Dni Arabskie
Organizator: Katedra Bliskiego i Dalekiego Wchodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koło
Bliskowschodnie
Termin: 13-15 maja 2008 r.
Miejsce: Kraków
Dni Arabskie są cykliczną imprezą organizowaną przez członków Bliskowschodniego Koła
Naukowego działającego przy Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W tym roku odbędą się już po raz czwarty.
Jest to impreza skierowana przede wszystkim do środowiska akademickiego, jednakże
organizatorom zależy, aby zainteresować kulturą arabską osoby na co dzień tym się nie
zajmujące. Jednym z głównych punktów tegorocznych Dni Arabskich będzie konferencja
zatytułowana „Stosunki Euro – Arabskie na początku XXI wieku”, która odbędzie się 14 maja.
Zaproszeni specjaliści w dziedzinie studiów bliskowschodnich zaprezentują problematykę
relacji kulturowych i politycznych między Europą a krajami Bliskiego Wschodu. W dyskusje i
rozważania zostaną zaangażowani również studenci.
Ponadto planowana jest wystawa zdjęć, przedstawiającą kulturę arabską widzianą oczami
młodych ludzi, a także krótki przegląd filmów dokumentalnych, którego celem będzie
ukazanie codziennego życia w poszczególnych rejonach Bliskiego Wschodu.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w ramach IV Dni Arabskich będzie Impreza Orientalna, która
stanie się okazją do posłuchania arabskiej muzyki, poznania tamtejszych zwyczajów oraz po
prostu do wspólnej zabawy.
Program
Wtorek (13.05)
11.00 – Inauguracyjny wykład dr Beaty Kowalskiej (Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7, s.3.06)
12.15 – Uroczyste otwarcie Dni Arabskich z udziałem zaproszonych gości (Kampus UJ, ul.
Gronostajowa 7, s. P.01)
13.00 – Otwarcie wystawy „NO PHOTO czyli Liban w studenckim obiektywie” (Kampus UJ,
ul. Gronostajowa 7, s. P.01)
17.00 – „Wspomnienia z Libanu” – slajdowisko (Klub Re, ul. Św. Krzyża 4)
18.00 – Projekcja filmów: „Khalass” (reż. Borhan Alawiyya, 97min, napisy w języku
angielskim), „Haszysz” (reż. Daniel Gruner, 80 min, napisy w języku angielskim) (Klub Re,
ul. Św. Krzyża 4)
Środa (14.05)
09.30 – „Oblicza dialogu - stosunki Europy ze światem arabskim w XXI wieku” - cykl
wykładów otwartych połączonych z dyskusją z udziałem publiczności (dr W. P. Turek, dr M.
Góra, mgr K. Pędziwiatr) (Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7, s. P. 03)
16.30 – „Egipt – tu i teraz (Huna wa-l-aan)” – slajdowisko (Klub Re, ul. Św. Krzyża 4)
18.00 – Projekcja filmów: „Recycle” (reż. Mahmud al Massad, 78 min., napisy w języku
angielskim), „The Closed Doors” (reż. Atef Hetata, 105 min., napisy w języku angielskim)
(Klub Re, ul. Św. Krzyża 4)
Czwartek (15.05)
15.00 – Projekcja filmów: „Iraq in fragments” (reż. James Longley, 94 min., napisy w języku
angielskim), „Until when...” (reż. Dahna Abourahme, 76 min., napisy w języku angielskim)
(Kawiarnia Naukowa, ul. Jakuba 29 – 31)
20.00 – Impreza Orientalna (Drukarnia Jazz Club, ul. Nadwiślańska 1)

