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Ca acasă Program 
socio - cultural

Descriere:
Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare işi are sediul în Şomcuta Mare în imediata apropiere a Centrului Regional de Cazare 
şi Proceduri de Azil din localitate.
Pentru a creşte şansele de integrare socială a solicitanţilor de azil şi a persoanelor care au primit statutul de refugiat sau o altă 
formă de protecţie, în procesul de pregătire a acestora, este nevoie de cunoaştere şi de crearea unei atmosfere ambientală care să 
permită apropierea şi accesul la nişte servicii indispensabile. Pentru atingerea obiectivelor acestui program, ascociaţia încă de la 
înfiinţarea sa a amenajat şi dotat spaţiul din Şomcuta Mare cu birouri, calculatoare, scaune ergonomice, canapele, telefon/fax şi 
imprimantă multifuncţională.
Acest lucru a fost posibil datorită finanţatorilor care au sprijinit activităţile ANCI din cadrul programului. 

Iniţiat în 2013, în cadrul acestui program asociaţia oferă>
• Servicii menite să vină în sprijinul grupului ţintă în probleme legate de sănătate, integrare, educaţie, consiliere, traducere, 
găsirea  de locuri de muncă şi de cazare.

� Acces gratuit la internet şi programe de televiziune transmise prin satelit
� Servicii de copiere şi xeroxare
� Realizarea unui climat optim, care poate oferi solicitanţilor de azil servicii care să-i ajute să se simtă „Ca acasă”

În anul 2016, odată cu creşterea numărului de refugiaţi, ANCI a beneficiat de mai mult sprijin din partea finanţatorilor, putând 
astfel să-şi diversifice activitatea.

Finanţatori:

Grup ţintă: 
Solicitanţii de azil/refugiaţii

Obiective

Sprijin în probleme legate de 
sănătate, integrare, educaţie,
traducere, găsirea de locuri 

de muncă şi de cazare

Facilitarea integrării 
Solicitanţilor de azil/refugiaţilor în 
mediul social şi cultural românesc

Dotarea spaţiului asociaţiei
la standarde europene;

Asigurarea unei atmosfere
„Ca acasă”
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Incursiuni în timp

2013                                                         2015

14 noiembrie - E.S Dl.Hussain Sinjari, Ambasador al  Republicii 
Irak,  în mijlocul refugiaţilor

30 mai - Imagini de la  inaugurarea oficială a spaţiului şi 
programului “Ca acasă”

Refugiaţi, primii vizitatori ai spaţiului  
2016

O zi obişnuită în spaţiul ANCI
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Program diversificat

Descriere:
Este primul program iniţiat de ANCI, fapt care se datorează legăturilor anterioare pe care le-au avut membrii fondatori cu Republica
Irak. Pe parcursul anilor, Asociaţia a beneficiat de un tratament special din partea Ambasadei Irakului la Bucureşti, fiind invitată să
participe la marile evenimente organizate de aceasta şi la diverse întâniri oficiale şi particulare. 
Maramureşul a fost onorat de vizita ambasadorilor Irakieni, ocazii în care s-a consolidat o relaţie de strânsă prietenie între
Maramureş şi Irak, între maramureşeni şi irakieni.
Ambasada Irakului a participat la toate manifestările pe care ANCI le-a organizat la Bucureşti.Legăturile pe care le are cu Ambasada 
Irakului au consolidat poziţia ANCI, contribuind în anii următori la procesul de multiplicare a programelor cultural-educaţionale cu 
alte ţării ale lumii arabe.
Programul a primit denumirea titlului editorial Punte între sentimente, volumul fiind o selecţie de versuri din lirica română şi irakiană 
contemporană, editat în anul 2012, la realizarea căruia preşedintele Emanuel Peterliceanu a avut o mare contribuţie, deşi la vremea 
aceea ANCI nu era înfiinţată. 

Grupuri ţintă: românii din
Irak,comunitatea irakiană

din România,iubitorii de cultură
Obiective:

.
Înfrăţirea judeţului
Maramureş cu un 

guvernorat din Irak

Îmbogăţirea cunoașterii 
reciproce a tezaurui spiritual al 

culturii române şi irakiene

Îmbogăţirea cunoașterii 
reciproce a tezaurui spiritual al 

culturii române şi irakiene

Creşterea interesului tinerilor 
irakieni pentru învăţământul 

românesc 

Creşterea interesului tinerilor 
irakieni pentru învăţământul 

românesc 

FinanţatoriFinanţatori Colaboratori
�Ministerul Afacerilor Externe
�Ambasada Republicii Irak 
�Prof. Dr. Terezia Filip 
�Ambasador Dumitru Chican
�Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu
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Incursiuni în timp

2013

03 Octombrie
E.S. Hoshiar Zibari, ministru irakian 
de Externe, alături de preşedintele 
ANCI, cu ocazia aniversării a 55 ani 
de relaţii diplomatice româno -
irakine

11 noiembrie 
Vizita la Baia Mare a E.S.Dl. Omar 
Karim Berzinji, ambasador al 
Republicii Irak cu ocazia  Dialogului 
intercultural 
“Punte între sentimente”

2015

12-15
noiembrie

“Cultură, Civilizaţie, Diplomaţie.Relaţii româno-irakiene”

Vizita la Baia 
Mare a E.S.Dl.
Hussain Sinjari
ambasador al 
Republicii Irak,
cu ocazia
Conferinţei
internaţionale

Strategii
Continuarea demersurilor privind înfrăţirea judeţului Maramureş cu un Guvernorat din Irak               

                        Căutarea  surselor de finanţare pentru editarea în limba română şi arabă volumului “Reţete culinare kurde”
Intensificarea eforturilor pentru încheierea de parteneriate cu asociaţii şi fundaţii irakiene

    Păstrarea şi consolidarea relaţilor cu ambasada Irakului şi comunitatea irakiană din România

Decizia privind marcarea în anul 2018 -prin activităţi culturale - a 60 de ani de 

relaţii diplomatice  româno-irakien
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Program diversificat

Descriere:
Iniţiat în 2013, în vederea marcării a 50 de ani de la stabilirea relaţiilor politico-diplomatice dintre România şi Statul Kuweit, 
programul cultural prevedea:
• Proiectul editorial: “Confluenţe poetice. Selecţie de versuri din lirica română şi kuweitiană contemporană ”, o apariţie inedită 
în peisajul editorial românesc. 
•Proiectele culturale: Lansare volum la Târgul Internaţional de Carte “Gaudemus”, Bucureşti 2013 şi Lansare volum în Kuweit
•Vizita delegaţiei ANCI în Kuweit sub coordonare preşedintelui Ciceu Zamfir, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş
•Alte activităţi culturale, educaţionale şi economice
Activităţile implementate au creat ocazia de intra în contact cu diaspora română din Kuweit, cu personalităţi culturale 
kuweitiene, oameni de afaceri, instituţii abilitate în diverse domenii şi  identificarea oportunităţilor de colaborare
între tările noastre.

Grupuri ţintă: diaspora română 
din Kuweit, comunitatea din 

Şomcuta Mare
Obiective

Dezvoltarea cooperării dintre 
România şi Kuweit în 

domeniul cultural, Educaţional 
şi economic

Promovarea schimbului 
intercultural 

româno-kuweitian

Identificarea de oportunităţi 
de cooperare şi investiţii în

Maramureş

Colaboratori
�Ministerul Afacerilor Externe
�Ambasada României din Statul Kuweit
�Primăria Şomcuta Mare 
�Prof. Dr. Terezia Filip 
�Ambasador Dumitru Chican

Finanţatori

Consiliul Judeţean   Primăria Oraş
Maramureş Şomcuta Mare
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Incursiuni în timp

2013 

2016 - Strategii
Căutarea de soluţii pentru diversificarea realaţiilor cu statul Kuweit

Înfrăţirea judeţului Maramureş cu un guvernorat kuweitian 
        Derularea activităţilor în cadrul programului “Maramureşul în lume – imagine, cultură 

şi spiritualite”.

August – noiembrie:
Proiectul editorial: 
“Confluenţe poetice. 

