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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE 

DEPARTAMENTUL DE ......................................................................................... 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRELOR DE CERCETARE 2017 

Centrul de Studii Arabe (CSA) 

 

Activități proprii: 

 

nr. 

crt. 

Denumirea centrului de 

cercetare 

Anul 

înfiinţă

rii 

Activităţile principale Activităţi derulate în 2017 

 Centrul de Studii Arabe 

 

http://www.unibuc.ro/dept

s/limbi/literaturi_orientale

/cent-de-stud-arab/  

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 revistei 

Romano-Arabica. Serie Nouă 

(2001); 

 Stabilirea de relaţii cu instituţii şi 

organizaţii care urmăresc obiective 

similare, atât din ţară (Academia 

Română, Ministerul Afacerilor 

Externe, Institutul Diplomatic 

Român, Radiodifuziunea Română – 

Secţia arabă, Uniunea Scriitorilor 

 20 decembrie: Revista Romano-

Arabica a primit Premiul 

Senatului Universităţii din 

Bucureşti la categoria „cea mai 

bună revistă – domeniul ştiinţe 

umaniste”;  

 14-19 noiembrie: Săptămâna 

culturii arabe la Universitatea din 

Bucureşti, în colaborare cu 

ambasadele Egiptului şi 

Kuweitului în România;  

 31 octombrie 2017: conferinţa 

Elements d’arabe tunisien, 

susţinută de prof. Giuliano Mion, 

Universita di Chieti-Pescara, 

Italia.  

 17 octombrie 2017: conferinţă 

susţinută de E.S. Salah Eldin 

Abdel Sadek Ahmed, Ambasador 

al Republicii Arabe Egipt în 
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din România 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.). 

România;  

 15 – 16 septembrie 2017: 

sărbătorirea a 60 de ani de 

arabistică în România; 

organizarea, cu această ocazie, a 

conferinţei internaţionale 

Geographies of Arab and Muslim 

identity through the eyes of 

travelers (cu aprox. 30 de invitaţi 

din străinătate); lansarea 

volumului "Mărturii din arabistica 

românească", semnat de Alina-

Georgiana Focsineanu (interviuri 

cu 25 de personalități ale 

arabisticii românești)  

  Iunie 2017: apariţia Nr. 

XVII/2017 al revistei Romano-

Arabica, cu tema Fictional beings 

in Middle East cultures; editori 

George Grigore & Laura Sitaru 

 1 aprilie 2017: Masă rotundă cu 

tema  „Modalități de predare a 

limbii arabe la nivel universitar” 

 

 


