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Retrospectivă
2018                                                          Acţiuni editoriale

Acţiunea culturală
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2019                                        Activităţi
Acţiunea culturală

4-5 aprilie

Eveniment cultural desfăşurat sub genericul „Trăinicia poemului”

Activităţile desfăşurate de ANCI în 
anul 2018 pentru promovarea 
culturii şi literaturii palestiniene L-
au impresionat pe E.S, ambasadorul 
Statului Palestina, care a acceptat cu 
placere invitaţia ANCI de a vizita 
Maramareşul şi de a  participa la 
evenimnetele culturale organizate 
cu ocazia vizitei Sale.
Vizita Excelenţei Sale Fuad Karim 
Samih Kokaly în Maramureș a fost, 
timp de 2 zile, un punct culminant în 
viaţa culturală şi educaţională a 
Maramureșului, dacă nu cumva și în 
planul mai extins al României. 
Ministerul Român al Afacerilor 
Externe a onorat evenimentele, prin 
prezenţa doamnei Adriana Năstase, 
director adjunct al Direcţiei Orientul 
Mijlociu și Africa şi doamnei Miruna 
Năstase, consilier al Ministrului 
Român al Afacerilor Externe.
O vizită diplomatică dublată de-o 
manifestare culturală și livrescă, în 
care reverberează spiritul ambelor 
popoare implicate, cu valorile lor, 
nu poate fi decât un eveniment de 
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În 4 aprilie  la ora 12, în  sala  de conferinţe „Bogdan Vodă”, a Consiliului Judeţean, în prezenţa unui public avizat, s-a desfășurat 
prezentarea a cinci cărţi de poezie palestiniană și română editate de Proema-ANCI: Antologie lirică de Samih Al-Qasim, Antologie lirică
de Mahmoud Darwish, Antologie lirică de Vasile Latiș, Starea de miracol de Ioan Filip și Trăinicia poemului, antologie lirică bilingvă, 
arabă și română.

Excelenta Sa, recitand în arabă poeme de Vasile Latiş şi Nichita Stănescu
Primirea Oficială la Baia Mare

Imagini de la evenimentul cultural din Baia Mare
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Preasfinţitul Iusin, Episcop al Maramureşului şi Sătmarului şi 

Excelenţa Sa, ambasadorul Statului Palestina

Diplomă de Excelenţă oferită de Mitru Lese, primarul oraşului Tărgu Lăpus

Ecouri

Articol de presă “Impact cultural-diplomatic al vizitei 

ambasadorului Statului Palestina în Maramureş”, autor Prof. Dr. 

Terezia Filip

Graiul Maramureşului, 15 aprilie 2019

“În concluzie spun fără teama de-a exagera: Dacă dialogul 

diplomatic va utiliza cultura ca pe un cod al comunicării sincere cu 

partenerii, așa cum o propun acțiunile și parteneriatele ANCI- Proema, 

va fi posibilă pacea și armonia în lume, indiferent de politici, de 

granițe și mentalități care separă oamenii.”

Prof. Dr. Terezia Filip
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Acţiunea editorială

Aceasta carte, care, pentru prima oara, vede lumina tiparului in versiune romaneasca, este un rar document istoric. Volumul
aduna intre copertile sale, memoriile lui Mahmud Abbas, cel care, ca membru al conducerilor superioare ale miscarii idelogice, 
politice si militante ale Organizatiei de Eliberare a Palestinei si a Miscarii Fatah a fost, intr-un mod decisiv, inspiratorul
negocierilor de pace cu Israelul, fiind, in acelasi timp, cu modestie, realism si obiectivitate, cel care a avut demnitatea de 
coordonator general al procesului de negociere a pacii cu Israelul. Mahmud Abbas la 13 septembrie 1993, si-a pus semnatura pe
Declaratia de Principii, in numele intregului popor palestinian, in numele cauzei palestiniene si al conceptului ca toate popoarele
si natiunile lumii sunt egale in fata principiilor si trebuie sa contribuie in aceeasi masura la crearea lumii natiunilor si a valorilor
perene ale coexistentei. 

Drumul spre Oslo

Culisele secrete ale negocierilor de pace 
israeliano-palestiniene 

autor: Mahmud Abbas (Abu Mazen)
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Planuri pentru 2020
- Continuarea activităţilor în Palestina 

- Lansare şi donaţii de carte în Palestina

- Acţiuni editoriale: traducerea şi publicarea 

unor din opera scriitorilor palestinieni

Planuri pentru 2020
- Continuarea activităţilor în Palestina 

- Lansare şi donaţii de carte în Palestina

- Acţiuni editoriale: traducerea şi publicarea 

unor din opera scriitorilor palestinieni

Eveniment cultural 

Ecouri
Cotidianul „Akhbar EL-Yom”: „Drumul spre Oslo. la Bucureşti”,

autor    Rifaat Fayyad

La această festivitate de excepţie au fost prezenţi numeroşi 

ambasadori arabi acreditaţi în România, între aceştia regăsinduse 

şi Fouad Kokali, ambasadorul Palestinei, dinamicul ambasador al 

Egiptului, Salah Abdel Sadek, alături de proeminenţi reprezentanţi 

ai vieţii româneşti, în frunte cu reprezentantul Comisiei pentru 

Relaţii Culturale a Parlamentului României şi secretarul general al 
Guvernului român.

Bucureşti, 04 decembrie