Selecţie de versuri din lirica 
română şi kuweitină 

contemporană”
22 noiembrie: 

proiectul cultural 
“Confluenţe poetice la 

Gaudeamus, Bucureşti -
2013

30 Decembrie 
2013

proiectul 
cultural 

“Confluenţe 
poetice în 
Kuweit –
lansare 
volum

2015 
12-16 mai

Vizita
delegaţiei ANCI 

în Kuweit –
lansare şi 
donaţii de 

cărţi
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Program cultural

Descriere:
Programul a fost Iniţiat la finele anului 2013, în vederea marcării unui moment aniversar:  împlinirea unei jumătăţi de secol 
de când România şi Republica Libaneză au stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă, respectiv la 6 ianuarie 1965. 
Programul cultural prevede marcarea evenimentului prin implementarea a proiector editoriale “Acolada poeţilor” şi 
“Integrala Khalil Gibran” şi proiectele culturale “Acolada Poeţilor la Gaudeamus, Bucureşti 2014 şi “Acolada poeţilor în ţara 
cedrilor”
Pe parcursul anilor, programul s-a diversificat, în cadrul lui desfăşurându-se o gamă variată de activităţi:
� Publicarea altor lucrări din operele oamenilor de cultură libanezi şi a unor opere recomandate de aceştia şi lansarea 
acestora în România şi Liban
� Consolidarea relaţiilor de colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, ICR, Ministerul Culturii,
� Încheierea de parteneriate cu instituţii şi ONG-uri din Liban 

Finanţatori: Editura Proema, Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, 

Administraţia Fondului Cultural Naţional, Consiliul Judeţean Maramureş, ANCI

Grupuri ţintă: românii din
 Liban,comunitatea libaneză 

din România,iubitorii de cultură

Obiective:

.

Îmbogăţirea cunoașterii reciproce 
a bogatului tezaur spiritual 

al culturii române şi libaneze

Promovarea schimbului intercultural 
Româno - libanez

Identificarea de 
oportunităţi de colaborare cu 

entităţi juridice din Liban

Colaboratori
�Ministerul Afacerilor Externe
�Ambasada României din Liban 
�Organizaţia Internaţională a
Diaologului Intercultural- Beirut
�Prof. Dr. Terezia Filip 
�Ambasador Dumitru Chican
�Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu
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Incursiuni în timp
2013

05 – 15 decembrie

Vizita în Liban - Noii prieteni ANCI

2014
01 iulie -10 noiembrie

•Proiectul editorial “Acolada Poeţilor”. Selecţie de versuri din lirica română şi libaneză 
contemporană”, ediţie bilingvă: română, arabă
•Proiectul editorial „Integrala Khalil Gibran” ( 2 volume)
20 noiembrie, Sala Cupolă, Gaudemaus
•Proiectul Cultural “Acolada Poeţilor la Gaudeamus Bucureşti, 2014”- lansare volum

2015
17- 20 mai

Vizita în Liban - Întâlniri, strategii
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2016 – Activităţi
Proiectul cultural

22 iunie - 20 noiembrie

Iniţiat în 2015, cu ocazia vizitei reprezentanţilor ANCI în Liban (15-20 mai) proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al 
Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca (cofinanţator: Editura Proema) şi a beneficiat de susţinerea duhovniceasă a 
Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. 
Proiectul are în vedere desfăşurarea următoarelor activităţi: 
�Publicarea, pentru prima dată în limba română,  a volumului Mărgăritare risipite. O istorie a literaturii şi ştiinţelor siriace,  
lucrare a Sanctităţii Sale, Ignatius Aphram I Barsoum, patriarh ortodox al Antiohiei şi Întregului Est în perioda 1933-1957, 
lucrare considerată „perla” tuturor operelor literare ale Ortodoxiei Siriace, 
� Lansarea volumului în Cluj-Napoca cu ocazia Festivalului Internaţional de carte “Transilvanis”, la Bucureşti, în cadrul 
Târgului Internaţional de carte “Gaudeamus”, la Baia Mare şi Beirut
�Distribuirea volumului în mediul clerical, academic şi cultural în România şi Republica Libaneză.

Grupuri ţintă:
Studenţi, personal clerical, 

Oameni de cultură

Obiective:

Dezvoltarea publicului şi 
creşterea accesului la actul de 

cultură

Dezvoltarea publicului şi 
creşterea accesului la actul de 

cultură

Promovarea dialogului 
intercultural şi punerea în valoare 

a diversităţii etnoculturale

Promovarea dialogului 
intercultural şi punerea în valoare 

a diversităţii etnoculturale

Dinamizarea şi afirmarea 
dialogului inter-confesional şi 

inter-cultural mondial

Dinamizarea şi afirmarea 
dialogului inter-confesional şi 

inter-cultural mondial

Mărgăritare risipite. O istorie a literaturii şi ştiinţelor siriace” este lucrarea Sanctităţii Sale, Ignatius Aphram I Barsoum, patriarh 
ortodox al Antiohiei şi Întregului Est între 1933-1957. Alegerea autorului de a-și publica lucrarea sub titlul “Mărgăritare risipite” 
este justificată pe de-o parte, de valoarea intrinsecă a operelor siriace prezentate sau enumerate, ce reprezintă adevărate

capodopere ale literaturii universale, iar pe de alta, de faptul că în timp, multe dintre acestea au fost dispersate 
în diferite locuri pe mapamond iar unele s-au pierdut definitiv și iremediabil, în decursul invaziilor, jafurilor 

şi incendiilor.

Mărgăritare risipite. O istorie a literaturii şi ştiinţelor siriace” este lucrarea Sanctităţii Sale, Ignatius Aphram I Barsoum, patriarh 
ortodox al Antiohiei şi Întregului Est între 1933-1957. Alegerea autorului de a-și publica lucrarea sub titlul “Mărgăritare risipite” 
este justificată pe de-o parte, de valoarea intrinsecă a operelor siriace prezentate sau enumerate, ce reprezintă adevărate

capodopere ale literaturii universale, iar pe de alta, de faptul că în timp, multe dintre acestea au fost dispersate 
în diferite locuri pe mapamond iar unele s-au pierdut definitiv și iremediabil, în decursul invaziilor, jafurilor 

şi incendiilor.
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Proiectul editorial  Mărgăritare risipite
22 iunie – 01 octombrie

Opera a fost publicată în limba arabă în anul 1931, iar 
actuala ediţie  se realizează după traducerea din limba 
engleză apărută în anul 2003 la editura americană 
„Gorgias Press”.

Lucrarea – apariţie unică în peisajul editorial românesc -
este o realizare de înaltă ţinută academică, menită sa 
scoată la lumină un bogat material informativ şi 
documentar despre literatura și știinţele siriace, veritabile 
mărgăritare ale umanităţii.
Traducerea: Prof. Dr. Ovidiu Tămaş
Prefaţă: Prof. Dr. Terezia Filip 
Volumul este structurat în două părţi: 
Partea I - Despre literatura şi ştiinţele siriace, conţine 30  
capitole
Partea a II a - Biografiile erudiţilor şi autorilor sirieni,
conţine 292 de biografii ale autorilor şi oamenilor de 
ştiinţă  atât a lumii antice cât şi a epocii moderne, 
impărţite în trei perioade,  parcurgând tot drumul 
literaturii şi ştiinţelor siriace din perioada dinaintea erei 
creştine până în anul 1931. 
Volumul se încheie cu un Epilog structurat în patru părţi, 
Bibliografie (Izvoarele) şi un Index general

Volumul a fost lansat in Cluj-Napoca în cadrul Festivalului
Internaţional de Carte “Transilvania”, în data de 7
octombrie 2016 şi la Bucureşti în data de 18 noiembrie în 
cadrul Târgului Internaţional de Carte “Gaudemus”.
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Materiale de promovare 
proiect

Semne de carte
Cărţi poştale

Mapă de prezentare



14

Mărgăritare risipite la Festivalul Internaţional de Carte Transilvania – Cluj
4 - 9 octombrie
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Imagini din timpul lansării

Moderator: Conf. Univ. Dr. Vasile Timiş

Vorbitori: Înaltpresfinţitul Mitropolit Andrei Andreicuţ, Pr. Benedict, Poet Gheorghe Părja, 
Conf. Univ. Cristian Anghel, Prof. Dr. Terezia Filip, Prof. Dr. Ovidiu Tămaş

“Volumul realizează o reiterare istorică, culturală și spirituală a 
lumii orientale pe parcursul a 1.800 de ani,  din timpuri profetice 
până-n mijloc de secol XX. În cele 632 de pagini sunt abordate 
domenii diverse de la limba siriacă în structura ei fonetică, 
grafică și morfo-sintactică - limba în care a vorbit însuși Isus Hristos –, 
la istorie, medicină, muzică, la ritualuri liturgice și cărţi de cult. 
Sunt descrise, ca surse, scrieri vechi și străvechi, lăcașuri de cult și 
așezăminte culturale, sunt prezentate 292 de personalităţi 
orientale și destinele lor de apologeţi ai credinţei, episcopi, filosofi, 
cărturari, magi, profeţi, „cavaleri ai elocinţei și ai cunoașterii”, 
purtătorii adevărului în lume. O idee străbate voluminosul material

documentar – înţelepciunea e ca mărgăritarul ascuns în nisipul 

deșertului, precum firișoarele de aur în straturi de alte minereuri. 

