CURRICULUM VITAE

Conf. univ. dr. Laura Sitaru

Coordonate profesionale:
Adresă: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Centrul de Studii Arabe, strada
Pitar Moş, 7-13, sector 2, Bucureşti, cod poştal 70151, telefon/ fax: 021.318.15.79
Web: http://araba.lls.unibuc.ro/ ; http://www.unibuc.ro/prof/sitaru_l_m/
Email: laura.sitaru@lls.unibuc.ro

Activitate didactică şi de cercetare în Universitatea din Bucureşti, Secţia de
limba arabă, Departamentul de Limbi şi Literaturi Orientale, Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine

Domenii de specializare şi cercetare: civilizaţie arabo-islamică (perioada clasică,
modernă şi contemporană); literatură arabă modernă; literatură arabă de călătorie;
limba arabă literară; modele identitare în spaţiul arabo-islamic; istoria ideilor şi a
conceptelor.

Experienţă didactică anterioară
-

2014 (octombrie) – prezent: conferenţiar la secţia arabă a Facultăţii de
Limbi şi Literaturi Străine

-

2009 (februarie) – 2014 (septembrie): lector la secţia arabă a Facultăţii de
Limbi şi Literaturi Străine

-

2006 (februarie) – 2009: asistent la secţia arabă a Facultăţii de Limbi şi
Literaturi Străine

-

2003 (februarie) - 2006: preparator la secţia arabă a Facultăţii de Limbi şi
Literaturi Străine
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Studii universitare
-

august 2009, doctorat în ştiinţe umaniste, domeniul istorie, obţinut cu
calificativul „foarte bine” (cu teza: Concepte – cheie în terminologia politică
arabă. Studiu lingvistic, istoric şi politologic), coordonator: prof. univ. dr.
Lucian Boia

-

octombrie 2005 – septembrie 2008, doctorand la Şcoala Doctorală a
Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti

-

2002-2004 : studii de masterat – Istoria ideilor şi mentalităţilor, la
Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti

-

1997-2002 : Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din
Bucureşti, specializarea limba şi literatura arabă- limba şi literatura
italiană

Stagii de pregătire şi formare
-

3 octombrie 2011 – 15 februarie 2012, Fulbright Senior Researcher la
Universitatea Georgetown din Washington, Prince Alwaleed Bin Talal
Center for Muslim and Christian Understanding

-

septembrie 2007 – iulie 2008, bursier AuF (Agence universitaire de la
Francophonie), în cadrul programului de mobilitate universitară

-

15 septembrie 2007 – 15 februarie 2008, stagiu de documentare în vederea
pregătirii tezei de doctorat, la Universitatea din Cairo, Facultatea de
Economie şi Ştiinţe Politice, în cadrul programului de mobilitate
universitară al AuF

-

octombrie 2000 – iunie 2001 : cursuri de limbă şi literatură arabă urmate
la Facultatea de Litere a Universităţii din Cairo în cadrul unei burse
obţinute prin ONBSS al Ministerului Educaţiei; cursuri de limbă arabă
urmate la Institutul pentru Străini de pe lângă Ministerul Educaţiei din
Egipt;

-

1999 : Institut Bourguiba des Langues Vivantes, Tunis, cursuri intensive de
limbă arabă urmate în perioada 05.07.1999-30.07.1999, în cadrul unei burse
obţinute prin ONBSS al Ministerului Educaţiei.
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Experienţă profesională în domenii conexe
-

martie 2012 – prezent: prodecan al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a
Universităţii din Bucureşti

-

din 2016: membru al Centrului de Studii asupra Orientului Mijlociu şi al
Mediteranei, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai

-

februarie 2012 – prezent: membru al Asociaţiei Fulbright Alumni

-

ianuarie 2012 – prezent: membru în consiliul ştiinţific al colecţiei Alif (colecţie
de traduceri din literatura arabă contemporană coordonată de prof. dr. George
Grigore), găzduită de editura Ars Longa, Iaşi

-

2011 – prezent: coeditor al revistei Romano-Arabica, publicaţie a Centrului de
Studii
Arabe
al
Universităţii
din
Bucureşti
(http://araba.lls.unibuc.ro/?page_id=2791)

