












La inițiativa Comisiei Naționale pentru 
Salvgardarea Patrimoniului Cultural 
Imaterial, instituția noastră a colaborat cu 
reprezentanții acestei comisii, în vederea 
sprijinirii competării dosarului „Arta 
cămășii cu altiță...”. 

În Prahova, mai cu seamă în Breaza, sunt 
femei care creează ii şi cămăşi, individual, 
dar şi în asociaţii, care susţin lucratul 
pieselor de port, cu precădere al cămăşilor 
femeieşti cu altiţă, a căror frumuseţe şi 
faimă a trecut graniţele ţării. 
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Albumul reunește imaginile a 170 de 
țesături: ștergare, fețe de pernă, fețe 
de masă și batiste, dintre care unele 
au o vechime de mai bine de 100 de 
ani. 





Volumul „Dragostea - opinii, reflecții, 
ipostaze”, reunește o mare parte dintre 
prelegerie, alocuțiunile și comunicările 
susținute de specialiști din domenii 
diferite ale științei și artei, cu prilejul 
simpozionului cu același nume organizat 
de instituția noastră. 









Difuzarea în spațiul virtual  
a filmului etnografic  
Încondeierea ouălor la 
Filipeștii de Pădure.













După institurea stării de 
urgență,  pe parcursul 
anului 2020, au fost 
realizate de către 
experții/instructorii și 
elevii Școlii Populare de 
Arte aproximativ 130 de 
activități difuzate în 
spațiul virtual (cursuri, 
ateliere de creație, 
recitaluri, expoziții etc.) 
O parte dintre lucrările 
realizate în timpul stării 
de urgență au fost 
expuse cu prilejul 
festivității de 
deschidere a noului an 
școlar. 
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