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Ziua Culturii Naţionale sărbătorită la Academia Română, 
sub semnul identităţii naţionale 

 
 
Academia Română organizează vineri, 15 ianuarie 2016, începând cu ora 10, în Aula 
Academiei Române, sesiunea solemnă dedicată Zilei Culturii Naţionale. Evenimentul din 
acest an are ca temă „Identitate naţională“. 
 
Festivitatea va fi deschisă de Preşedintele Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad. 
Evenimentul este onorat de prezenţa Preşedintelui României, domnul Klaus Werner 
Iohannis, care va rosti un discurs, urmat de alocuţiunile Prea Fericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei Române, şi acad. 
Dan Berindei, Preşedinte de onoare al Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie. 
 
În cea de-a doua parte a sesiunii solemne vor lua cuvântul acad. Eugen Simion, Preşedintele 
Secţiei de filologie şi literatură, prof. univ. dr. Vlad Alexandrescu,  Ministrul Culturii, prof. 
univ. dr. Adrian Curaj, Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, acad. Ioan 
Aurel Pop, Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj, acad. Răzvan Theodorescu, 
Preşedintele Secţiei de artă, arhitectură şi audiovizual, acad. Nicolae Breban, acad. 
Alexandru Zub şi prof. univ. dr. Mihai Cimpoi, membru de onoare al Academiei Române. 
 
Cu prilejul organizării acestei sesiuni omagiale cu tema „Identitate naţională“, Preşedintele 
Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad, a reiterat ideea potrivit căreia: „Ziua 
Culturii Naţionale este un moment în care privim la ceea ce s-a înfăptuit şi trebuie să bine-
gândim ceea ce avem de realizat pentru întărirea unităţii naţionale, a afirmării naţiunii 
române, a marilor ei valori culturale în ţară şi în lume, pentru a dovedi tuturor că ţara are 
«la trecutu-i mare, mare viitor».“ 
 
De asemenea, preşedintele Academiei Române a ţinut să reamintească faptul că declararea 
zilei de naştere a lui Mihai Eminescu ca Ziua Culturii Naţionale este o iniţiativă a înaltului 
for pe care îl conduce: „Ziua de 15 ianuarie este o zi de mare sărbătoare pentru poporul 
român. Este ziua de naştere a poetului nostru naţional Mihai Eminescu şi, printr-o fericită 
iniţiativă a Academiei Române, din 2010, susţinută de conducerea ţării, este şi Ziua Culturii 
Naţionale. Nu se putea o unire mai potrivită a celor două sărbători, sub auspiciile cărora 
poporul nostru îşi începe fiecare an.“ 
 
 


