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Cofinanţatori Finanţator Consiliul Judeţean Maramureş

Colaboratori
�Ambasada României la Beirut
�The International Civilization Open University (ICOU) - Beirut, 
�The International Organization for Interfaith Speech&Civilization in the World – Beirut, 
�Patriarhia Ortodoxă Siriacă - Liban
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Grupul ţintă:
Românii din diasporă libaneză

Scriitori, academicieni arabi

Obiective:

Contribuţia la creşterea 
fondului de carte a 

bibliotecilor, centrelor 
Culturale a românilor din 

Diasporă libaneză

Promovarea imaginii 
judeţului Maramureş în Liban
şi în lumea arabă din punct 

de vedere cultural şi spiritual

Păstrarea şi afirmarea
identităţii etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase 
a românilor din Liban

IniIniţţiat la finele anului 2015, iat la finele anului 2015, Programul culturalProgramul cultural se implementeză pe o perioadă de se implementeză pe o perioadă de 5 ani 5 ani îîn parteneriat cu n parteneriat cu 
Consiliul JudeConsiliul Judeţţean Maramureean Maramureşş, , având laavând la bazbazăă acordulacordul de parteneriat nrde parteneriat nr. 188/11.11.2015. 188/11.11.2015. . 
Programul cultural prevede acProgramul cultural prevede acţţiuni anuale care se vor desfăiuni anuale care se vor desfăşşura ura îîn n diverse diverse ţţări ale lumiiări ale lumii..

ÎÎn prima jumătate a anului n prima jumătate a anului 2017, programul cultural a fost implementat 2017, programul cultural a fost implementat îîn Republica Libanezăn Republica Libaneză

Prezentare :
Programul s-a clădit  pe activităţile Programului cultural Acolada Poeţilor, iniţiat  în 2013 pentru marcarea a 50 de ani de relaţii 

diplomatice română-libaneză. Implementat în perioada 2013 – 2016 programul conţine: 
�Proiectul editorial Integrala Khalil Gibran - finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional - 2014
�Proiectul editorial Acolada poeţilor. Selecţie de versuri din lirica română şi libaneză contemporană
�Proiectul cultural Acolada poeţilor la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus, Bucureşti 2014. 
�Proiectul editorial Mărgăritare risipite. O istorie a literaturii şi ştiinţelor siriace – finanţat de primăria Cluj Napoca- 2016
�Proiectul cultural Mărgăritare risipite în Templul Ardeamului – finanţat de Primăria Cluj Napoca - 2016
�Proiectul cultural Mărgăritare risipite la Târgul Internaţional de carte Gaudeamus, Bucureşti 2016

Programul  cuprinde:
�Lansare şi donaţii de carte la Beirut

�Publicarea altor lucrări din operele oamenilor de cultură libanezi 
�Diversificarea acţiunilor şi activităţilor în Liban
�Încheierea de parteneriate cu ONG-uri libaneze



4

Incursiuni în timp - Programul cultural Acolada Poeţilor
2014

Proiectul EditorialProiectul Editorial Proiectul cultural ProiectuProiectul editoriall editorial
Integrala Khalil Gibran                              Integrala Khalil Gibran                              Acolada Poeţilor la Târgul Internaţional Acolada PoeAcolada Poeţţilor. ilor. Selecţie de versuri din  

de carte Gaudeamus, Bucureşti lirica română   şi  libaneză contemporană
19 - 23 noiembrie 2014

Evenimentul de lansare a fost tutelat de secretar 
stat MAE Carmen Liliana Burlacu

Proiectul cultural                                              Proiectul cultural

Mărgăritare risipite. La Târgul Internaţional                                2016                                       Mărgăritare risipite în templul Ardealului
De carte Gaudeamus                            Proiectul  editorial 4 – 9 octombrie 2016

                               Mărgăritare risipite
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Evenimente culturale în Liban                                                         
21 – 26 mai 2017

Evenimente culturale din Beirut se înscriu în seria manifestărilor organizate în veredea marcării a 50 de ani de relaţii diplomatice 
româno – libaneze. 