-

mai 2012 – martie 2017: director de cercetare, Direcţia Furnizare Expertiză
pentru Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român

-

2005 (septembrie) – 2017 (martie): cercetător la Institutul Diplomatic Român
(zona de expertiză – Orientul Mijlociu)

-

2004 (iunie) – 2007 (septembrie): redactor la Serviciul Arab al Radio România
Internaţional

-

2003-prezent: membru al Centrului de Studii Arabe al Universităţii din
Bucureşti

-

2002-2004: colaborator la Serviciul Arab al Radio România Internaţional

Limbi străine cunoscute
arabă, engleză, franceză, italiană
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Premii şi distincţii
Premiul Uniunii Scriitorilor din România – filialele Bucureşti – pentru
traducere literară (9 decembrie 2013) pentru traducerea romanului “Taxi.
Povestiri
din
trafic”
al
autorului
egiptean
Khaled
al-Khamissi
(http://araba.lls.unibuc.ro/?p=3785)
Participare la colocvii şi conferinţe (selecţie)
-

16 septembrie 2017, participare la conferinţa internaţională Geographies of
Arab and Muslim identity through the eyes of travelers cu comunicarea „Le
voyageur musulman médiéval et la frontière”, organizată de Secţia de arabă
& Centrul de Studii Arabe, Universitatea din Bucureşti (cu ocazia a 60 de
ani de existenţă).

-

25 februarie 2016, susţinerea prelegerii Sisteme politice din Orientul
Mijlociu: autoritarism, naţionalism, islamism în cadrul proiectul „Orientul
Mijlociu-pacea imposibilă?” organizat de Fundaţia Europeană „Nicolae
Titulescu”.

-

23-24 octombrie 2015, participare la conferinţa internaţională Travellers
and Travels. Seeing old places, looking for new ones, organizată de Facultatea
de Litere a Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul ambasadei Confederaţiei
Elveţiene la Bucureşti, cu lucrarea Consideraţii asupra evoluţiei imaginii
străinului în câteva însemnări şi note ale călătorilor arabi.

-

22-25 septembrie 2015, participare la conferinţa internaţională Varieties of
Readings of Medieval Sources, organizat la Cluj de FIDEM (Fédération
Internationale des Instituts d’Études Mediévales) şi Centrul de Filosofie
Antică şi Medievală, UBB Cluj, cu lucrarea Quelques considérations sur la
typologie de l’intellectuel musulman dans le Moyen Âge de l’islam.

-

24-25 aprilie 2015, participare la conferinţa internaţională Homo viator
organizată de Universitatea „Sapientia”, Miercurea-Ciuc, cu comunicarea
Observaţii lingvistice în reprezentarea străinului în câteva însemnări ale
călătorilor arabi medievali

-

27 septembrie 2014, susţinerea comunicării Formarea principalelor
concepte politice ale islamului modern, între contactul cu valorile occidentale
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şi reinterpretarea categoriilor fundamentale ale civilizaţiei islamice în cadrul
workshopului „Creştinism, islam şi democraţie în Europa”, organizat de
Centrul de Analiză Politică al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
-

1-5 aprilie 2014, susţinerea unei serii de trei prelegeri cu tema Literatura
arabă de călătorie şi experienţa constrastului în construcţia identitară, la
Universitatea din Cadiz, Spania, în cadrul mobilităţii Erasmus
(http://araba.lls.unibuc.ro/?p=4147)

-

11-12 februarie 2014, Riyadh, participant la „The second Saudi-Romanian
Workshop”, cu lucrarea Revisiting some common loci in both European and
Arab cultural representations (http://www.idr.ro/Workshop2014.pdf)

-

31 ianuarie 2014, susţinerea conferinţei Aspecte ale unei traduceri culturale:
romanul Taxi. Povestiri din trafic al scriitorului Khaled al-Khamissi,
Bucureşti, Uniunea Scriitorilor din România (în cadrul ciclului de întâlniri
cu
cititorii);
http://www.bibmet.ro/detaliiarticol.aspx?artId=1117&catId=346&c=1