Pentru a o obţine, se cere căutată perseverent 
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Iar cum ANCI-Proema cultivă un spirit amical și de echipă în 

multe din acţiunile derulate, invitaţi ai evenimentului au fost și 
maramureșeni, atât în rândurile auditoriului, cât și între cei care 
au pledat pentru carteAu exprimat opinii pertinente de apreciere 
a evenimentului editorial și a valorii cărţii: prof. dr. Terezia Filip, 
care a prefaţat ediţia, jurnalistul Gheorghe Pârja, conf. Univ. Dr. 
Cristian Anghel, președintele comisiei de relaţii internaţionale din 
cadrul Consiliului Judeţean Maramureș, prof. dr. Ovidiu Tămaș, 
traducătorul.

Incinta din Piaţa Unirii, amenajată pentru lansări a fost 

arhiplină iar atmosfera pătrunsă de concentrare, de interes și 

respect pentru cuvântul tipărit ce izvorăște înţelepciune”.

Prof. Dr. Terezia Filip
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Ecouri
Mărgăritare risipite în templul Ardealului

autor: Prof. Dr. Terezia Filip Articol publicat în cotidianul “ Transilvania Reporter”- Cluj Napoca (extras)
13 octombrie

“ Capitala afectivă și spirituală a Ardealului ne-a obișnuit cu manifestări culturale de aleasă ţinută, care relevă nu doar frecvenţa și 
intensitatea, ci și calitatea perfor-man-ţelor în domeniu. Sub semnul unui slogan ce reverbera o avertizare, „De carTe nu scapi!”, 
Festivalul Internaţional de Carte Transilvania aflat la a IV-a ediţie, (4-9 octombrie a.c.) s-a desfășurat spectaculos, intens și 
atrăgător în toate momentele lui. 
Prezentă în calendarul Festivalului, Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare (ANCI) în colaborare cu Editura Proema din Baia 
Mare a expus din cele peste 250 de titluri editate până în prezent, cărţi tipărite mai recent și numeroase titluri din celebra colecţie 
Biblioteca arabă care dau nota aparte proiectelor lor editoriale de peste 10 ani. Și nu doar atât  - Editurii ANCI-Proema care a atins
un apogeu editorial în această toamnă, i se datorează una din cele mai reușite lansări din Programul Festivalului. Cartea 
Patriarhului Ortodox al Antiohiei și al Întregului Est (1935-1957), Mor Ignatius Aphrem I, Barsoun, subintitulată„O istorie a 
literaturii și știinţelor siriace”, este o ediţie monumentală și o construcţie culturală impresionantă, tradusă în imba română de 
prof. dr. Ovidiu Tămaș. Tipărirea unei astfel de cărţi reprezintă o îmbogăţire cu o zestre culturală extrem de semnificativă pentru 
teritoriul cultural românesc (...) “
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Mărgăritare risipite la Târgul Internaţional de Carte “Gaudeamus” Bucureşti

16 - 20 Noiembrie
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Lansare volum - Spaţiul pentru evenimente nivelul 7.70 
18 noiembrie orele 19,00

.

Lansarea monumentalei şi rarei lucrări istoriografice “Mărgăritare risipite. O istoriei a literaturii şi ştiinţelor siriace”, elaborată de 
Ignatios Aphram Barsoum, Patriarh al Bisericii Siriace Orientale, s-a constituit într-un veritabil festin cultural. 
Mărgăritare risipite antologhează experienţa culturală și spirituală de circa 2000 de ani, personalităţile, resursele, ideile din 
arealul celei mai vechi al culturii a lumii, și a limbii siriace vorbite chiar de Mântuitorul lumii, Isus Christos. Volumul reprezintă
referinţe culturale importante ce dau cititorului român măsura valori inestimabile a unei spiritualităţi și culturii ce răzbate din 
acele vechi teritorii din care a pornit în lume istoria, umanitatea, cunoașterea, credinţa” (Prof. Dr. Terezia Filip)

Prof. Dr. Terezia Filip - moderator al evenimentului, 
Ali Makin - consul al ambasadei siriene la Bucureşti,  Acad. Dumitru Dobrişan – expert în limba şi civilizaţia arabă
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Ecouri
Revista CULTURA / seria a III-a/ nr. 7 pag 11 “Mărgăritare siriace”

articol realizat de Constantin Cubleşan
24 noiembrie

“Cu un titlu de rezonanţă poetică, „Mărgărtare risipite”, masivul volum cu caracter enciclopedic subintitulat „O istorie a litera-turii
şi ştiinţlor siriace”, datorat lui Ignatius Aphram I Barosoum, Patriarh Ortodox al Antiohiei şi Întregului Est, în perioada 1933-1957, 
este în literatura noastră teologică, de perspectivă universală, o premieră. Tratatul a apărut în Siria în 1943 şi s-a impus ca o 
sinteză monumentală a contribuţiei răsăritului creştin, cu texte literare şi sapienţiale, la cunoaşterea deplină a culturilor orientale. 
Se ilustrează astfel în paginile cărţii drumul evoluţiei literaturii religioase şi în adiacenţă ştiinţifică, în limba siriacă (de ce nu
„siriană”, la fel ca: „egipteană”, „persană” etc.?), pe parcursul a peste 1800 de ani, din vremurile străvechi până în zilele
noastre.(…)

În totul monumentală, lucrarea
enciclopedică datorată lui Ignatius 
Aphram I Barsoum publicată acum
de editura băimăreană, este fără
îndoială o carte de căpătâi pentru
cunoaşterea şi aprofundarea uneia
din cele mai ilustre tradiţii creştine
ale orientului, o biserică primară, 
dăinuind cu o „consecvenţă
martirică” (Terezia Filip) în timp şi
în zonă. (…)

O carte ce îmbogăţeşte, fără
îndoială, tezaurul cultural teologic
(şi nu numai) la noi, referenţială şi
inspiratoare de cercetări temeinice
de profunzime, în domeniu”.

O carte ce îmbogăţeşte, fără
îndoială, tezaurul cultural teologic
(şi nu numai) la noi, referenţială şi
inspiratoare de cercetări temeinice
de profunzime, în domeniu”.
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Stategii 

Derularea activităţilor preconizate pentru proiectul  Acolada Poeţilor în ţara cedrilor în cadrul programului Maramureşul în 

lume, Imagine, cultură,spiritualitate.

Acolada poeţilor 
în ţara cedrilor

Acolada poeţilor 
în ţara cedrilor

Maramureşul 
în lume – imagine, 

Cultură, 
spiritualitate

Maramureşul 
în lume – imagine, 

Cultură, 
spiritualitate
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Cultură socio-politică
Program educaţional

Grupuri ţintă: comunitatea locală, 

Solicitanţii de azil, instituţii, ONG-uri

Obiective

.

Promovarea cetăţeniei active şi 

implicarea în viaţa comunităţii

Promovarea valorilor democratice şi

a dreptului omului

Promovarea activităţilor ANCI, a 
partenerilor, a proiectelor 

finanţante şi a finanţatorilor

Conştientizarea opiniei publice 
asupra culturii, civilizaţiei şi 

problematicii lumii arabe

Reducerea manifestărilor rasiste 
și xenofobe în relaţiile dintre  

români şi imigranţi

Descriere: Iniţiat în 2014, programul are în vedere:
• Conştientizarea opinei publice asupra problematicii Orientului Mijlociu 
• Promovarea cetăţeniei active în vederea combaterii discriminării. 
• Promovarea activităţilor ANCI, inclusiv a partenerilor şi finanţatorilor
• Activităţi destinate tinerilor şi pentru aceştia
Mesajele de conştientizare se vor realiza prin emisiuni televizate, articole de presă, publicaţii şi publicare de titluri editoriale care 
au ca tematică mentalitatea, istoria şi prezentul lumii arabe. 

Justificarea programului: În condiţiile globalizării și climatului socio-economico-politic mondial (criză economică, conflicte
internaţionale, inclusiv terorism-antiterorism-contraterorism etc.), riscul major în relaţiile interculturale este acela de atransfera 
o etichetă restrânsă (de exemplu ”terorist” sau ”fundamentalistislamic” etc.) unei naţiuni sau rase. Acest tip de etichetare duce 
m ai departe la rasism și xenofobie, perpetuâno spirală a violenţei. Considerăm că  prin punerea la dispoziţie a părţilor de 
informaţii cu privire la celălalt, facilitând cunoașterea și înţelegerea (prin text, imagine, dialog de tip faţă-în-faţă), se reduc 
atitudinile rasiste şi xenofobe.