Pentru implementarea proiectului în Egipt, s-au deplasat la Cairo 4 membri ai Consiliului Judeţean Maramureş, conduşi de 
preşedintele comisiei de Relaţii Internaţionale, Dl. Cristian Anghel şi 2 persoane din partea ANCI – Proema: Peterliceanu Alexandru, 
consilier ANCI şi acad. Dobrişan Nicolae, membru al Academiei din Cairo.  
• Delegaţia a fost susţinută, în toate acţiunile sale, de prietenii din Liban ai asociaţiei, respectiv ES. MOR THEOPHILUS GEORGE 
SALIBA-arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe siriace a Libanului, omul de cultură Michel Juha şi Zecherie Jedda, în calitate de reprezentant 
al fundaţiilor cu sediul în Beirut: The International Civilization Open University şi The International Organization for Interfaith 
Speech&Civilization in the World

Ambasada Română din Beirut a participat la evenimentele cele mai importante prin prezenţa E.S Ambasador  dl. Victor MIRCEA şi 
Dna. Laura MIRCEA, Ministru consilier.

Titluri editoriale lansate şi donate în Liban

Mărgăritare risipite                    Integrala Acolada poeţilor. Selecţie de versuri  din      Biserici de lemn
Traducere Khalil Gibran                      Săpânţa           lirica română şi libaneză contemporană          Maramureş

în limba română           traducere în limba română                     volum bilingv               volum bilingv: română – arabă             Română-franceză
română-arabă
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21 mai 2017
Vizita la prietenii libanezi

Impreună cu Michel Juha

Discuţii

Fixarea obiectivelor
Stabilirea programului 

Stabilirea întânirilor
Donaţii de volume

Împreună cu ES. MOR THEOPHILUS GEORGE SALIBA-arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Siriace a Muntelui Libanului şi Tripuli
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22 mai 2017

Vizita în Guvernoratul Jounieh

Schimb de experienţe

Proiecte de colaborare cu Judeţul Maramureş
Donaţii de cărţi

Împreună cu 
Dl. Sheikh Juan Hobeich - preşedintele guvernoratului, 

poetul Michel Juha şi Zecherie Jedda

Vizita la Centrul Catolic de Informatii (C.C.I)

Conferinţă de presă - Discurs susţinut de Cristian Anghel
S-au punctat ideile ce constituie eșafodajul unor relații consistente

și sigure: deschiderea Guvernului României pentru colaborarea cu 
țările din spatiul extracomunitar; demararea unor proiecte culturale
cu țările arabe și dezvoltarea relațiilor între anumite județe din 
România și structuri administrative similare din lumea arabă; 
stabilirea unor relații de infrățire cu provincii din țările arabe, 
cooperarea la nivel institutional (administrativ) cu extensie in 
domeniile economic, cultural si educa-țional (s-a evidențiat inclusiv
ideea unui turism ecumenic și înfrățirea între instituții universitare).

Donaţii de carte
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23 mai 2017
Semnarea unui protocol de colaborare în domeniul cultural între ANCI şi Naji Nohman Foundation

Planuri de cooperare pe viitor                                  Donaţii de carte

Vizita la sediul Partidul Sirian Social Naţionalist din Liban

Discuţii de analiză şi cunoaştere a situaţiei în zona Orientului Mijlociu

Donaţii de carte
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Primirea la Preşedintele Republicii Libaneze, E.S. Dl Michel Aoun

Primirea de către însuși președintele Republicii libaneze a marcat un moment diplomatic semnificativ pentru delegaţia
Consiliului Judeţean Maramureș. Cristian Anghel și Alexandru Peterliceanu au prezentat delegaţia maramureșeană Excelenţei
Sale,  care s-a arătat extrem de încântat de prezenţa oaspeţilor români. Alexandru Peterliceanu a înmânat președintelui un set 
din elegantele ediţii care se vor lansa în Liban. Președintele a mulţumit editorului de la Proema pentru traducerea și editarea
volumelor în special a Integralei Gibran Khalil, acest cedru viu al culturii și spiritualităţii moderne a Libanului și ilustru
reprezentant al întregului Orient.. S-a discutat amiabil, întreg contextul primirii remarcându-se prin cordialitate și deferenţă. Au 
fost prezenţi numeroși jurnaliști, reprezentanţi ai posturilor de  televiziune care au filmat momentele întâlnirii şi au tranmis 
secţiuni pe canalele TV libaneze
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24 mai 2017
Momente de neuitat

Împreună 
cu Michel Juha

La mormântul 
lui 

Khalil Gibran 

La muzeul Khalil Gibran                             În pădurea de cedri                                      La statuia Fecioarei Maria 
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Întâlnirii cu academicieni, oameni de cultură şi afaceri din Liban

Impreună cu 

MR. ALI AL-SABBAH, vicepreşedinte a World Lebanese Cultural Union 

DR. MOKHLES  AL JEDDAH , Preşedinte al International Civilization 

Open University (ICOU) şi al The International Organization for Interfaith 

Speech and Civilizations in the World (IOISCW)