-

18 decembrie 2013, susţinerea prelegerii Ibrāhīm al-Yāziğī şi reformarea
limbii arabe în cadrul evenimentului Ziua Internaţională a Limbii Arabe,
organizat de Secţia de Arabă şi Corpul Diplomatic Arab din România, Casa
Universitarilor, Bucureşti (http://araba.lls.unibuc.ro/?p=3851)

-

5 septembrie 2013, guest-speaker la dezbaterea „Siria: cronica unui conflict
amânat”, organizată de Fundaţia Nicolae Titulescu, cu prelegerea
Confesionalizarea
conflictului
sirian:
discurs
şi
realitate
(http://www.titulescu.eu/2013/09/siria-cronica-unui-conflict-amanat/);

-

2 aprilie 2013, prelegerea Aspecte istorico-culturale ale relaţiei românoarabe (prelegere în limba arabă) în cadrul celei de-a 3 ediţii a Programului
de pregătire diplomatică, organizat la Ramallah, Teritoriile Palestiniene, de
către Institutul Diplomatic Român şi Ministerul Afacerilor Externe

-

27 martie 2013, participare la manifestarea culturală Journée franco-arabe
(eveniment organizat de secţia de arabă a Facultăţii de Limbi Străine, în
colaborare cu Lectoratul francez şi găzduit de Institut Français de Bucarest),
cu conferinţa Le dernier immigré: une histoire des mots
(http://araba.lls.unibuc.ro/?p=2971)
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-

12 noiembrie 2012, susţinerea conferinţei The Southern shore of the
Mediterranean and the need to revisit some common loci in both European
and Arab approaches în cadrul cursurilor internaţionale ”Nicolae Titulescu”,
Poiana
Braşov
(11-18
noiembrie
2012)
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/2012.11.12_program_n.titulescu.pd
f

-

7 iunie 2012, prelegerea Traducerea romanului Taxi. Povestiri din trafic: o
provocare culturală, eveniment organizat de Centrul de Studii Arabe,
ambasada Egiptului şi găzduit de Librăria Mihai Eminescu, Bucureşti, cu
ocazia lansării traducerii (http://araba.lls.unibuc.ro/?p=2012)

-

19 mai 2012, participare la colocviul internaţional „55 years of Arab Studies
in Romania”, organizat de Centrul de Studii Arabe al Universităţii din
Bucureşti, cu lucrarea “Stereotypes about Islam and media intellectuals’
discourse after 9/11”, http://araba.lls.unibuc.ro/?p=1860

-

31 ianuarie 2012, prelegerea Stereotypes on Islam after 9/11 and media
intellectuals la Alwaleed Center for Muslim-Christian Understanding,
Georgetown University, la invitaţia profesorului John O. Voll,
http://acmcu.georgetown.edu/272026.html

-

1-4 decembrie 2011, participare la lucrările MESA (Middle East Studies
Association), Washington Marriott Wardman Park Hotel, Washington DC,
Statele Unite ale Americii

-

21 mai 2011, participare la colocviul internaţional „Spaţiul islamic:
diversitate lingvistică şi culturală”, organizat de Centrul de Studii Arabe al
Universităţii din Bucureşti, cu lucrarea Some considerations on concept of
muwātana, http://araba.lls.unibuc.ro/?p=908

-

17–27 martie 2011, participare la festivalul de teatru şi cultură Ayyam ashShariqa al-Masrahiyya, Sharjah, Emiratele Arabe Unite.

-

24-31 octombrie 2010, participare la programul de formare diplomatică
desfăşurat de Ministerul de Externe în Ramallah, Teritoriile Palestiniene, în
calitate de conferenţiar, cu comunicările Diplomaţia culturală şi
comunicarea interculturală şi Paradigme culturale, între specific şi universal.
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-

17-18 iunie 2010, participare la conferinţa internaţională The Dialogue
between East and West, organizată de Universitatea Babeş-Bolyai în
colaborare cu Institutul de Studii Turce şi Central-Asiatice, cu comunicarea
Mituri contemporane despre islam şi rolul lor în contrucţia imaginii
musulmanului.

-

7-14 aprilie 2010, participare la conferinţa internaţională Leaders at the
Core of Better Communities, organizată de USAID & ICMA în Erbil, Irak.

