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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE 

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI ORIENTALE 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRELOR DE CERCETARE 2019 

Centrul de Studii Arabe al Universităţii din Bucureşti 

 

Activități proprii: 

 

nr. 

crt. 

Denumirea centrului de 

cercetare 

Anul 

înfiinţării 

Activităţile principale Activităţi derulate în 2018 

 Centrul de Studii Arabe 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 

 18 decembrie 2019: Perspective de 

dezvoltare a studiilor de arabistică 

în România – masă rotundă 

ocazionată de Ziua internaţională a 

limbii arabe, cu participarea E.S. 

Sufyan Qudah, ambasador al 

Regatului Haşemit al Iordoniei;  

 14 noiembrie 2019: „The 

diplomacy of tolerance: a keyword 

in the Emirates in 2019” – 

conferinţă susţinută de E.S. dr. 

Ahmad Abdullah Said  al- 

Matroushi, ambasador al 

Emiratelor Arabe Unite;  

 16 aprilie 2019: serie de întâlniri şi 

conferinţe susţinute de prof. Essam 

Eid (Universitatea din Riyadh, 

Arabia Saudită); 

 12-13 aprilie 2019: Trends and 

Developments in Today’s Arabic, 
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arabă, Uniunea Scriitorilor 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.). 

conferinţă internaţională (peste 40 

de participanţi) 

 14 martie 2019: organizarea Zilei 

culturii palestiniene (serie de 

conferinţe susţinute de prof. dr. 

George Grigore – Mahmoud 

Darwish: dimensiunea spirituală a 

Ierasalimului şi conf. dr. Laura 

Sitaru: Problematica identităţilor în 

oglindă în romanele „palestiniene” 

ale lui Elias Khoury”), în colaborare 

cu comunitatea palestiană din 

România.   

 

 

 

Observaţii:  

1) Centrul de Studii Arabe a publicat în 2019 numărul XIX/2019 din Revista Romano-Arabica (“Curses and Profanity in the 

Languages and Cultures of the Middle East and North Africa”), ed. George Grigore & Laura Sitaru 

(https://romanoarabica.academy/).  

 

2) Parteneriate externe:  

Centrul de Studii Arabe al UB are un protocol de colaborare cu Institutul Bouguiba al Universităţii al-Manar din Tunisia al cărui obiect 

constă din organizarea de sesiuni de cursuri de vară de limba arabă la Bucureşti. Prima 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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