
Monumente

istorice din România
18 aprilie - Ziua Internaţională a Monumentelor



Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a

instituit pe data de 18 aprilie Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor,

care se celebrează anual, începând cu 1983. Ziua de 18 aprilie este sărbătorită în

întreaga lume şi oferă posibilitatea de a organiza numeroase evenimente

(conferinţe, mese rotunde, expoziţii etc.), care atrag atenţia asupra vulnerabilităţii

patrimoniului cultural şi importanţei protejării şi valorificării lui adecvate. Unul

dintre scopurile principale ale sărbătorii e de a promova conservarea, protejarea,

valorificarea monumentelor de patrimoniu cultural mobil, imobil şi imaterial.

http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice

https://www.historia.ro/cele-mai-frumoase-monumente-istorice-din-romania

http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/cele-mai-frumoase-monumente-istorice-din-romania


Dicţionarul Monumentelor şi locurilor celebre din Bucureşti

poate fi folosit şi ca un ghid atât pentru locuitorii Capitalei, cât şi

pentru cei interesaţi de cunoaşterea oraşului, oferind o bază de

informaţii esenţiale, sigure şi cât mai complete despre

monumentele şi locurile din Bucureşti şi, implicit, despre

evoluţia oraşului. Este o lucrare uşor de consultat, articolele sunt

prezentate cu denumirea cea mai cunoscută, actuală sau iniţială,

şi conţine câteva anexe utile: o scurtă cronologie a oraşului, lista

primarilor Capitalei şi o bibliografie esenţială. Structura,

diversitatea articolelor şi informaţiile oferite sunt alte argumente

pentru consultarea lucrării.

Documente din colecţia Centrului de Informare al României



Monumente istorice din Bucureşti





https://ro.linkedin.com/ateneul-roman-din-bucuresti

ATENEUL ROMÂN – edificiu simbol

Ateneul Român a fost ridicat între 1886 și 1889,

la inițiativa societății omonime, care a lansat o

campanie de donații cu un slogan celebru: „Dați 1

leu pentru Ateneu!”. Banii s-au strâns în câțiva

ani și construcția a devenit unul dintre motivele

pentru care Bucureștiul a primit supra-numele de

Micul Paris.

http://www.webphoto.ro/ateneul-roman

https://ro.linkedin.com/pulse/ateneul-rom%C3%A2n-din-bucure%C8%99ti-rom%C3%A2nia-daniel-diaconescu
http://www.webphoto.ro/destinatii/ateneul-roman-cea-mai-frumoasa-constructie-din-bucuresti.html


Patrimoniul Mondial UNESCO, situri culturale din România 



Casa memorială Mihai Eminescu de la Ipotești este un muzeu

memorial amenajat în casa în care a trăit poetul Mihai

Eminescu (1850-1889) în satul Ipotești din județul Botoșani.

Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai

Eminescu” se află pe Lista Monumentelor Istorice din județul

Botoșani din anul 2004.



Capela „Sf. Teodor Sicheotul” (Capela

Callimachi) din Stâncești este o capelă ortodoxă

ctitorită în anul 1837 de vornicul Alexandru

Callimachi în satul Stâncești din comuna Mihai

Eminescu (județul Botoșani). Inițial a îndeplinit rolul

de capelă privată a familiei princiare Callimachi. Ea

se află pe un loc mai ridicat din partea de nord a

satului Stâncești.








