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Profil de ţară: Republica Libaneză
Capitala: Beirut. Principalele oraşe: Beirut, Tripoli, Saida, Zahle, Tyr
Limba oficială: araba. Limbi uzuale: franceza şi engleza
Ziua naţională: 22 noiembrie (aniversarea proclamării independenţei)
Forma de guvernământ: republică parlamentară.
Libanul, leagănul civilizaţiei feniciene şi „Elveţia Orientului”, s-a aflat sub mandat
francez între 1920-1943, când la 22 noiembrie, s-a proclamat stat independent.
În toată existenţa sa modernă de după constituirea ca stat independent, istoria Libanului este marcată de conflicte
confesionale interne şi de ingerinţe regionale şi internaţionale. Scena politică din Liban este dominată de un număr mare
de partide, mişcări şi grupări politice, unele din ele având caracter confesional sau de clan, cu programe şi obiective cu un
spectru larg de orientări. „Criza siriană” şi-a pus amprenta puternic asupra evoluţiei socio-politice şi economice a
Libanului, care, fără a fi făcut parte directă din „dominoul primăverii arabe ”, trăieşte din plin influenţele nefaste ale
acesteia. Creşterea numărului de refugiaţi sirieni şi palestinieni în Liban a determinat o creştere semnificativă a nivelului
de infracţionalitate şi a riscurilor de îmbolnăvire, generate de prezenţa şi condiţiile nu tocmai favorabile de viaţă a
majorităţii refugiaţilor.
Relaţiile diplomatice cu România:
Între ţările romane şi Liban, încă din timpul Evului Mediu s-au statornicit strânse legături culturale, religioase şi mai
târziu comerciale.
Din 1922, Franţa, ca putere mandatară, a reprezentat interesele României în Liban. În perioada interbelică a funcţionat
Camera de Comerţ libanezo-romană şi agenţi consulari ai României la Beirut.
Relaţiile diplomatice la nivel de ambasade au fost stabilite la 6 ianuarie 1965.
În 2015 s-au aniversat 50 de ani de relaţii diplomatice româno-libaneze. ANCI şi partenerul său, Editura Proema a
marcat acest eveniment prin programul cultural Acolada poeţilor.

Finanţatori

Colaboratori:
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada României din Liban
Organizaţia Internaţională a
Dialogului intercultural (Liban)
Ambasador Dumitru Chican
Prof. Dr. Terezia Filip
Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu

Consiliul Judeţean
Maramureş
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

Descriere:
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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 prevedea marcarea evenimentului prin implementarea proiector editoriale “Acolada poeţilor” şi “Integrala Khalil
Gibran” şi lansarea lor la Bucureşti şi Liban.
Pe parcursul anilor, programul s-a diversificat, în cadrul lui desfăşurându-se o gamă variată de activităţi:
Programul cultural“Mărgăritare risipite” (2016)
Consolidarea relaţiilor de colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, ICR, Ministerul Culturii,
Încheierea de parteneriate cu instituţii şi ONG-uri din Liban
În 2017 activităţile programului în Liban s-au desfăşurat în cadrul programului “România în lume-imagine, cultură,
spiritualitate”

2013

Activităţi
În ţara cedrilor
05 – 15 decembrie 2013

În primele zile ale lunii decembrie preşedinte ANCI, Emanuel Peterliceanu a efectuat o vizită în Liban cu scopul de a continua
amplifica şi multiplica contactele şi legăturile cu ţările arabe, acţiuni pe care Asociaţia le-a iniţiat şi susţinut încă de la înfiinţare.

