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crt. 
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centrului de 
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Anul 

înfiinţării 

Activităţile principale Activităţi derulate în 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de 

Studii Arabe 

(CSA)   

al Universităţii 

din Bucureşti  

 

 

 

 

 

1994 

- Promovarea la nivel universitar şi 

post-universitar a studiilor privind 

cultura şi civilizaţia arabă în perspectivă 

multidisciplinară (limbă, literatură, 

filosofie, etnologie, folclor, istorie, 

sociologie, artă etc.); 

– Susţinerea proiectelor de cercetare a 

relaţiilor româno-arabe din trecut şi 

sprijinirea dezvoltării acestora în 

prezent; 

– Redactarea şi difuzarea publicaţiei 

Romano-Arabica (serie nouă) (2001); 

 13 decembrie 2016, conferinţa 

„Teaching literary text for Arabic 

Language Classes” , susţinută de către 

dr. Mahmoud Elashiri, Associate 

Professor, Georgetown University in 

Qatar;  

 7 decembrie 2016, conferinţa – „Text 

si context: Coranul, astazi”, susţinută de 

către dr. Alina Isac Alak;  

 8 noiembrie 2016, inaugurarea 

Cercului de Teatru Arab, la Centrul de 

Studii Arabe, condus de regizorul 

irakian Romeo Yousif (fost redactor la 

Serviciul Arab al Radio România 

Internaţional);  
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– Stabilirea de relaţii cu instituţii şi 

organizaţii care urmăresc obiective 

similare, atît din ţară (Academia 

Română, Ministerul Afacerilor Externe, 

Radiodifuziunea Română – Secţia arabă 

etc.), precum şi din străinătate (Liga 

Statelor Arabe – Cairo, Organizaţia 

Arabă pentru Educaţie şi Cultură – 

ALECSO – Tunis, Institut du Monde 

Arabe – Paris, Istituto Pontificale di 

Studi Arabi e d’Islamistica – Roma etc.). 

 

 29 octombrie 2016, lansarea lucrării 

"A Bibliography of AIDA (Association 

Internationale de Dialectologie Arabe), 

autor: prof. dr. George Grigore;  

 12 octombrie 2016, organizarea 

conferinţei „Femeile musulmane, între 

libertate şi supunere”, susţinută de 

Fatma Ilmaz, militantă pentru 

drepturile femeilor musulmane;  

 11 octombrie 2016, conferinţa E.S. 

dlui. Saker Malkawi, ambasadorul 

Regatului Haşemit al Iordaniei la 

Bucureşti, Sofia şi Chişinău despre 

Academia de limbă arabă din Amman şi 

proiectele de revigorare a limbii arabe;   

 27 iunie 2016, lansarea numarul 

XVI/2016 al revistei Romano-Arabica, 

revista Centrului de Studii Arabe 

(responsabil de număr: lector dr. Ovidiu 

Pietrăreanu).  

 februarie 2016, publicarea volumul  

George Grigore and Gabriel Bițună 

(eds.), Arabic Varieties: Far and Wide. 

Proceedings of the 11th International 

Conference of AIDA – Bucharest, 2015. 

Bucharest: Editura Universității din 

București. 2016. (ISBN 978-606-16-

0709-9).   

 

Centrul de Studii Arabe poate fi găsit la: http://www.unibuc.ro/depts/limbi/literaturi_orientale/cent-de-stud-

arab/ şi https://www.facebook.com/pages/Centrul-De-Studii-Arabe-Lls/546294635385826 .  

 

http://www.unibuc.ro/depts/limbi/literaturi_orientale/cent-de-stud-arab/
http://www.unibuc.ro/depts/limbi/literaturi_orientale/cent-de-stud-arab/
https://www.facebook.com/pages/Centrul-De-Studii-Arabe-Lls/546294635385826
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a. Publicaţii ale Centrului de Studii Arabe:  

 

Revista Romano-Arabica (http://araba.lls.unibuc.ro/?page_id=2791)  

 

Centrul de Studii Arabe publică anual revista Romano-Arabica (serie nouă), editată de George Grigore şi Laura 

Sitaru şi apărută la Editura Universităţii din Bucureşti (ISSN 1582-6953). Numărul XVI/2016 a apărut sub tematica 

Modalities in Arabic şi găzduieşte peste douăzeci de studii şi recenzii ale unor specialişti de talie internaţională în 

studii de arabistică şi islamologie (responsabilul acestui număr este lector dr. Ovidiu Pietrăreanu). Revista Romano-

Arabica apare exclusiv în limbi străine (engleză, franceză, arabă, italiană, spaniolă, germană etc.).  

Romano-Arabica este indexată în baze de date internaţionale relevante pentru arabistică şi islamologie, precum: 

Index Islamicus, Cascadilla, Ulrich, Linguistic Bibliography Online(Brill), EBSCO, Scipio, Scopus.   

 

Numerele Romano-Arabica (seria nouă) pot şi accesate electronic la: 

http://araba.lls.unibuc.ro/?page_id=63  

 

b. Publicaţii sub egida CSA: colecţia Alif de literatură arabă modernă, găzduită de editura Ars Longa, Iaşi.  

 

Titlurile din colecţia Alif pot fi consultate pe site-ul editurii la adresa: http://www.arslonga.ro/colectii/alif.html.   

http://araba.lls.unibuc.ro/?page_id=2791
http://www.cascadilla.com/wiki/index.php/Romano-Arabica
http://www.serialssolutions.com/en/
http://bibliographies.brillonline.com/pages/lb/periodicals
http://search.ebscohost.com/
http://www.scipio.ro/web/romano-arabica
http://www.scopus.com/
http://araba.lls.unibuc.ro/?page_id=63
http://www.arslonga.ro/colectii/alif.html

