piata-de-carte-si-maraton-liric-in-gradina-institutului-cultural-roman-849071.html
https://www.cotidianul.ro/dezbatere-despre-piata-de-carte-si-maraton-liric-in-gradina-icr/
https://www.modernism.ro/2020/06/24/dezbatere-despre-piata-de-carte-si-maraton-liric-in-gradina-institutului-cultural-roman/
https://www.youtube.com/watch?v=tNffKEI33wI
https://www.youtube.com/watch?v=UJt60daY6X0
https://www.agerpres.ro/stiri/2020/06/24/comunicat-de-presa-institutul-cultural-roman--528890
https://adevarul.ro/cultura/arte/festivaluluifilmului-european-final-1_5ef356795163ec4271443f27/index.html
http://www.rador.ro/2020/06/24/editia-a-24-a-festivalului-filmului-european-la-final/
https://rgnpress.ro/2020/06/24/icr-sarbatorim-in-toata-lumea-ziua-universala-a-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti/
https://rgnpress.ro/2020/06/24/icr-sarbatorim-in-toata-lumea-ziua-universala-a-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti/
https://www.stiripesurse.ro/ziua-universala-a-iei-in-comunitatile-de-romani_1478294.html
https://stirileprotv.ro/divers/ziua-universala-a-iei-principala-piesa-a-portului-popular-romanesc-de-cati-ani-este-sarbatorita.html
https://stirileprotv.ro/divers/ziua-universala-a-iei-principala-piesa-a-portului-popular-romanesc-de-cati-ani-este-sarbatorita.html
https://www.glasulcetatii.ro/articol/1571/ziua-universala-a-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti-marcata-in-reteaua-reprezentantelor-institutului-cultural-roman
https://www.glasulcetatii.ro/articol/1571/ziua-universala-a-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti-marcata-in-reteaua-reprezentantelor-institutului-cultural-roman
https://timpolis.ro/colectia-de-ii-a-timisoreanului-marius-matei-prezentata-in-spania/


Colecția etnografică Marius Matei este prezentată în exclusivitate în Spania cu ocazia Zilei Universale a 

Iei – PERIODICO EL RUMANO.es  

Ziua Universala a Iei este sarbatorita si la Istanbul – VP NEWS  

IA traditionala – azi o celebram cu o galerie foto de poveste – CE SE INTAMPLA DOCTORE  

Ziua Națională a Portului Popular pe timp de pandemie: concursuri, expoziții și itinerarii virtuale. Află 

programul evenimentelor – AGORA.md 

Ziua Universala a Iei, reper al spiritualitatii romanesti, marcata in reteaua reprezentantelor Institutului 

Cultural Roman – ZIARE.com 

Știri: Ziua universală a iei (24 iunie 2020) – LEVIATHAN 

Știri: Cafeneaua online a ICR Tel Aviv: „Cine erau dadaiștii?” (25 iunie 2020) – LEVIATHAN 

Managerul Muzeului Satului: A vorbi de poveştile iei înseamnă să vorbim despre poveşti de viaţă – 

AGERPRES  

Comunicat de presă Muzeul Naţional Brukenthal: Bloomsday in Sibiu – AGERPRES  

Festivalul cultural Bloomsday “Romania is celebrating James Joyce” – CULTURA.SIBIU.RO 

Bloomsday se sarbatoreste in acesta vara si la Sibiu – ORA DE SIBIU 

Violonistul Valeriy Sokolov și dirijorul Christian Badea, în stagiunea online a Filarmonicii „George Enescu” 

– ZIARUL METROPOLIS  

Curiosul caz al celor șase tablouri ale lui Horia Bernea, dispărute din custodia Muzeului Național de Artă 

Contemporană – LIBERTATEA 

 

  

ACTUALITATEA CULTURALA 

  

Echipa Ambasadei Marii Britanii în România: De Sânziene, sărbătorim tradiţiile fermecătoare ale acestei 

ţări – FOTO – NEWS.ro 

Grădina cu Filme se redeschide în Piața Alexandru Lahovari nr. 7 – JURNALUL.ro 

Festivalul Muzicii Maghiare din Bucuresti se desfasoara in spatial virtual – STIRI PE SURSE  