Finanţatori
Colaboratori:
Ambasador Dumitru Chican                                
Prof. Dr. Terezia Filip
Cotidianul “Graiul Maramureşului”
Cotidianul “Informaţia zilei”
Postul TV “Maramureş TV”
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Incursiuni în timp

2014

Articole de presă - autor Emanuel Petrliceanu Titluri editoriale
� „Un moroşan în Irak”, Vocea Transilvaniei, 21 iunie 
� „Capitalismul şi Consumatorismul”, Informaţia zilei, 1 iulie
� „Strigătul arab de regăsire”, Informaţia zilei, 10 iulie 
� „Saddam Hussein – povestea unui popor”, Informaţia zilei, 17 iulie
� „Refugiaţii din Uniunea Europeană”, Informaţia zilei, 26 iulie
� „Vremuri schimbătoare , nisipuri mişcătoare”, Informaţia zilei, 6 august
� „Problema Palestiniano-Israeliană”, Informaţia zilei, 13.august 
� „Structura societăţii arabe comparată cu cea vestică”, Informaţia zilei, 
19 august
� „Terorismul, o gâlceavă din care nu putem ieşi”, Informaţia zilei, 30 august
� „Armele chimice în Mileniul 3”, Informaţia zilei, 10 septembrie
� „Războiul hibrid – noua ameninţare la adresa stabilităţii globale”, 
� Informaţia zilei, 17 septembrie

2015

Articole de presă Titluri editoriale

� “Cultura ca dimensiune a diplomaţiei”, autor Prof. Dr. Terezia Filip –
„Graiul Maramureşului”, 17 iunie
� “Afacerea Refugiatul”, autor Emanuel Peterliceanu - „Informaţia zilei”, 23 septembrie
� “Privind spre Orient fără prejudecăți”, autor prof. dr. Terezia Filip - „Graiul Maramureşului”, 
07 octombrie
� “Să plângi pentru ţara ta”, autor Prof. Dr. Terezia Filip - „Graiul Maramureşului”, 15.noiembrie 
� “Cărţi şi proiecte cultural-diplomatice. Gaudeamus 2015: PROEMA – ANCI”,
autor prof. Dr.Terezia Filip - „Graiul Maramureşului”, 27 noiembrie
� “O Bibliotecă arabă de prestigiu la Baia Mare”, autor ambasador Dumitru Chican –
„Graiul Maramureşului”, 14 decembrie 
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2016 – Activităţi
Articole de presă

� “Cărţile de la Proema - ANCI, impact cultural...”, autor Prof. Dr. Terezia Filip, „Graiul Maramureşului”, 5 februarie

� “Isis sparge graniţele acordului Sykes-Pikot”, autor Emanuel Peterliceanu, “Graiul Maramureşului”, 29 februaire

� “Când muzele vorbesc, armele tac. De la Baia Mare la Cairo”, autor terezia Filip, „Graiul Maramureşului”, 23 aprilie

� “Ce  pot face cărţile?, autor Prof. Dr. Terezia Filip, „Graiul Maramureşului”, 23 iunie

� “Mărgăritare risipite în capitala Ardealului”, autor Terezia Filip, “ Transilvania Reporter”, 13 octombrie

� “ Gaudeamus 2016 – Un festin al cărţii” – autor terezia Filip, „Graiul Maramureşului”, 9 noiembrie

Titluri editoriale

�� Prolegomene sau Introducere Prolegomene sau Introducere îîn filozofia n filozofia şşi sociologia istoriei universalei sociologia istoriei universale

Autor: IBN KaldunAutor: IBN Kaldun
AntologareAntologare, , traduceretraducere, , studiustudiu introductivintroductiv şşii note: note: DumitruDumitru ChicanChican
Prefata : Boutheina Labidi,  ambasador al Republicii TunisienePrefata : Boutheina Labidi,  ambasador al Republicii Tunisiene
Cuvânt Cuvânt ÎÎnainte: Acad. Ioan nainte: Acad. Ioan -- Aurel I. PopAurel I. Pop
Descriere: Ibn KhaldDescriere: Ibn Khaldūūn (1332n (1332--1406) savant, filosof 1406) savant, filosof şşi istoric arab tunisian, unul dintre cei mai i istoric arab tunisian, unul dintre cei mai 
mari mari scriitori ai lumii islamice din Evului Mediu,  este considerat scriitori ai lumii islamice din Evului Mediu,  este considerat îîn unianimitatea opiniilor arabe n unianimitatea opiniilor arabe 
şşi i occidentale, drept fondatorul occidentale, drept fondatorul şşi teoreticianul sociologiei i teoreticianul sociologiei şşi filosofiei istorice. i filosofiei istorice. 
Faimoasele Faimoasele „„ProlegomeneProlegomene”” sau sau „„IntroducereIntroducere”” la opera istorică  la opera istorică ““Cartea pildelorCartea pildelor””(Kit(Kitāāb Alb Al--Ibar) Ibar) este este 

un vast tratat de istorie care acoperă prin conun vast tratat de istorie care acoperă prin conţţinut o amplă varietate tematicăinut o amplă varietate tematică, de la sociologie,, de la sociologie,

până până la dezbateri filosofice, la dezbateri filosofice, de la politică la religiede la politică la religie, d, de la estetică la arta războiului e la estetică la arta războiului şşi ai aşşa mai departe.  a mai departe.  

Volumul Volumul a a fostfost lansatlansat La Târgul InternaLa Târgul Internaţţional de Carte Gaudeamus, ional de Carte Gaudeamus, îîn n 17 noiembrie 2016, evenimentul 
.                                                 fiind organizat sub tutela MAE

Strategii

Iniţierea unui nou program care să cuprindă lucrări din cultura tunisiană şi lansarea acestora în România şi în Tunisia 

Imagini de la evenimentul de lansare

E.S. Dna Boutheina Labidi,  ambasador 
al Republicii Tunisiene
E.S. Dna Daniela Gîtman, secretar de  
stat MAE
E.S. Dl. E.S. Dl. Alaa ELHADIDI, 
Ambasador al Republicii Arabe Egipt
Prof. Dr. Terezia Filip

Imagini de la evenimentul de lansare

E.S. Dna Boutheina Labidi,  ambasador Boutheina Labidi,  ambasador 
al Republicii Tunisieneal Republicii Tunisiene
E.S. E.S. Dna Dna Daniela GDaniela Gîîtman, secretar de  tman, secretar de  
stat MAEstat MAE
E.S. Dl. E.S. Dl. E.S. Dl. Alaa ELHADIDIE.S. Dl. Alaa ELHADIDI, , 
AmbasadorAmbasador al al Republicii Arabe EgiptRepublicii Arabe Egipt
Prof. Dr. Terezia FilipProf. Dr. Terezia Filip
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Proiect domeniul tineret

„Campanie de combatere a discriminării şi xenofobiei”

Septembrie - decembrie

Au participat 71 de tineri, 
clasele IX -XI

Strategii
Multiplicarea activităţilor în 

liceele din oraşele din Şomcuta 
Mare, Sighetu Marmaţiei şi 

Baia Mare.

Finanţator: 
Consiliul Judeţean Maramureş

Domeniul tineret
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Program Cultural

Descriere:
�Iniţiat în 2014, Programul derulează divrese activităţi în finanţate prin programele locale de finanţare în domeniul cultural:
� proiecte editoriale, respectiv realizarea de volume şi publicaţii care promovează patrimoniul cultural al Maramureşului şi cărţi 
scrise de autori maramureşeni
�proiecte culturale, respectiv evenimente de lansare a volumelor cu ocazia  Târgurilor de carte organizate la nivel zonal, naţional 
şi internaţional.

Grup ţintă: solicitanţii de

azil/refugiaţi, turişti, ONG-uri

Obiective

Facilitarea integrării 
solicitanţilor de azil/ refugiaţilor în 

mediul Socio-cultural maramureşean

Traducerea şi publicarea în 
diverse variante Lingvistice

a unor lucrări care 
prezintă Maramureşul

Promovarea culturii 
maramurşene în ţară şi 

în afara graniţelor României

Justificare program: 
Programul urmăreşte să atingă priorităţile comunităţii maramureşene, respectiv cunoaşterea la nivel naţional şi internaţional a 
ofertei de carte provenind din Maramureş, a patrimoniului cultural şi turistic al zonei cât şi sprijinirea în vederea integrării 
refugiaţilor cazaţi în Şomcuta Mare. 

