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Grupuri ţintă: comunitatea locală,
Solicitanţii de azil, instituţii, ONG-uri
Obiective

Promovarea activităţilor ANCI, a
partenerilor, a proiectelor
finanţante şi a finanţatorilor

Conştientizarea opiniei publice
asupra culturii,
civilizaţiei şi
.
problematicii lumii arabe

Promovarea cetăţeniei active şi
implicarea în viaţa comunităţii
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Reducerea manifestărilor rasiste
și xenofobe în relaţiile dintre
români şi imigranţi

Promovarea valorilor democratice şi
a dreptului omului

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.

Colaboratori:

Finanţatori:

Ambasador Dumitru Chican
Prof. Dr. Terezia Filip
Cotidianul “Graiul Maramureşului”
Cotidianul “Informaţia zilei”
Postul TV “Maramureş TV”

2014 - Activităţi
Articole de presă
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„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 mișcătoare”, Informaţia zilei, 6 august
„Problema Palestiniano-Israeliană”, Informaţia zilei, 13.august
„Structura societății 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

Titluri editoriale – colecţia “Biblioteca Arabă”
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“Istoria relaţiilor deplomatice românoarabe”
Autor: Emanuel Peterliceanu
Autorul o oferă iubitorilor români de
îmbogăţire intelectuală şi cognitivă o
prezentare sistemică, sintetică şi concisă
a întregii dinamici a raporturilor României
cu statele Orientului Mijlociu şi a implicării
sale în procesul de instaturare a păcii şi
stabilităţii în această regiune a lumii.

“Jihad. Între Islamul Politic şi Califatul
Universal”
Autor: Dumitru CHICAN
Autorul aduce în lumină deosebirile
fundamentale, ideologice şi practice,
dintre Islam, ca a treia mare religie
monoteistă relevată a istoriei omeneşti şi
curentele marginale, periferice care au
inventat o “nouă religie” – cea a violenţei,
extremismului şi brutalităţii

2015

Activităţi
Articole de presă

•
•
•
•
•

•

“Cultura ca dimensiune a diplomaţiei”, autor Prof. Dr. Terezia Filip - „Graiul Maramureşului”, 17 iunie
“Afacerea Refugiatul”, autor Emanuel Peterliceanu - publicat în „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

Titluri editoriale – colecţia Biblioteca Arabă

Dā'ish sau Jihadul de lângă noi
Autor: Dumitru CHICAN
Cartea de faţă, aşa cum chiar titlul său o afirmă, îşi propune
să discute, în primul rând, despre fenomenul terorismului
de sorginte ideologică religioasă, aşa cum îl resimţim, tot
mai acut, în calitatea noastră de oameni “globali”, dar şi
despre întruchiparea arhetipală a barbariei post-moderne
sub înfăţişarea grupării numită Statul Islamic. Iar discursul
despre acestă temă provocatoare se doreşte a fi şi un
metadiscurs despre relaţionarea contemporană şi despre
perspectivele posibile ale convieţuirii şi dialogului dintre
“Occident şi Islam” în contextul în care fiecare parte a lumii
se învecinează cu provocările fundamentalist-teroriste.
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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 – colecţia Biblioteca
Arabă
Prolegomene sau Introducere în filozofia şi sociologia istoriei universale
Autor: IBN
Kaldun , studiu introductiv şi note: Dumitru Chican
Antologare,
, traducere,
Antologare
traducere
Prefata : Boutheina Labidi, ambasador al Republicii Tunisiene
Cuvânt Înainte: Acad. Ioan - Aurel I. Pop
Descriere: Ibn Khaldū
Khaldūn (1332(1332-1406) savant, filosof şi istoric arab tunisian, unul dintre cei mai
mari scriitori ai lumii islamice din Evului Mediu, este considerat
considerat în unianimitatea opiniilor
arabe şi occidentale, drept fondatorul şi teoreticianul sociologiei şi filosofiei istorice.
Faimoasele „Prolegomene”
Prolegomene” sau „Introducere”
Introducere” la opera istorică “Cartea pildelor”
pildelor”(Kitā
(Kitāb AlAl-Ibar)
este un vast tratat de istorie care acoperă prin conţ
conţinut o amplă varietate tematică.
tematică.
Volumul a fost lansat La Târgul Internaţ
Internaţional de Carte Gaudeamus, în 17 noiembrie 2016,
evenimentul fiind organizat sub tutela MAE
Imagini
Imaginide
delalaevenimentul
evenimentulde
delansare
lansare
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Ambasador
alal Republicii
Arabe
Egipt
Republicii Arabe Egipt
Prof.
Prof.Dr.
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TereziaFilip
Filip
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Strategii
Strategii
Iniţierea unui nou program care să cuprindă lucrări din cultura tunisiană şi lansarea acestora în România şi în Tunisia

Proiect domeniul tineret
Campanie de combatere a discriminării şi xenofobiei
Septembrie - decembrie

Au participat 71 de tineri.

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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