Întâlnirile şi discuţiile purtate în perioada vizitei au pus bazele programului cultural “Acoladapoeţilor”, care se va realiza în
vederea marcării a 50 de ani de relaţii diplomatice româno-libaneze urmând să se dezvolte şi să cuprindă multe alte proiecte
editoriale şi culturale
Noii prieteni şi colaboratori ai Asociaţiei:
Înalt Preasfinţitul Theophilus Georges Saliba,
Michel Juha
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Sir
Om de cultură, poet, scriitor şi critic literar
Prof. Dr. Sheik Mukhlass Ahmad Al-Jeddah, preşedinte
al Organizaţiei Internaţionale pentru Dialog între Culturi şi Religii
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2014

Activităţi
Proiectul editorial Acolada Poeţilor
01.07-10.11.2014

Volumul realizat în colaborare cu Editura Proema la un tiraj de 500 exemplare, adună între coperţile sale o selecţie de versuri din
lirica a 17 poeţi libanezi si din lirica a 17 poeţi români contemporani. Este o apariţie unică în peisajul editorial româno-libanez, o
realizare de excepţie menită să marcheze evenimentul diplomatic ce leagă cele 2 ţări şi popoare prietene

:

Antologare, traducere din limba
arabă/română, studiu introductiv
şi note: Dumitru Chican
Prefaţă: Carmen Liliana Burlacu ,
Secretar de stat – MAE
Prima parte a volumului este
dedicată poeţilor libanezi, a căror
poeme sunt traduse din limba
arabă în limba română iar a două
parte este dedicată poeţilor
contemporani români ale căror
poezii selectate sunt traduse în
limba arabă.

Acolada poeţilor. Selecţie din lirica
română și libaneză contemporană
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Proiectul editorial Integrala Khalil Gibran
01.07 – 10.11.2014
Proiectul editorial a beneficiat de finanţare din fondurile Administraţiei Fondului Cultural Naţional (cofinanţator: Editurii
Proema) şi a constat în publicarea în 2 volume a întregii creaţii literare ale scriitorului libanez Khalil Gibran. Apariţia acestei
lucrări cu ocazia marcării a 50 de ani de relaţii diplomatice româno-libaneze (1965-2015) reprezintă un omagiu adus nu numai

marelui libanez, ci şi o exprimare clară
de apreciere faţă de patrimoniului
cultural şi literar, inestimabil tezaur de
cultură, civilizaţie şi umanism al lumii
arabo-islamice.
Publicarea celor două volume vine să
risipească îndelunga stare confuză a
pieţei editoriale naţionale şi
internaţionale produsă de publicarea
nesistematizată a operelor lui Gibran.
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Proiectul cultural
Acolada Poeţilor la Târgul Internaţional
de carte Gaudeamus – Bucureşti
19 - 23 noiembrie 2014
O prezenţă de excepţie şi o lansare-eveniment – aşa poate fi caracterizată prezenţa Asociaţiei Nord pentru Cooperare şi
Integrare (şi a partenerului său Editura Proema), la ediţia din acest an a Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus

20 noiembrie, la ora 18, Sala Cupolă:
Evenimentul de lansare a volumelor realizate în cadrul programului cultural „Acolada poeţilor”. Sub onorantul patronaj
al Ministerului Afacerilor Externe, cu prezenţa Doamnei Secretar de Stat, Liliana Carmen Burlacu, evenimentul devine o
veritabilă seară orientală cu o participare mai densă decât la multe alte lansări ale Târgului: peste 10 ambasadori din ţările
Orientului Mijlociu, decanul Corpului Diplomatic Arab, foști și actuali diplomaţi, scriitori, jurnaliști, presă, studenţi, public
iubitor de carte.
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2015
17- 20 mai 2015

Activităţi
Vizita în Liban

Vizita în Beirut a reprezentanţilor ANCI (Alexandru Peterliceanu, consilier şi Nicolae Dobrişan, expert în limba şi civilizaţia
arabă), s-a desfăşurat în vederea pregăririi evenimentului „Acolada poeţilor în Ţara cedrilor”. Reprezentanţii ANCI au avut
întrevederi cu Dl. Ambasador Victor MIRCEA şi doamna ministru consilier, Laura Mircea, Dr. Ing. BILAL SELIM HAMID
primarul oraşului Beirut, Înalt Preasfinţitul Theophilus Georges Saliba, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Siriace Mont
Liban şi Tripoli şi Domnul Prof. Michel Juha, poet şi cunoscut om de cultură libanez

În urma efectuării vizitei, s-a obţinut siguranţa că manifestărea de lansare din Ţara Cedrilor se va desfăşura într-un cadru
adecvat. S-a asigurat că la manifestare vor participa oameni de cultură libanezi, reprezentanţi ai comunităţii româneşti din
Beirut şi a misiunilor diplomatice din Liban.