Strategii:
Continuitate în accesarea de fonduri de la bugetul judeţean Maramureş şi bugetul local al primăriei Şomcuta Mare Editarea de 

noi volume
Reeditarea titlurilor editoriale realizate în cadrul programului cultural  în diverse varinate bilingve
Participarea cel puţian o dată/an la Târguri şi expoziţii de carte pentru promovarea Maramureşului şi a autorilor maramureşeni

Finanţatori:                                     

Consiliul Judeţean
Maramureş

Consiliul Judeţean
Maramureş

Primăria
Şomcuta Mare

Primăria
Şomcuta Mare
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Incursiuni în timp

2014                                2015
Proiect editorial: Maramureş. Manual de orientare culturală Proiect editorial: Pe meleaguri maramureşene

2016 - Activităţi

Proiectul cultural: Spiritul maramureşean la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus

01 iunie -30.iulie

Proiectul cultural constă în 

realizarea şi tipărirea 

materialelor de promovare 

în vederea reprezentării 

“spiritului maramureşean”

la Târgul Internaţional de 

Carte – Gaudeamus 

Bucureşti

Semne de carte
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Vederi

Tineri maramureşeni,  
păstrători ai tradiţiei

Tineri maramureşeni,  
păstrători ai tradiţiei
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Calendar de birou

Mapă de prezentareMapă de prezentare

Ecouri:
“Gaudeamus 2016 – Un festin al cărţii. Proema - ANCI -

un apogeu editorial”,
autor Prof. Dr. Terezia Filip, 

publicat în „Graiul Maramureşului”, 29 noiembrie

Ecouri:
“Gaudeamus 2016 – Un festin al cărţii. Proema - ANCI -

un apogeu editorial”,
autor Prof. Dr. Terezia Filip, 

publicat în „Graiul Maramureşului”, 29 noiembrie
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12 mai -15 august

Proiectul prevede editarea şi tipărirea revistei 
“Şomcuta Mare – vatră de cultură şi civilizaţiea Ţării Chioarului”
la tirajul de 500 de exemplare. 

Este structurată în 3 capitole:
PREZENTARE GENERALĂ: Orşul Şomcuta Mare, comunităţi şomcutene
CULTURA: Obiceiuri şi tradiţii - Port popular, Arta populară, 
Folclor muzical şi coregrafic
NATURA: Obiective turistice
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24 iulie – lansarea revistei in cadrul acţiunii “Zilele culturale ale oraşului Şomcuta Mare”.

Ecouri: Comunicat - Cotidianul “Graiul Maramureşului, 22 iulieEcouri: Comunicat - Cotidianul “Graiul Maramureşului, 22 iulie
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Program Cultural

.

Grup ţintă: românii din 
Iordania, comunitatea 

iordaniană din România

Obiective

Îmbogăţirea cunoaşterii 
reciproce a bogatului 

tezaur spiritual al 
culturii române şi Iordaniene

Promovarea schimbului 
intercultural

româno-iordanian şi 
diversitatea culturală

Identificarea de oportunităţi de 
colaborare în domeniul cultural 

şi educaţional cu entităţi 
juridice din Iordania

aa

Descriere:
Programul a fost iniţiat în anul 2015 în vederea marcării a 50 de ani de când România şi Regatul Haşemit al Iordaniei au stabilit 
relaţii diplomatice la rang de ambasadă şi include:
� 1 proiect editorial, respectiv editarea volumului “Poeme fără frontiere ”Selecţie din lirica română şi iordaniană contemporană” 
(volum bilingv română-arabă) 
� 2 proiecte culturale: lansarea acestor volume la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus Bucureşti, 2015 
(România) şi la Amman - “Fără frontiere în Ţara Iordaniei”
� Alte acţiuni culturale care pot apărea în urma acestor evenimente
Realizarea lui a pornit de la convingerea că, într-o lume grăbită şi tot mai confruntată cu
evoluţii conflictuale, dincolo de difenţele lingvistice, cutumiare şi culturale, popoarele şi comunităţile identitare diferite, îşi pot 
găsi punţi trainice de comunicare şi dialog creator.

Finanţatori
Colaboratori:
� Ministerul Afacerilor Externe
� Ambasada României în Iordania
� Ambasada Iordaniei la Bucureşti
� Ambasador Dumitru Chican
� Prof. Dr. Terezia Filip
� Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu
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Incursiuni în timp
2015

12 iunie -15 iunie, Vizita la Baia Mare a E.S. Saker Malkawi,                      15 iunie-19 noiembrie, Proiectul editorial 
ambasador al Regatului Hașemit al Iordaniei.Secvenţă de la                                                “Poeme fără frontiere. 
manifestarea dedicată împlinirii a 50 de ani de relaţii diplomatice      Selecţie din lirica română şi iordaniană contemporană”

19 noiembrie, Sala Cupolă, Târgul Internaţional de carte 
Gaudeamus, Bucureşti - Evenimentul de lansare a volumului

19 noiembrie, Sala Cupolă, Târgul Internaţional de carte 
Gaudeamus, Bucureşti - Evenimentul de lansare a volumului 2016 - Strategii

     Activităţile programate pentru  implementarea  proiectul 
cultural în Iordania au fost încluse  în cadrul programului 
Maramureşul în lume - Imagine, cultură, spiritualitate,

sub denumirea  Maramureşul în Regatul Haşemit al 

Iordananiei, care s-a desfăşurat în perioada 22-25 mai 2016.

Maramureşul 
în Regatul Haşemit 

al Iordaniei

Maramureşul 
în Regatul Haşemit 

al Iordaniei
Fără FrontiereFără Frontiere
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Descriere:
Iniţiat la finele anului 2015, Programul cultural se implementeză pe o perioadă de 5 ani în parteneriat cu Consiliul Judeţean 
Maramureş, având la bază acordul de parteneriat nr. 188/11.11.2015. 
Programul cultural prevede acţiuni anuale care se vor desfăşura în diverse ţări ale lumii.

Finanţator: Cofinanţatori

Consiliul Judeţean Maramureş Editura Proema                        ANCI

Grupul ţintă:
Românii din diasporă

Obiective:

Contribuţia la creşterea 
fondului de carte a 

bibliotecilor, centrelor 
culturale şi a asociaţilor 
românilor din diasporă

Promovarea imaginii 
judeţului Maramureş în lume
din punct de vedere cultural 

şi spiritual

Păstrarea şi afirmarea
identităţii etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase 
a românilor din diasporă

Program cultural
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2016 – Activităţi

22-25 mai 2016

În toamna lui 2015, ANCI în colaborare cu Proema a lansat, la Târgul Internaţional de Carte, Gaudeamus, într-o elevată  atmosferă
diplomatică și culturală, în prezenţa a peste 7 ambasadori și diplomaţi, volumul Poeme fără frontiere, ediţie bilingvă română arabă
din creaţia a doi poeţi reprezentativi din culturile iordaniană și română: Nichita Stănescu şi Mustafa Wabi Al Tal. Evenimentul s-a
desfăşurat în cadrul programului cultural Fără frontiere, ca urmare a implinirii a 50 de ani de realaţii diplomatice româno-
iordaniene. Datorită impacului avut,  proiectul cultural Fără frontiere în Iordania a fost înclus în anul 2016 în cadrul programului 
Maramureşul în lume - Imagine, cultură, spiritualitate

Împlinirea a 50 de ani de relaţii diplomatice româno-iordaniene a generat manifestări aniversare impecabil derulate sub egida 
ambasadelor iordaniană și română,  atât în  Regatul Hașemit al Iordaniei, cât și la București.  Proiectul .Maramureșul în lume – 

imagine, cultură, spiritualitate,  iniţiat de ANCI în  parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureș a fost parte din acest șir de 

manifestări.

Colaboratori
MAE- Ambasada României la Amman     Ambasada Iordaniei la Bucureşti

Acţiuni desfăşurate
Vizita la Amman a reprezentanţilor ANCI, Dl. Peterliceanu Alexandru şi Dl. Nicolae Dobrişan (expert în limba şi civilizaţia arabă), a 

fost efectuată ca răspuns la invitaţia Directorului Clubului Diplomatic al Iordaniei, Dl. Sami Gammah, 
Scopul vizitei - unul cultural-diplomatic: prezentarea şi distribuirea volumului Poeme fără frontiere, lansarea şi distribuirea 
albumului “Săpânţa”, Promovărea imaginii judeţului Maramureş din punct de vedere cultural şi spiritual în Regatului Hașemit, 
creşterea fondului de carte românească în ediţie bilingvă (română-arabă) din bibliotecile iordaniene şi din centrele culturale 
                 ale românilor din diaspora Iordaniană
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22.05. 2016 - Irbid:
Vizitarea muzeului Mustafa Wabi Al Tal
Intâlnire cu familia poetului iordanian

Lansare Volumului “Poeme fără frontiere” şi a albumului 
“Săpânţa”

Distribuţie volume şi materiale de promovare

22 mai 2016 – Amman:

Întâlnire cu cetăţeni români și iordanieni
Lansarea volumului “Poeme   fără frontiere” şi a albumului 

“Săpânţa”
Distribuţie volume şi materiale de promovare

Toate evenimentele proiectate –  lansarea cărţii Poeme fără frontiere, la Clubul Diplomatic al Regatului Hașemit al Iordaniei, la casa 
memorială a poetului Wabi Al Talîn Irbid, la întâlnirea cu membrii comunităţii româneşti, primirea de către președintele Senatului 
iordanian, E.S Dl. Faisal al-Fayez, dineul oferit de înaltul demnitar, excursia la Marea Moartă alte momente memorabile – s-au 
derulat într-o atmosferă plină de cordialitate și atenţie. (www.facebook.com/ambasadaamman)
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23 mai 2016 – Amann, Clubului Diplomatic

