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Siria – cultură şi istorie
Program cultural
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Profil de ţară: Republica Arabă Siriană

Capitala: Damasc. Principalele oraşe: Alep, Homs, Lattakia

Limba oficială: araba. 

Ziua naţională: 17 aprilie (Ziua Independenţei)

Forma de guvernământ: republică parlamentară.

Siria, unul dintre străvechile centre de civilizaţie din Orientul Mijlociu, a intrat în 1920 sub mandatul Ligii Naţiunilor, care a
predat-o spre administrare Franţei. În cursul celui de-al doilea război mondial, a fost ocupată de trupe britanice şi franceze. 

În septembrie 1941 s-a proclamat  Republica Independentă Siria dar  prerogativele puterii au fost predate guvernului sirian 
abia în ianuarie 1944. Independenţa reală şi deplină a fost obţinută doar la 17 aprilie 1946.

În perioada 1966-1970, Siria a cunoscut 2 lovituri de stat, amândouă realizate cu sprijinul alauiţilor, sectă şiită minoritară în 
Siria, ultima având ca urmare preluarea puterii de către generalul Hafez Al Assad, care a exercitat funcţia de preşedinte al ţării 
până în iunie 2000, când, după decesul său, conducerea ţării a fost asumată de fiul său, Bashar Al Assad. 

Începând cu 2011, Siria traversează cea mai cumplită criză din toată existenţa sa. Criza din Siria a produs un

exod de populaţie fără precedent. Sute de mii de sirieni sunt forţaţi să-şi părăsească ţara căutând un sprijin

în taberele de refugiaţi amenajate în Iordania şi Turcia iar mii de sirieni recurg la metode ilegale pentru a

ajunge în ţările Europei.

Relaţiile diplomatice cu România:

Relaţiile diplomatice cu România s-au stabilit iniţial la nivel de legaţie, la 9 august 1955 iar în 1957, s-a convenit ridicarea
reprezentării la nivel de ambasade, care se menţin deschise şi la ora actuală.

ANCI şi Republica Arabă Siriană

În anul 2016. ANCI a implementat proiectul editorial Antologie lirică – Nizar Qabbani, care în 2017 a fost inclus în programul

cultural Siria – cultură şi istorie
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Finanţatori
Colaboratori:
Consiliul Judeţean Maramureş
Ambasada RA Siria la Bucureşti
Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu
Ambasador Dumitru Chican
Prof. Dr. Terezia Filip

Grupuri ţintă: românii din
Siria, comunitatea siriană

din România, iubitorii de cultură

Obiective:

.
Îmbogăţirea cunoașterii reciproce 

a bogatului tezaur cultural 
Româno - sirian

Promovarea schimbului 
intercultural româno-sirian

Promovarea valorilor  culturale 
siriene ameninţate de

distrugere

Descriere:
Programul a fost Iniţiat în 2017, având la bază proiectul editorial Antologie Lirică-Nizar Qabbani, implementat în anul 2016.
Programul cuprinde:

� Proiectul editorial  Antologie Lirică-Nizar Qabbani – implementat în 2016
� Proiectul cultural Antologie Lirică-Nizar Qabbani la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus – implementat în 2016
� Proiectul editorial Zile împreună cu el – Colette Khouri 

� Proiectul cultural Siria – cultură şi istorie

� Publicarea altor lucrări din operele oamenilor de cultură sirieni
� Activităţi şi acţiuni pentru consolidarea relaţiilor de colaborare cu Ambasada R.A. Siriene
� Diversificarea acţiunilor şi activităţilor la nivel naţional şi internaţional (în funcţie de evoluţia evenimentelor din Siria)

Colaboratori:
Consiliul Judeţean Maramureş
Ambasada RA Siria la Bucureşti
Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu
Ambasador Dumitru Chican
Prof. Dr. Terezia Filip
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Incursiuni în timp
2016

Proiectul editorial 
Antologie lirică-Nizar Qabbani

01 august 2016-15 noiembrie 2016

Proiectul cultural 
Antologie lirică - Nizar Qabbani

la La Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus
16 – 20 noiembrie 2016
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Priectul editorial Activităţi Proiecul cultural
Zile impreună cu el 2017 Siria – cultură şi istorie
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Invitaţie

Organizatori
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Articol Graiul Maramureşului – 10 aprilie 2017
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Evenimentul de lansare
20 aprilie 2017, orele 13,00

Moderator. Dr.Teodor Ardeleam Terezia Filip
Vorbitori: dl. Ali Makin - consul al ambasadei siriene la Bucureşti, Gabriel Valer Zetea – preşdinte al Consiliului Judeţean MM

Prof. Univ. Dr. Cornel Munteanu, Prof..Dr. Terezia Filip
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Imagini de la evenimentul de lansare
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Moment poetic - Nizar Qabbabi

Actorii  Valeriu Doran și Inna Andriucă
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Moment festiv
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Expoziţia Siria-cultură şi istorie
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Imagini de la vernisajul expoziţiei
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Strategii
În perioada  vizitei la Maia Mare a Consului Republicii Arabe Sirienes-a analizat posibilitatea multiplicării şi diversicării 
activităţilor culturale, astfel:

- Editarea şi Publicarea  în cursul anului 2017 a unei selecţii din lirica poetului Sirian Adonis
- Lansarea volumului în cadrul Festivalului Internaţional  de Crate Transilvania, la care peotul Adonis este invitat special  

de către organizatori
- Organizarea în cursul anului 2018 de acţiuni culturale la nivel naţional, care să cuprindă lansări de carte din operele 

autorilor sirieni şi expoziţii  de artă şi produse artizanale.  

Ecouri
“În săpămâna luminată, Eveniment sirian la Baia Mare” - articol de presă, autor Gheorghe Pârja, publicat în Graiul 

Maramureşului, pag 10, în 10 aprilie 2017

“ Siria – cultură şi istorie” – articol de presă, autor Ambasador prof. Dumitru Chican, publicat în Graiul Maramureşului, 
pag 1 şi 10, în 20 aprilie 2017

“Consulul Republicii Arabe Siriene, la Biblioteca Judeţeană” – comunicat rubica Actualitate publicat în Graiul 

Maramureşeului pag 3, în 21 aprilie 2017

“Consulul Republicii Arabe Siriene, în Maramureş” - – comunicat rubica Actualitate publicat în Graiul Maramureşeului

pag 3, în 22 aprilie 2017

“O reverenţă în faţa duratei” - articol de presă, autor Gheorghe Pârja, publicat în Graiul Maramureşului, pag 6, în 26 
aprilie 2017

“Eveniment cultural şi istoric la Baia Mare , Siria – cultură şi istorie, articol de presă, autor Prof. Dr. Terezia Filip, publicat 
în Cotidianul pag 14, în 27 aprilie 2017