 

https://www.periodicoelrumano.es/colectia-etnografica-marius-matei-este-prezentata-in-exclusivitate-in-spania-cu-ocazia-zilei-universale-a-iei/
https://www.periodicoelrumano.es/colectia-etnografica-marius-matei-este-prezentata-in-exclusivitate-in-spania-cu-ocazia-zilei-universale-a-iei/
https://vp-news.com/ziua-iei-este-sarbatorita-si-la-istanbul-de-institutul-cultural-roman-dimitrie-cantemir/
https://www.csid.ro/beauty/tendinte/ia-traditionala-romaneasca-azi-o-celebram-cu-o-galerie-foto-de-poveste-19334014
https://agora.md/stiri/73075/ziua-nationala-a-portului-popular-pe-timp-de-pandemie-concursuri-expozitii-si-itinerarii-virtuale-afla-programul-evenimentelor
https://agora.md/stiri/73075/ziua-nationala-a-portului-popular-pe-timp-de-pandemie-concursuri-expozitii-si-itinerarii-virtuale-afla-programul-evenimentelor
https://ziare.com/arad/stiri-actualitate/ziua-universala-a-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti-marcata-in-reteaua-reprezentantelor-institutului-cultural-roman-8147875
https://ziare.com/arad/stiri-actualitate/ziua-universala-a-iei-reper-al-spiritualitatii-romanesti-marcata-in-reteaua-reprezentantelor-institutului-cultural-roman-8147875
https://leviathan.ro/stiri-ziua-universala-a-iei-24-iunie-2020/
https://leviathan.ro/stiri-cafeneaua-online-a-icr-tel-aviv-cine-erau-dadaistii-25-iunie-2020-online/
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/24/managerul-muzeului-satului-a-vorbi-de-povestile-iei-inseamna-sa-vorbim-despre-povesti-de-viata--528861
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/24/managerul-muzeului-satului-a-vorbi-de-povestile-iei-inseamna-sa-vorbim-despre-povesti-de-viata--528861
https://www.agerpres.ro/stiri/2020/06/24/comunicat-de-presa-muzeul-national-brukenthal--528630
https://cultura.sibiu.ro/index.php/evenimente/detaliu/6044/
https://www.oradesibiu.ro/2020/06/24/bloomsday-se-sarbatoreste-in-aceasta-vara-si-la-sibiu%E2%80%A8/
https://www.ziarulmetropolis.ro/violonistul-valeriy-sokolov-si-dirijorul-christian-badea-in-stagiunea-online-a-filarmonicii-george-enescu/
https://www.ziarulmetropolis.ro/violonistul-valeriy-sokolov-si-dirijorul-christian-badea-in-stagiunea-online-a-filarmonicii-george-enescu/
https://www.libertatea.ro/stiri/curiosul-caz-al-celor-sase-tablouri-ale-lui-horia-bernea-disparute-din-custodia-muzeului-national-de-arta-contemporana-3045159
https://www.libertatea.ro/stiri/curiosul-caz-al-celor-sase-tablouri-ale-lui-horia-bernea-disparute-din-custodia-muzeului-national-de-arta-contemporana-3045159
https://www.news.ro/cultura-media/echipa-ambasadei-marii-britanii-in-romania-de-sanziene-sarbatorim-traditiile-fermecatoare-ale-acestei-tari-foto-1922405524342020061919401404
https://www.news.ro/cultura-media/echipa-ambasadei-marii-britanii-in-romania-de-sanziene-sarbatorim-traditiile-fermecatoare-ale-acestei-tari-foto-1922405524342020061919401404
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/film/gradina-cu-filme-se-redeschide-in-piata-alexandru-lahovari-nr-7-849134.html
https://www.stiripesurse.ro/festivalul-muzicii-maghiare-din-bucuresti-se-desfasoara-in-spatiul-virtual_1478653.html


'Ia, povestea scrisă şi rescrisă' - o expoziţie ca o comoară, la Biblioteca Naţională a României – AGERPRES 

Povestea Iei/Timiş: Iile îngropate la Sânnicolau Mare de ţărăncile deportate în Bărăgan - comorile 