Întâlnire cu oameni de cultură iordanieni
Lansarea volumelor “Poeme fără frontiere “ şi “Săpânţa” şi distribuţia lor

24 mai 2016 – Amman, 
Senatul Regatului

Hașemit al Iordaniei

Primirea de către E.S Dl. 
Faisal al-Fayez, 

președintele Senatului
Lansarea volumului

Poeme Fără Frontiere şi 
a albumului Săpânţa şi 

distribuţia lor 
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S-au oferit de carti cu autograf/dedicaţie, în limba araba, următorilor oficiali iordanieni :
� E.S. Regele Abdullah II al Regatului Haşemit al Iordaniei;
� E.S. Mr. Faisal Akef Al Fayez, purtător de cuvânt al Senatului Iordanian 
� E.S.Ing. Atef Tarawneh, purtător de cuvânt al Casei Regale 
� Familiei mareului poet Iordanian Mustafa Wabi Al Tal;
� alte circa 10 volume au fost oferite, cu dedicaţie scrisă la faţa locului, altor oficiali.

25 mai 2016 - Articol de presă apărut în Cotidianul iordanian “Al-Ghad”– Extras 

	��رات ) �
   ���� ��������    "��ار "   ����
ا��و وا������   �� دار  " ���(“��و

“În alocuţiunea rostită în cursul vizitei sale la redacţia ziatului “Al-Ghad”, reprezentantul ANCI, Dl. Alexandru Peterliceanu, a 
arătat că activitatea de traducere şi cuvântul tipărit au şi trebuie să aibă un aport substanţial la îmbogăţirea şi continuitatea 
legăturilor culturale între poporul iordanian şi român, la apropierea reciprocă şi la mai buna cunoaştere a identităţii istorice şi 
spirituale a celor două arii de civilizaţie şi cultură. Dialogul între culturi şi civilizaţii – a mai spus dl. Peterliceanu - trebuie sa fie 
alternativa la ciocnirea civilizaţiilor, într-o lume tot mai globalizată şi să întindă punţi pentru dialog şi comunicare. 
La rândul său, dl. Leonard Cernăianu, consilier cultural al ambasadei României la Amman, exprimându-şi satisfacţia, pentru 
realizările ANCI a apreciat, alături de diplomaţia românească, că aceasta aduce o consistentă contribuţie la apropierea dintre 
poporul român şi iordanian şi constutuie o reconfirmare a vechimii şi bogăţiei relaţiilor istorice şi culturale româno-iordaniene. 
Ca ţară membră a Uniunii Europene, România dă o înaltă apreciere contribuţiei pe care Regatul Hshemit - activ factor de 
stabilitate în regiunea Orientului Mijlociu – la eforturile de instaurare şi consolidare a păcii în această parte a lumii”, 

05 Iunie 2016 - https://www.facebook.com/ambasadaamman
“Ambasada României în Regatul Hașemit al Iordaniei, a organizat, la 5 iunie 2016, o donaţie de carte (circa 150 de volume de 

poezie, proză, filozofie etc.) către Asociaţia Iordaniano-Română pentru Cultură (AIRC)”

23.06.2016 – “Ce pot face cărţile”, articol publicat în “Graiul Maramureşului”- autor prof. Dr. Terezia Filip (extras)
“Într-un mediu distins politico-diplomatic și academic, momentele din Iordania au prilejuit nu doar delectarea pe care o dă 
mereu arta, ci și un fructuos schimb de idei, de recunoaștere a valorilor ce definesc culturile iordaniană și română. 
S-a schiţat, în aceste contexte eșafodajul unor viitoare relaţii economice și culturale de interes reciproc, între un guvernorat 
iordanian și judeţul Maramureș Punerea în practică a acestui proiect rămâne în seama administraţiei locale. Prin urmare, 
întrebarea Ce poate face o carte, un proiect cultural?  are un răspuns ferm: Cartea  poate construi punţi invizibile dar solide, 
cartea  face  posibilă înţelegerea, poate tăia pârtii spre o lume viitoare, în care să ne valorizăm reciproc tradiţiile, mentalităţile, 
omenescul din ambele ţări implicate, sau de oriunde de pe suprafaţa terestră”

Ecouri
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Strategii         

16-19 octombrie:

Vizita cetăţeanului irakian, Dr. Raad Ridha Al- Zaidi - vechi prieten şi colaborator al grupului Proema-ANCI, în Maramureş. 

Cu ocazia întâlnirii avute cu reprezentantii Instituţiei Prefectului si ai Consiliului Judetean Maramures, s-a analizat posibilitatea ca 
Dl. Raad să participe în cadrul proiectului prin acţiuni de facilitare în dezvoltarea relatiilor economice si a parteneriatelor din 
diferite domenii de activitate, intre judetul Maramures si Orientul Mijlociu şi acordarea de sprijin in scopul incheierii unor 
acorduri de infratire intre judetul Maramures si guvernorate din acestă zonă.
În acest sens Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Maramureş au emis în 18.10.2016, Scrisoarea de intenţie nr 10831/9046

În timpul vizitei Dr. Raad s-au demarat procedurile pentru invitatea în Maramureş a şeicul Feisal Al-Hamud Al-Malik Al-Sabah, 
guvernator al guvernoratul kuwaitian Farwaniya, o persoană proeminentă din interiorul familiei conducătoare Al-Sabah, fost 
ambasador, până în 2015. 
Scopul vizitei: perfectarea înfrăţirii dintre cele două guvernorate   şi stabilirea unei perspective de cooperare instituţională – 
comercială şi de cooperare în toate domeniile.

Dr. Raad Al-Zaidi, E.S Sebastian Lupuţ - prefect al Judeţului, Dl  Gabriel  Zetea-preşedinte al Consiliului Judeţean, 
Prof. Dr. Cristian  Anghel, reprezentanţi ANCI
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Proiect cultural

01 august 2016 -20 noiembrie 2016

Proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional prin
programul de finanţare nerambursabilă a editării de lucrări  din categoria  culturii scrise, 

EDIŢIE DE POEZIE 

Finanţator                                                            Cofinanţator
Administraţia Fondului                                                     Editura

Cultural Naţional Proema
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Nizar Qabbani (21 martie 1923-30 aprilie 1998), poet sirian şi consilier pentru probleme culturale 
la ambasadele ţării sale din Beirut, Cairo, Istanbul, Madrid, Beijing în perioada 1945 -1966,  este 
considerat drept creatorul liric şi militantul social care a debarasat decisiv concepţia poetică, stilul 
şi tematica poeticii arabe,  eliberând-o din canoanele inerţiale ale unui clasicism conservator 
şiproiectând-o pe orbita gândirii, esteticii şi stilisticii poetice moderne

Grupuri ţintă:

Cititorul român - iubitor de poezie

Obiective:

.

Promovarea diversităţii culturale, a   
creaţiei contemporane, respectiv 
creaţia de poezie contemporană 

siriană

Dinamizarea unei mai bune 
cunoaşteri şi apropieri reciproce  

între identităţile culturale şi spirituale 
ale României şi ale popoarelor arabe 

care aparţin  Orientului Mijlociu

Nizar Qabbani este o voce singulară în poezia arabă contemporană şi un nume de referinţă în istoriografia literaturii şi poeziei 
arabe moderne.
Traducerile din poezia lui realizate şi publicate în limba română sunt puţine şi  au apărut sporadic în reviste literare şi în volume 
cu tematică erotică 
Titlul editorial „Antologie lirică - Nizar Qabbani”, oferă iubitorilor de cultură şi estetică poetică o riguroasă selecţie  de versuri 
reprezentând aproximativ 70% din totalul volumelor antume şi postume ale poetului sirian, fiind   un experiment unic şi inedit în 
peisajul editorial românesc şi cvasi-inexistent, în acest format, în întregul areal cultural european. 
Publicarea titlului editorial înseamnă nu numai un demers cultural în sine, ci şi o reconfirmare  a interesului pe care  arealul 
cultural românesc şi  instituţiile  sale de profil  îl manifestă pentru îmbogăţirea şi diversificarea legăturilor cu lumea arabă, aflată 
în prezent într-un moment critic de răscruce al istoriei sale moderne, pentru a cărei traversare, volumul „Antologie lirică – Nizar 
Qabbani” are şi valenţa şi simbolistica unei solidarităţi şi susţineri morale a relaţiilor prieteneşti româno-arabe.
Volumul se deschide printr-un „Cuvânt Înainte” realizat de Prof. Dr .Mahmud Ahmad Al-Sayyd, vicepreşdinte al Academiei de 
Ştiinţă din Damasc. Traducătorul-antologator Dumitru Chican, este şi autorul introducerii în care surprinde atât aspecte din viaţa 
şi activitatea poetului  cât şi influenţa pe care acesta a avut-o în  activitatea cultural-diplomatică a lumii arabe.