                          Consolidări de relaţii de prietenie şi colaborare

Planuri de viitor

Donaţii de carte
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25 mai 2017
Vizita la sediul Patriarhiei Antiohiei şi Întregului Est - Întâlnire cu Preafericitul Părinte 

MOR IGNATIUS APHREM II, Patriarh şi liderul Suprem al Bisericii Ortodoxe Siriace

Tocmai întors din SUA, unde a fost primit de vicepreşedintele american, Mike Pence, care a transmis în zonă un mesaj de luat aminte:
creştinii să rămână acolo unde s-au născut, Prefericitul părinte  şi-a  făcut timp pentru delegația maramureşeană, condusă de E.S Victor
Mircea, Ambasadorul României în Liban.  A avut  loc un dialog ecumenic.. S-au adresat cuvinte de mulțumire și aprecieri elogioase la
adresa activității de la Proema-ANCI. Au fost remarcate și apreciate elogios susținerea Consiliului Județean Maramureș și interesul
pentru dezvoltarea relațiilor cu Orientul. În timpul întrevederii, Sanctitatea Sa a declarat că  are programată în luna septembrie a acestui
an o vizită în România şi  nu va ocoli Maramureşul. 
Lansarea volumelor a fost programată în dupămiaza aceleaşi zile la Universitate  în prezența şi cu binecuvântarea patriarhului, 
MOR IGNATIUS APHREM II
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Evenimentul de lansare a volumelor
Cu binecuvântarea părintelui patriarh , evenimentul s-a desfăşurat într-un mediu intelectual și academic extrem de elevat, în 

prezenţa unei asistenţe alese: mitropoliţi, al Australiei, Libanului, Bisericii Copte din Egipt şi a altor înalţi prelaţi orinetali. 

A fost tăiată o panglică inaugurală, s-au intonat cele două imnuri naţionale, s-a ţinut o rugăciune în limba siriacă pentru pacea 
şi prosperitatea popoarelor, s-au ţinut discursuri de o înaltă ţinută şi profundă spiritualitate, s-au prezentat cărţile editate de

Proema-ANCI aduse special pentru a fi donate comunităţii libaneze şi comunităţii române din Liban. 
Atmosfera a fost pe cât de emoţionantă, pe atât de solemnă.
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Donaţii de carte

Cu braţele pline…. Bucuria  întâlnirii cu cărţile de la Proema-ANCI
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Strategii

În perioada vizitei s-a analizat posibilitatea multiplicării şi diversicării activităţilor, astfel:
Domeniul cultural – activităţi în parteneriat cu Naji Nohman Foundation 
Domeniul turistic – tursm ecumenic în colaborare cu Patrirhia ortodoxă Siriacă
Domeniul economic – stabilirea de relaţii cu oameni de afaceri libanezi
Domeniul administrativ – înfrăţirea judeţului Maramureş cu guvernoratul  Jounieh 

      Domeniul religie-culte - pregătirea vizitei în Maramureş a Sanctităţii Sale, Patrirhul Antiohiei şi întregului Est
Activităţile din Liban au consolidat relaţiile dintre cele două popoare şi au deschis căi de comunicare cu judeţul Maramureş

Ecouri
Vizita delegaţiei maramureşene, acţiunile şi donaţiile făcute au fost mediatizate în Republica Libaneză  în presă, canalele TV 

şi mediul on -line, asftel:
Cotidianul AL JOUMHORIYA – articol de presă, 23 mai 2017, pag.27
Cotidianul ALBINAA NEW – articol de presă, 29 mai, pag 6
Publicaţia politică ALDIYAR – articol de presă, 24 mai, pag 7
Cotidianul ALMUSTAQBAL - articol de presă, 24 mai, pag 4

Posturi TV
OTV Liban – ştiri, primirea delegaţiei la preşedintele Republicii Libaneze
TELE LIBAN - ştiri, primirea delegaţiei la preşedintele Republicii Libaneze 
Tele Lumier TV – Conferinţa de presă la Centrul Catolic de Informaţii

Website: Vizita a fost promovată pe 24 site-uri libaneze cu profil cultural, informaţional, administrativ, politic, în special pe
site-ul Patrirhiei Ortodoxe Siriace

În România, a apărut pe prima pagină a cotidianului “Graiul Maramureşului” , în data de 09 iunie 2017, un editorial realizat 
de Gheorghe Pârja