Banatului de câmpie – AGERPRES  

O carte ce sculpteaza in suflet – ADEVARUL  

Spaţiile Istorice ale fostului Palat Regal, redeschise de Ziua Universală a iei – AGERPRES 

Sălaj: Actori renumiţi joacă în curtea unei case din Zalău, la un festival neconvenţional de teatru – 

AGERPRES 

Marina Constantinescu la Marius Tuca Show, despre deschiderea teatrelor – MEDIAFAX  

Piața Filmului de la Cannes: forumul filmului european va avea loc online în acest an – HOTNEWS  

 

  

DIVERSE 

  

Dosarul „Arta cămăşii cu altiţă – IA”, finalizat până în martie 2021 şi depus la UNESCO – NEWS.ro 

Timiş: Numeroase vestigii din neolitic, descoperite de arheologi în şantierul de pe traseul viitoarei 

centuri de sud a Timişoarei – AGERPRES  

Alba: Un tezaur dacic de peste 155 de piese a fost descoperit de poliţişti şi redat patrimoniului cultural 

national – AGERPRES 

Ruta Bisericilor de Lemn din judeţul Bihor, prima rută cultural turistică recunoscută de Ministerul 

Economiei – VIDEO – NEWS.ro 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/24/ia-povestea-scrisa-si-rescrisa-o-expozitie-ca-o-comoara-la-biblioteca-nationala-a-romaniei--529308
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/24/povestea-iei-timis-iile-ingropate-la-sannicolau-mare-de-tarancile-deportate-in-baragan-comorile-banatului-de-campie--528682
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/24/povestea-iei-timis-iile-ingropate-la-sannicolau-mare-de-tarancile-deportate-in-baragan-comorile-banatului-de-campie--528682
https://adevarul.ro/cultura/carti/o-carte-sculpteaza-suflet-1_5ef2e0a55163ec427140363c/index.html
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/24/spatiile-istorice-ale-fostului-palat-regal-redeschise-de-ziua-universala-a-iei--529234
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/24/salaj-actori-renumiti-joaca-in-curtea-unei-case-din-zalau-la-un-festival-neconventional-de-teatru--528819
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/24/salaj-actori-renumiti-joaca-in-curtea-unei-case-din-zalau-la-un-festival-neconventional-de-teatru--528819
https://www.mediafax.ro/marius-tuca-show/marina-constantinescu-la-marius-tuca-show-dupa-discutia-cu-premierul-a-inceput-o-colaborare-intre-52-de-directori-de-teatru-pentru-o-strategie-comuna-ca-sa-deschidem-teatrele-19331694
https://www.hotnews.ro/stiri-film-24135740-piata-filmului-cannes-forumul-filmului-european-avea-loc-online-acest.htm
https://www.news.ro/cultura-media/dosarul-arta-camasii-cu-altita-ia-finalizat-pana-in-martie-2021-si-depus-la-unesco-1922405224002020061419401092
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/24/timis-numeroase-vestigii-din-neolitic-descoperite-de-arheologi-in-santierul-de-pe-traseul-viitoarei-centuri-de-sud-a-timisoarei--528949
https://www.agerpres.ro/cultura/2020/06/24/timis-numeroase-vestigii-din-neolitic-descoperite-de-arheologi-in-santierul-de-pe-traseul-viitoarei-centuri-de-sud-a-timisoarei--528949
https://www.agerpres.ro/justitie/2020/06/24/alba-un-tezaur-dacic-de-peste-155-de-piese-a-fost-descoperit-de-politisti-si-redat-patrimoniului-cultural-national--529047
https://www.agerpres.ro/justitie/2020/06/24/alba-un-tezaur-dacic-de-peste-155-de-piese-a-fost-descoperit-de-politisti-si-redat-patrimoniului-cultural-national--529047
https://www.news.ro/economic/ruta-bisericilor-de-lemn-din-judetul-bihor-prima-ruta-cultural-turistica-recunoscuta-de-ministerul-economiei-video-1922403024002020061719401243
https://www.news.ro/economic/ruta-bisericilor-de-lemn-din-judetul-bihor-prima-ruta-cultural-turistica-recunoscuta-de-ministerul-economiei-video-1922403024002020061719401243


SOCIAL MEDIA  

 

 

 



 



 































































































 


