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Ziua Limbii Române va fi sărbătorită și anul acesta în rețeaua reprezentanțelor Institutului
Cultural Român printr-o serie de manifestări culturale, artistice şi educaţionale, organizate
împreună cu Ambasadele sau Consulatele din țările de reședință, la sediile institutelor sau în
colaborare cu importanți parteneri locali.

Programul a debutat pe 22 august 2016, la Istanbul, cu o campanie online de promovare a
limbii române în care sunt popularizate proverbe și aforisme comune limbilor română și turcă, și
va continua, până la 15 septembrie, cu proiecte coordonate de reprezentanțele Institutului
Cultural Român de la Budapesta, Bruxelles, Chișinău, Lisabona, Londra, Madrid, New York,
Stockholm, Praga, Paris și Varșovia.

Programul cuprinde evenimente cu caracter academic - Conferința Internațională „Limba
română - limbă a integrării europene" (Chișinău), Congresului mondial al eminescologilor
(Chișinău), conferința „Cum am învățat românește și cum m-am îndrăgostit de România",
susținută de scriitorul francez Jean Yves Conrad (Paris); proiecte dedicate literaturii - recital din
poezia secolului XX, în limbile română și suedeză, cu actorii Marius Manole și Christian Fex
(Stockholm), prezentarea volumului bilingvDe vorbă cu Panait Istrati/Parlando con Panait
Istratide Elena Dumitru (Roma), prezentarea volumelor scriitoarei Carmen-Francesca Banciu
(New York); concert susținut de Corul de copii „Sunetul Muzicii" (Roma), recital al pianistei
Adina Cocargeanu (Istanbul), expoziția de panouri „Valori cultural-istorice din județul Argeș"
(Căușeni, Republica Moldova). De asemenea, vor avea loc și cursuri demostrative de limba
română (la Paris, Londra, Lisabona, Istanbul). Teatrul își va găsi loc în programul propus de
ICR – spectacolulMade in Moldovapus în scenă de actorii Teatrului Satiricus „I.L. Caragiale" din
R. Moldova (Bruxelles). Nu vor lipsi nici evenimente dedicate copiilor - proiectul „În lumea
poveştilor" (Madrid) și spectacolul pentru copiiSarea-n bucate(Micherechi, Ungaria), dar nici
referințele culturale tradiționale - proiectul „Acasă, la români", pictură pe sticlă și pe linguri de
lemn (Praga) și un eveniment inedit de promovare a limbii române prin intermediul gastronomiei
tradiționale (Varșovia).

Ziua Limbii Române va fi sărbătorită și la Târgului Internațional de Carte de la Beijing,
desfășurat între 24 și 28 august 2016. Evenimentul special este programat în ultima zi a târgului
și va consta în prelegeri, un dialog româno-chinez, un recital poetic din opera lui Mihai
Eminescu și lansări de carte.
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Programul detaliat al proiectelor dedicate Zilei Limbii Române - 2016, organizate în rețeaua
Institutelor Culturale Românești din Străinătate, poate fi consultat aici: http://icr.ro/pagini/ziua-li
mbii-romane-in-reteaua-institutelor-culturale-romanesti-din-strainatate
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