Contribuţia la eliminarea 
prejudecăţor și stereotipurilor în 

relaţiile interumane prin cunoaștere 
și înţelegere a comunităţilor cu 

mentalităţi şi valori diferite
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Titlul editorial „Antologie lirică – Nizar Qabbani” este secţionat 
în 2 părţi, după tematica operei poetice a lui Nizar Qabbani iar 
volumele din care s-au executat traducerile în limba română 
sunt ordonate în funcţie de anul apariţiei lor pe piaţa
editorială a Orietului Mijlociu Partea I. „POEMELE IUBIRII”
cuprinde selecţii din  poemele cu tematică erotică publicate de 
Qabbani în volumele: 
Aşa-mi vorbi bruneta (1944); Copilăria unui sân (1948); Samba 
(1949);  Eşti a mea (1950); Poeme (1956);  Iubita mea (1961); 
Desenând în cuvinte (1966); Poeme sãlbatice (1970);  Cartea 
iubirii (1970), 100 scrisori de iubire (1970), Te iubesc… şi restul 
va veni (1978);  Mărturisesc: nici o altă femeie în afară de tine 
(1979);  Poem pentru Balqis (1982);  Iubirea nu se opreşte la 
stop (1985); Carnetele secrete ale amantului karmat (1988); 
Auzi cum nechează tristeţea ? (1991);  Variaţiuni în tempoul 
iubirii (1995)
Partea a II-a “POET ÎN AGORA” cuprinde selecţii din poemele 
cu tematică politică publicate în volumele:
Poeme în afara legii (1972); Poezii incomode (1986); Trilogia 
copiilor pietrei (1988);  Cu chibritul în mânǎ (1989); Marginalii 
la marginalii (1991); Poeme politice. Varia.
Lansarea pe piaţa românească a titlului editorial,  înseamnă 

nu numai un demers cultural în sine, ci şi o reconfirmare  a 
interesului pe care  arealul cultural românesc îl manifestă 
pentru îmbogăţirea şi diversificarea legăturilor cu lumea arabă, 
aflată în prezent într-un moment critic de răscruce al istoriei 
sale moderne, pentru a cărei traversare, volumul „Antologie 
lirică – Nizar Qabbani” are şi valenţa şi simbolistica unei 
solidarităţi şi susţineri morale a relaţiilor prieteneşti 

româno-arabe.
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Poetul sirian Nizar Qabbani ale cărui poeme, sunt tălmăcite 
pentru prima oară în format editorial în ţara noastră, sunt o 
permanentă chemare la iubire, la frăţietate şi mâini întinse 
întru conlucrare şi edificare comună.
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Invitaţie eveniment lansare
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Antologie lirică- Nizar Qabbani
La Târgul Internaţional de Carte 

Gaudeamus-Bucureşti

16 – 20 noiembrie
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Evenimentul de lansare

18 noiembrie, orele 19

Moderator: Prof. Dr. Terezia Filip
Vorbitori: dl. Ali Makin - consul al ambasadei siriene la Bucureşti, 

Dumitru Chican şi Nicolae Dobrişan, experţi în limba şi civilizaţia arabă
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“Lansarea acestei tălmăciri din versurile “poetului sirian al 
iubirii şi patriei” a prilejuit un intim şi emoţionant memento al 
relaţiilor afective care, de multă vreme, ne leagă de Siria şi de 
poporul sirian prieten, lansarea acestui florilegiu poetic, după 
o mai îndelungată absenţă a culturii şi spiritualităţii poporului 
din “ţara Sham” a avut virtutea de a afirma că nu 
întotdeaunaeste adevărat vechiul dicton latin care vrea ca 
“atunci când armele vorbesc, muzele să  păstreze tăcerea” şi că 
vicisitudinile şi vâltorile unei istorii autoritare nu au puterea de 
a rupe punţile spirituale între oameni şi nici de a perverti 
vechimea şi consistenţa unor relaţii bilaterale a căror vitalitate 
se regăşeşte chiar în vechimea şi bogăţia lor”. (Dumitru Chican)

“Diplomat, om de cultură, poet, emisar al ţării sale în
multe din capitalele lumii, Nizar Qabban este o 
fulminantă personalitate modernă, un intelectual și un 
diplomat de secol XX, care,traversând civilizaţiile lumii din 
Cairo la Barcelona și Madrid, apoi la Paris și Londra, adună
o vastă experienţă culturală și socială. Lirica sa erotică, de-
o forţă și frumuseţe aparte, transmite o undă de afecţiune
într-o gamă complexă de trăiri codificate în simboluri
inedite, moderne, de mare prospeţime și frumuseţe”. 
(Terezia Filip)
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Imagini de la lansare

Ali Makin - consul al ambasadei Republicii Arabe 
Siriene la Bucureşti

Ali Makin - consul al ambasadei Republicii Arabe 
Siriene la Bucureşti
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Reprezentanţi ai Ambasadei Republicii Arabe Siria
şi ai asociaţiilor siriene din România

la evenimentul de lansare a poemelor lui Nizar Qabbani pe piaţa editorială românească 
Ali Makin - consul, secretar intai , Samer Al Homsi - atasat contabil

Liga Arabilor Sirieni, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Sirieni, Uniunea Studentilor Sirieni, Scola Arabă Siriană 
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Ecouri
15 septembrie - Comunicat de presă,  publicat în cotidianul “Graiul Maramureşului”

29 noiembrie - Articol:
“Gaudeamus 2016 – Un festin al cărţii. 
autor Prof. Dr. Terezia Filip, publicat în 
cotidianul „Graiul Maramureşului”, 
(extras)

“Lansarea acestei tălmăciri din versurile 
“poetului sirian al iubirii şi patriei” a 
prilejuit un intim şi emoţionant 
memento al relaţiilor afective care, de 
multă vreme, îi leagă de Siria şi de 
poporul sirian prieten. Lansarea acestui 
florilegiu poetic, demonstrează că 
vicisitudinile şi vâltorile istoriei nu au 
puterea de a rupe punţile spirituale 
între oameni şi nici de a perverti 
vechimea şi consistenţa unor relaţii 
bilaterale a căror vitalitate se regăşeşte 
chiar în vechimea şi bogăţia lor. “

Strategii
Publicarea volumului “ Zile impreună cu el”, al scriitoarei şi întemeietoare a feminismului în literatura siriană, Colette Khouri

Lansările volumelor “Antologie lirică – Nizar Qabbani” şi ““ Zile impreună cu el”, la Baia Mare

Publicarea altor titluri editoriale din litareatura siriană şi lansarea lor pe piaţa românescă
Includerea proiectului într-un program cultural, care să cuprindă lucrări referitoare la cultura siriană  şi lansarea acestora 

în România şi în afara graniţelor ţării

Strategii
Publicarea volumului “ Zile impreună cu el”, al scriitoarei şi întemeietoare a feminismului în literatura siriană, Colette Khouri

Lansările volumelor “Antologie lirică – Nizar Qabbani” şi ““ Zile impreună cu el”, la Baia Mare

Publicarea altor titluri editoriale din litareatura siriană şi lansarea lor pe piaţa românescă
Includerea proiectului într-un program cultural, care să cuprindă lucrări referitoare la cultura siriană  şi lansarea acestora 

în România şi în afara graniţelor ţării
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Program Cultural

.

