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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.

Grupul ţintă:
Românii din diasporă

Obiective:

Contribuţia la creşterea
fondului de carte a
bibliotecilor, centrelor
culturale şi a asociaţilor
românilor din diasporă
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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

Finanţator
Cofinanţatori
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Consiliul Judeţean Maramureş

2016

Activităţi

În toamna lui 2015, ANCI în colaborare cu Proema a lansat, la Târgul Internaţional de Carte, Gaudeamus, întro 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

Imagini din acţiunile desfăşurate în 2015 în cadrul programului Fără frontiere
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22-25 mai 2016
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
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Ambasada Iordaniei la Bucureşti

Ce pot face cărţile?
S-ar putea subestima în mod eronat puterea cărţii. În realitate, aceasta e uriașă, e incredibilă, căci în ţesătura lumii, lucrurile,
evenimentele, chiar petrecute la distanţă, se înrâuresc unele pe altele extrem de puternic. Impactul unui moment cultural de
calitate petrecut în România reverberează, în multe ţări din lume și invers. Există persoane, ţări și popoare care, dintr-un
impuls firesc, dintr-un sentiment de recunoaștere și solidaritate reacţionează la nivelul cel mai înalt la evenimente culturale în
care se vorbește despre ţara, despre valorile și reprezentanţii lor.
Vizita la Amman a Asociaţiei Nord pentru Cooperare şi Integrare prin reprezentanţii săi Dl. Peterliceanu Alexandru şi

Dl. Nicolae Dobrişan (expert în limba şi civilizaţia arabă), efectuată ca răspuns la invitaţia Directorului Clubului Diplomatic
al Iordaniei, Dl. Sami Gammah, a fost efectul unui impact cultural și livresc de ţinută.
Scopul vizitei - unul cultural-diplomatic: prezentarea şi distribuirea volumului 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,
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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Toate evenimentele proiectate – lansarea cărții Poeme fără frontiere, la Clubul
Diplomatic al Regatului Hașemit al Iordaniei, la casa memorială a poetului Wabi Al Tal
în Irbid, la întâlnirea cu membrii comunității româneşti, primirea de către președintele Senatului iordanian, E.S Dl. Faisal alFayez, dineul oferit de înaltul demnitar, excursia la Marea Moartă alte momente memorabile – s-au derulat într-o atmosferă
plină de cordialitate și atenție.
www.facebook.com/ambasadaamman)

22.05. 2016 - Irbid:
Vizitarea muzeului Mustafa Wabi Al Tal
Intâlnire cu familia poetului iordanian
Lansare Volumelor “Poeme fără frontiere” şi a
albumului “Săpânța”
Distribuție volume şi materiale de promovare

22 mai 2016 – Amman:
Întâlnire cu cetățeni români și iordanieni
Lansarea volumelor “Poeme fără frontiere”
şi a albumului “Săpânța”
Distribuție volume şi materiale de promovare
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23 mai 2016 - Amman
Clubului Diplomatic
Întâlnire cu oameni de cultură iordanieni
Lansarea volumelor “Poeme fără frontiere “ şi “Săpânţa”
Distribuţie volume şi materiale de promovare

Î

7

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”
Distribuţie volume şi materiale de promovare
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Rezultate - ecouri
S-au oferit de carti cu autograf/dedicație, 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
)“ و " دار
“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 românoiordaniene. 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)”
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“Graiul Maramureşului”- 23.06.2016

Articol realizat de
Prof. Dr. Terezia Filip

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
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Strategii
În perioada 16-19 octombrie cetăţeanul irakian, Dr. Raad Ridha Al- Zaidi - vechi prieten şi colaborator al grupului ProemaANCI - a vizitat judeţul 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 AlHamud Al-Malik Al-Sabah, guvernator al guvernoratul
kuwaitian Farwaniya, o persoană proeminentă din
interiorul familiei conducătoare Al-Sabah.
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