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Activități proprii: 

 

nr. 

crt. 

Denumirea 

centrului de 

cercetare 

Anul 

înfiinţării 

Activităţile principale Activităţi derulate în 2018 

  

 

Centrul de Studii 

Arabe (CSA) 

 

http://old.unibuc

.ro/depts/limbi/li

teraturi_oriental

e/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 din România 

etc.), precum şi din străinătate (Liga 

1) 17-20 decembrie 2018, CSA şi Secţia 

de arabă a FLLS a organizat 

Săptămâna culturii arabe la 

Universitatea din Bucureşti 

(https://www.unibuc.ro/2018/saptaman

a-culturii-arabe-la-universitatea-din-

bucuresti-3/)  

2) 9 noiembrie 2018, CSA a primit vizita 

dlor Eissa Alansari, secretar general 

adjunct al Departamentului de Cultură, 

și Muhammad ben Redha, observator al 

relațiilor culturale externe, din Kuweit, 

în vederea demarării unor proiecte 

comune.  

3) 30 octombrie 2018, CSA, în colaborare 

cu ambasada Libanului în România şi 

Muzeul Literaturii Române, a organizat 

întâlnirea-dezbatere cu scriitoarea 

libaneză Hoda Barakat, prezentă la 

Bucureşti cu ocazia lansării romanului 
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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.). 

său Împărăţia pământului, tradus în 

limba română de Laura Sitaru.  

4) 27 august -7 septembrie 2018, Centrul 

de Studii Arabe al Universității din 

București, în colaborare cu Institutul 

Bourguiba al Universității Tunis al-

Manar, a organizat  prima şcoală de 

vară de limbă arabă la Universitatea 

din București. Au participat 47 de 

studenți români și străini. 

5) 1 august 2018, CSA a organizat 

conferinţa Pespective contrastive 

asupra românei şi arabei, susţinută de 

dr. Omar Abdulaziz (EAU), urmată de 

o seară culturală arabă dedicată picturii 

şi muzicii.  

6) 29 iunie 2018, festivitatea de premiere 

a studenților și masteranzilor laureați ai 

concursului de eseuri în limba arabă, cu 

ocazia sărbătoririi anului Zayed bin 

Sultan al Nahiyan, fondatorul statului 

emiratez (Eveniment organizat în 

parteneriat cu ambasada Emiratelor 

Arabe Unite în România);   

7) 15 mai 2018, Centrul de Studii Arabe al 

Universităţii din Bucureşti a organizat 

conferinţa Collusion with God and the 

Sacred in Modern Arabic Poetry. 

Adunis and Nazih Abu ‘Afash, as a 

textual models, susţinută de prof. 

Basilius Bawardi de la Universitatea 

Bar-Ilan din Israel 

(http://arabic.biu.ac.il/en/node/402). 

http://arabic.biu.ac.il/en/node/402
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8) 12 aprilie 2018: vizita ministrului 

educaţiei din Emiratele Arabe Unite, 

E.S. Hussain Ibrahim Al Hammadi, la 

Centrul de Studii Arabe, unde au avut 

loc discuţii cu profesorii şi studenţii de 

la secţia de Limba Arabă din cadrul 

Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. 

9) 28 martie 2018: CSA a organizat 

conferinţa „Relaţiile diplomatice dintre 

Emiratele Arabe Unite şi România”, 

susţinută de E.S. Dr. Ahmad Abdallah 

al-Matrooshi, ambasadorul EAU în 

România. 

10) 27 martie 2018: CSA a organizat 

conferinţa-dezbatere Impactul 

globalizării asupra societăţii arabe, 

susţinută de drd. Shuruk Sulman  (UB).  

 

  

 

Observaţii:  

 

Parteneriate externe:  

Centrul de Studii Arabe al UB a semnat în acest an un protocol de colaborare cu Institutul Bouguiba al Universităţii al-Manar din Tunisia 

în vederea organizării la Bucureşti a unei şcoli de vară de limba arabă a cărei primă ediţie a avut loc între 27 august şi 7 septembrie 

2018. Menţionăm că Institutul Bourguiba a mai organizat școli de vară în colaborare cu universități prestigioase din Europa, precum 

Université de Sorbonne, Università La Sapienza di Roma și Universidad de Granada (https://www.unibuc.ro/2018/prima-editie-a-scolii-

de-vara-de-limba-araba-bourguiba-summer-school-organizata-la-universitatea-din-bucuresti/?fbclid=IwAR0Jsvb-

qon_oG11Wh8WtVzxAuQ_865FSQKU8n-vWFZ5D3zXDbRaiU_NBMY).  
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Publicaţii: 

Romano-Arabica, nr. XVIII/2018. Geographies of Arab and Muslim Identity through the Eyes of Travelers (editori George Grigore 

şi Laura Sitaru). Numărul curent cuprinde o selecţie a lucrărilor prezentate în cadrul conferinţei internaţionale Geographies of Arab 

and Muslim Identity, organizate la Bucureşti, în 15 şi 16 septembrie 2017, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la înfiinţarea secţiei de 

limba şi literatura arabă la Universitatea din Bucureşti. Numărul curent este îngrijit de Laura Sitaru (https://www.unibuc.ro/2018/a-fost-

lansat-cel-de-al-xviii-lea-numar-al-revistei-romano-arabica/).  

Toate numerele din Romano-Arabica pot fi accesate la: https://unibuc.academia.edu/RomanoArabicaJournal.  

 

Menţionăm că revista Romano-Arabica a fost evaluată în acest an (2018) de către Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario d della Ricerca (ANVUR) cu calificativul **Classe A ** pentru domeniul Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e 

storico-artistiche, cu subdomeniul (Settore N1) - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa 

(http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/10/Area-10_riviste-Classe_A.pdf).  
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