Zaharia Mokhless, Consilier al „Organizaţiei Internaţionale a Dialogului intercultural”
Dr. Ing Bilal Selim Hamid, Înalt Preasfinţitul Theophilus Georges Saliba
Nicolae Dobrişan, Alexandru Peterliceanu
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2016

Activităţi
Proiectul Mărgăritare risipite
22 iunie – 20 noiembrie 2016

Asociaţia Nord Pentru Cooperare şi Integrare
Proiectul editorial

22 iunie - 20 noiembrie
2016

Finanţator: Primăria Cluj-Napoca
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi
Consiliului Local Cluj-Napoca
Proiectul susţine candidatura oraşului Cluj-Napoca
la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021

Cofinanţator:
Cofinanţator:
Editura
Editura Proema
Proema
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Sediu: Şomcuta Mare, str. Republicii nr 19A, Tel/fax: 0262.280114, Email: office@anci.org.ro, eliodus@gamil.com,
www. anci.org.ro

Proiectul cultural „Mărgăritarele risipite” urmăreşte păstrarea, conservarea şi punerea
în valoare a patrimoniului de valori culturale, ştiinţifice şi spirituale siriace - parte din tezaurul civilizaţiei universale,
promovarea dialogului intercultural şi a diversităţii culturale.
Proiectul beneficiază de susţinerea duhovniceasă a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului şi propune publicarea,
pentru 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, lansarea acesuia în ClujNapoca, Bucureşti, Baia Mare şi Beirut şi distribuirea lui în mediul studenţesc,academic şi clerical.

Ignatius Aphram I Barsoum S-a născut la 15 iunie 1887, în Mosul,
Iraq. A studiat franceza și turca, literatura și istoria religiilor. A
învăţat limba și literatura siriacă la Mănăstirea Zafaran, acolo
unde, în 1905 și-a început pregătirea teologică. În anul 1918 este
hirotonit episcop, iar mai târziu(1932), Sinodul episcopilor îl
desemnează patriarh, funcţie pe care o deţine până la sfârșitul
vieţii, la 23 iunie 1957 fiind cel de-al o sută douăzecilea patriarh al
Antiohiei și al Întregului Est.
A scris, tradus și publicat o mulţime de lucrări valoroase privind
tradiţia bisericească, liturgica, muzica și istoria Bisericii Ortodoxe
Siriace, astfel încât, astăzi este apreciat nu doar în propria sa
Biserică, ci şi în mediu academic al întregului mapamond
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
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 3 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.
EPILOG: compus din patru
părţi, Bibliografie (Izvoarele)
şi un Index general
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Materiale promovare

Cărţi poştale
Semne de carte
Mapă de prezentare
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Invitaţie eveniment lansare - Cluj Napoca

12

Mărgăritare risipite în templul Ardealului
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, ANCI în colaborare cu Editura
Proema din Baia Mare a expus din cele peste 250 de titluri editate până în prezent, cărți tipărite mai recent și numeroase
titluri din celebra colecție Biblioteca arabă care dau nota aparte proiectelor lor editoriale de peste 10 ani.
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Și nu doar atât - Editurii ANCI-Proema care a atinsun apogeu editorial în
această toamnă, i se datorează una din cele mai reușite lansări din Programul
Festivalului. Prezențe alese în frunte cu Înaltpreasfinția Sa Mitropolitul
Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Andrei Anfreicuț au onorat lansarea
proaspetei ediții Mărgăritare risipite, dând valoare momentului într-o
atmosferă distinsă de comunicare și aleasă spiritualitate. Cartea Patriarhului
Ortodox al Antiohiei și al Întregului Est (1935-1957), Mor Ignatius Aphrem I,
Barsoun, subintitulată „O istorie a literaturii și știinţelor siriace”, tipărită cu
sprijinul financiar al Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca și cu
binecuvântarea Mitropoliei Clujului Maramureşului şi Sălajului este o ediție
monumentală și o construcție culturală impresionantă, tradusă în limba
română de prof. dr. Ovidiu Tămaș.
Tipărirea unei astfel de cărți reprezintă o îmbogățire cu o zestre culturală
extrem de semnificativă pentru teritoriul cultural românesc. Mărgăritare
risipite. O istorie a literaturii și știinţelor siriace 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 cărți de cult. Sunt descrise, ca surse,
scrieri vechi și străvechi, lăcașuri de cult și așezăminte culturale, sunt
prezentate 292 de personalități orientale și destinele lor de apologeți ai
credinței, episcopi, filosofi, cărturari, magi, profeți, „cavaleri ai elocinței și ai
cunoașterii”, purtătorii adevărului în lume.