Grup ţintă: românii din 
Egipt, comunitatea 

Egipteană din România

Obiective

Îmbogăţirea cunoaşterii 
reciproce a bogatului 

tezaur spiritual al 
culturii române şiegiptene

Promovarea schimbului 
intercultural

româno-egiptean şi 
diversitatea culturală

Identificarea de oportunităţi de 
colaborare în domeniul cultural 

şi educaţional cu entităţi 
juridice din Egipt

Descriere:
În aprilie 1906, la Cairo au fost deschise Agenţia Diplomatică şi Consulatul General ale României.
Programul a fost iniţiat în anul 2016 în vederea marcării a 110 de ani de când România şi Republica Arabă Egipt au stabilit relaţii 
diplomatice şi include:
� 1 proiect editorial, respectiv editarea volumului “Consonanţe poetice. Selecţie din lirica română şi egipteană contemporană” 
(volum bilingv română-arabă) 
� 2 proiecte culturale: lansarea volumului la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus Bucureşti, 2016
(România) şi în Egipt
�Alte acţiuni culturale care vor apărea în urma acestor evenimente

Finanţatori

Colaboratori:
� Ministerul Afacerilor Externe
� Ambasada României din Egipt
� Ambasada Egipt la Bucureşti
� Ambasador Dumitru Chican
� Prof. Dr. Terezia Filip
� Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu
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2016 – Activităţi

Vizita în Egipt

02 – 06 aprilie
Dl. Peterliceanu Alexandru, reprezenant ANCI şi al partenerului său Editura Proema,  a efectuat o vizită în Cairo. 
A fost însoţit de prof. Nicolae Dobrişan, membru al Academiei din Cairo, care a asigurat oficiul de interpret.
Scopul vizitei:
� Prezentarea Colecţiei “Biblioteca Arabă”
� Descrierea activităţii ANCI
� Realizarea de contacte cu membrii ai Ligii Arabe
� Demararea programului cultural.
Întâniri/discuţii:
�Dl. Hala Gad, directorul departamentului de Informaţii, Documentaţii şi Traduceri din cadrul Ligii Statelor Arabe 
�Dl. Farouq Shousha, secretarul general al Academiei din Cairo, prestigios scriitor şi om de litere , membru al Academiilor 
Naţionale din Egipt, Baghdad şi Damasc
�Dl. Hayfa Abu Ghazaleh, șeful Sectorului Media şi Comunicare din cadrul Ligii Statelor Arabe, asistent al Secretarului General 
al Ligii Statelor Arabe 
�Dl. Cornel Alexe, ambasador al României în Republica Arabă Egipt.
Cu ocazia vizitei s-au pus bazele programului cutural “Consonanţe”, s-au identificat poeţii egipteni a căror versuri vor fi traduse 
în limba română şi vor fi publicate în volumul “Consonanţe poetice”.

Ecouri:
23 aprilie 2016 “Când muzele vorbesc, armele tac. De la Baia Mare la Cairo”

Articol realizat de Prof. Dr. Terezia Filip, publicat în cotidianul “Graiul Maramureşului”, (extras) 
“ (...) Dacă sunt lăsate muzele să vorbească, armele vor amuţi cu certitudine. Lumea noastră, a tuturor, destinele noastre, ale 
copiilor și nepoţilor noștri vor fi mai sigure astfel, edificând punţi de cultură și spiritualitate,  bucurându-ne de ceea ce mintea 
umană a rodit oriunde i-a fost dat să trăiască. Cum lumea globalizată funcţionează ca un organism viu, suferinţa dintr-o zonă 
sau alta radiază în alte ţări și continente îndepărtate, ne afectează pe toţi. Să nu ne amăgim că nu ne interesează, că nu e 
problema noastră. Nu ciocnirea civilizaţiilor, cum spunea unul dintre demnitarii de la Cairo,  aduce liniștea și prosperitatea 
umanităţii, ci interferenţa și comunicarea lor
Într-o perioadă când Orientul își alungă fii, când mii de oameni se simt vitregiţi în ţările lor, navigând  spre Europa, drumul de 
la Baia Mare la Cairo al unui editor de carte din Maramureș ar putea fi unul pilduitor – al redescoperirii acelor fire fragile 

care fac ţesătura lumii globalizate să fie rezistentă. 
Ele sunt încrederea, speranţa, înţelegerea semenilor.”
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Proiectul editorial

Consonanţe poetice. 

Selecţie de versuri din lirica română şi egipteană contemporană
01 iunie – 10 noiembrie

AntologareAntologare, , traduceretraducere dindin limbalimba
arabăarabă/româ/românănă, , studiustudiu
introductivintroductiv şşii note : note : 
DumitruDumitru ChicanChican
CuCuvânt vânt ÎÎnainte: nainte: 
E.S. Daniela GE.S. Daniela GÎÎTMANTMAN,,
Secretar de Stat pentru Afaceri Secretar de Stat pentru Afaceri 

Globale,  Globale,  MAEMAE
Cuvânt introductiv Cuvânt introductiv : : 
E.S. Dl. Alaa ELHADIDIE.S. Dl. Alaa ELHADIDI, , 
AmbasadorAmbasador al al Republicii Arabe Republicii Arabe 
Egipt Egipt îîn Românian România

Domeniu: selecDomeniu: selecţţie de versuri, ie de versuri, 
ediediţţie bilingvăie bilingvă: r: românăomână--arabăarabă

Descriere: Descriere: 
Volumul realizat Volumul realizat îîn vederea n vederea 
marcării a marcării a 110 de ani de rela110 de ani de relaţţii ii 
diplomatice dintre România diplomatice dintre România şşi i 
Republica Arabă EgiptRepublica Arabă Egipt, , adună 
între coperţile sale o selecţie de 
versuri din lirica a 15 poeţi 
români contemporani traduşi în 
limba arabă şi 15 poeţi egipteni 
traduşi în limba română. 
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Invitaţie la evenimentul de lansare
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Proiectul cultural

Consonanţe la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus, Bucureşti 

16 – 20 noiembrie

17 noiembrie ora 18 – sala cupola, lansare volum

Lansarea a beneficiat de onorante prezenţe oficiale – E.S. Gabriela Gîtman, secretar de Stat- MAE, directorul Institului 
Diplomatic Român, prof. univ. Dan Petre, circa 15 ambasadori din ţările lumii și numeroși membri ai Corpului Diplomatic. 
Personalităţi culturale, politice și diplomatice de notorietate au umplut sala până la refuz, iubitori de carte, profesori, scriitori, 
jurnaliști, autori au urmărit cu interes timp de 1 oră aserţiunile celor care au pledat pentru valoroasele cărţi, pentru cultură ca 
sursă a reușitei în dialogul diplomatic: Dna Gabriela Gîtman care a tutelat evenimentul moderat de conf. univ dr Vasile Timiș, 
E.S. Boutheina Labidi - ambasador al Republicii Tunisiene, E.S. Alaa Al-Hadidi - Ambasador al Republicii Arabe Egipt, dar și 
ambasador Dumitru Chican, acad. Nicolae Dobrişan, prof. dr. Terezia Filip,  Conf univ. Dr. Cristian Anghel. 

La Gaudeamus, doar lansările Editurii Humanitas adună un auditoriu atât de numeros, magnetizând publicul precum
evenimentul Proema – ANCI din 17 noiembrie 2016. 
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Consonanţe poetice aduce în atenţia cititorului valorile neomoderniste ale liricii egiptene. S-a conchis că poezia, filosofia, 
literatura și cultura, operand cu sentimente și reacţii sufletești,  constituie cea mai sigură cale de dialog, un limbaj ce, dincolo 
de continente, de politici și graniţe, unește oamenii.

Evenimentul a fost tutelat de Dna Gabriela Gîtman, secretar stat MAE
Moderator: conf. univ dr Vasile Timiș, 

Vorbitori: E.S. Alaa Al-Hadidi - Ambasador al Republicii Arabe Egipt, E.S. Boutheina Labidi - ambasador al Republicii Tunisiene, 
ambasador Dumitru Chican, acad. Nicolae Dobrişan, prof. dr. Terezia Filip,  Conf univ. Dr. Cristian Anghel
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Ecouri la sfârşit de an 

29 noiembrie

“GAUDEAMUS 2016 – UN FESTIN AL CĂRȚII, 
Proema - ANCI - un apogeu editorial (extras)

autor terezia Filip Publicat în „Graiul Maramureşului”, 
publicat în cotidianul “Graiul Maramureşului”

“O editură își exprimă valoarea prin mai multe criterii, 
între care consecvenţa, perseverenţa și fidelitatea faţă 
de valori. Nu doar calitatea materială a cărţilor tipărite 
dă valorare unei edituri, ci și calitatea titlurilor și a 
autorilor editaţi, capodopere ale umanităţii și nu succese 
ușoare de moment.  Prezentă, după tradiţie, la 
Gaudeamus, Editura Proema-ANCI a urcat o nouă treaptă 
spre apogeul ei editorial, reprezentând strălucit, la un 
nivel de calitate incontestabil judeţul Maramureș, orașul 
Baia Mare și pe sine, în două evenimente livrești și 
editoriale de răsunet.  Experienţa și pasiunea, dar cu 
siguranţă și expertiza, și-au spus din plin cuvântul. 
Cultura orientală vine din trecut în actualitate, din Orient 
spre orizontul românesc și european prin Proema-ANCI, 
în cărţi de primă valore și autori de notorietate, 
fondatori de discipline și domenii, promotori ai unui 
Orient spiritual care a dat valori fundamentale lumii (...).

Cărţile editate în acestă toamnă de Proema-ANCI 
reprezintă un apogeu în experienţa editorială a 
managerilor ei. Dar într-o lume relativă care își mută 
mereu reperele, apogeul însuși poate fi depăsit. De 
aceea, sunt sigură că în viitor să beneficiem de alte cărţi 
valoroase editate la Baia Mare.”