Imagini din timpul lansării
Despre carte și semnificaţia editării ei în limba română au exprimat opinii pertinente, elogioase, Înaltpreasfinţia Sa Mitropolitul
Andrei Andreicuţ, conf. univ dr. Vasile Timiș care a moderat cu distincţie și tact evenimentul, secretarul Mitropoliei
Clujului, Pr. Benedict, expert în patristică orientală
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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 şi între cei care au pledat pentru carte.
Au 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. S-a
remarcat de către vorbitori, pasiunea editorilor de la
ANCI-Proema pentru valorile spirituale ale Orientului,
punctul de vârf pe care-l reprezintă în proiectul editurii
Mărgăritare risipite.

Și nu doar atât: la apropiata sărbătoare livrescă de la
București, a ediției Gaudeamus 2016, ANCI-Proema
pregătesc titluri de autori de mare notorietate în cultura
orientală și universală, ca Nizar Qabbani, Ibn Kaldun, și o
antologie lirică dedicată aniversării a 110 ani de relații
diplomatice România-Egipt. Proiectul-cadru al Asociației
Nord pentru Cooperare şi Integrare, România în lumeimagine, cultură, spiritualitate, are dublă țintă:
diseminarea valorilor românești în lume și aducerea în
spațiul românesc a unor valori universale. Ediția
Mărgăritare risipite se înscrie în această strategie
editorială.
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Incinta din Piața Unirii, amenajată pentru lansări a fost
arhiplină iar atmosfera pătrunsă de concentrare, de
interes și respect pentru cuvântul tipărit ce izvorăște
înțelepciune.

Invitaţie la Gaudeamus - Bucureşti

“Mărgăritare risipite” la Gaudeamus
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Târgul Internaţional de carte Gaudeamus - Bucureşti
16-20 Noiembrie 2016
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Evenimentul de lansare
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.

.

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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“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
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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”
(Terezia Filip)

“O generoasă asistenţă, alcătuită, în măsură covârşitoare,
din cetăţeni sirieni aflaţi pe pământ românesc, fie aduşi de
împrejurări care le-au fost impuse, fie de afaceri sau de
legăturile de familie, a vibrat, îndeolaltă cu
cititorii români prezenţi la această manifestare, în
sentimentul şi încrederea comună că după cum popoarele
nu pier după acţiunea unor voinţe străine, tot aşa
legăturile complexe şi umane dintre acestea nu pot fi
rupte de brutalitatea faptului istoric potrivnic”
(Dumitru Chican – expert în limba şi civilizaţia arabă)

21

CULTURA / seria a III-a/ nr. 7 pag 11 / 24 noiembrie 2016
“Mărgăritare siriace”-articol realizat de Constantin Cubleşan
“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.?),
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.
Autorul, care a lucrat la elaborarea ei mai
bine de trei decenii, a cules şi valorificat
documente orientale, manuscrise, scrieri
diverse risipite prin marile biblioteci ale
lumii (înEuropa,America de Nord, în fostul
Imperiu Otoman ş.a.), făcând astfel
cunoscuteomeniriiilustrepersonalităţi
de origine siriană, localităţi şi instituţii care
au contribuit la edificarea identităţii
spirituale a acestui popor. (...)
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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.
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2017

A fost publicat volumul bilingv (română-arabă)“Punte între lumi şi inimi.
Selecţie din lirica română şi arabă contemporană”, care a cuprins versuri din
opera poetului libanez poetului libanez Unsi Al-Hajj.

Stategii 2017-2020
Începând cu 2017, activităţile de amploare se derulează în cadrul programului
“România în lume, Imagine, cultură, spiritualitate”
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