-

7-8 noiembrie 2008, participare la sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Limbi
şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, cu lucrarea Limbajul în
construcţia politică a gândirii politice arabo-islamice moderne

-

16 noiembrie 2006, Criza modernităţii în lumea arabo-islamică, conferinţă
susţinută la Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti

-

12 aprilie 2006: participare la conferinţa dedicată celor o sută de ani de
relaţii bilaterale româno-egiptene, cu comunicarea Rolul culturii în relaţiile
româno-egiptene (în limba arabă), Cairo, Egipt

-

3 decembrie 2004, participare la colocviul La problématique de la
traduction d’une langue orientale et vers une langue orientale, organizat de
Catedra de Orientale a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine în colaborare
cu Centrul de Studii Arabe al Universităţii Bucureşti; cu comunicarea Une
tentative d’équivaloir quelques concepts identitaires européens modernes en
arabe.

-

2-4 iunie 2003, participare la colocviul international de lingvistică arabă
organizat de Centrul de Studii Arabe al Universităţii Bucureşti – Colloquium
on Arabic Linguistics- cu comunicarea Le cadre socioculturel des contacts
linguistiques dans le cas de la communauté Gabaliyya du Sinaï .

-

16 noiembrie 2002, participare la colocviul Discourses on love in the
Orient , organizat de Catedra de Orientale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi
Străine în colaborare cu Centrul de Studii Arabe al Universităţii Bucureşti;
cu comunicarea L’amour dans la vision de la mystique Rabi’a.
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Mese rotunde
-

24 mai 2017, prezentarea figurii filosofului al-Kindī în contextul lansării
volumului Al-Kindī. 2017. Despre filosofia primă (Editarea și traducerea
originalului arab și note explicative de George Grigore. Studiu introductiv
de Laura Sitaru. Ediție bilingvă: arabă-română. Iași: Editura Polirom.
Biblioteca medievală), cu ocazia Târgului de carte Bookfest.

-

23 mai 2017, prezentarea volumului de poezie a lui Hussein Habasch,
Copaci cu chef (Traducere din limba arabă: Ștefan Ionete. Studiu
introductiv: Laura Sitaru, Iași: Editura Ars Longa, Colecția Alif), cu ocazia
lansării organizate la Librăria Eminescu

-

1 aprilie 2017, participare la Masa rotundă „Modalități de predare a limbii
arabe la nivel universitar”, organizată de Centrul De Studii Arabe cu
intervenţia „Literatura arabă, între expresia literară şi cea dialectală”.

-

2 iunie 2016, prezentarea lucrării "Adonis în dialog cu Horia Abdelouahed.
Islamul şi violenţa", în cadrul lansării organizate de către editura Humanitas
în cadrul târgului de carte „Bookfest” 2016 (alături de Sever Voinescu, Doru
Castaian);

-

18 mai 2016, prezentarea lucrării Femeile în jurisprudenţa islamică. Critici
contemporane a autoarei Alina Isac Alak, publicat la editura Tritonic, în
Colecţia Studii Feministe, cu ocazia lansării volumului, eveniment organizat
de SNSPA.

-

17 februarie 2016, intervenţie în cadrul lansării volumului “La revedere,
patrie!” coordonat de Mazen Rifai, ca autor al prefeţei lucrării menţionate,
eveniment găzduit de Universitatea “Lumina”.

-

21 mai 2015, la ora 18.00, moderarea întâlnirii cu scriitorul şi jurnalistul
algerian Kamel Daoud, alături de prof. dr. Toader Saulea. Întâlnirea a fost
găzduită de CEREFREA Villa Noël, la iniţiativa Organisation Internationale
de la Francophonie şi a Institutului Cultural Francez la Bucureşti.

-

18 decembrie 2013, Zilei Internaţionale a Limbii Arabe, eveniment organizat
de Centrul de Studii Arabe şi Corpul Diplomatic Arab din România
(http://araba.lls.unibuc.ro/?p=3851)
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-

27 martie 2013, Ziua Franco-Arabă, eveniment organizat de către secţia de
limba arabă şi departamentul de limba franceză din cadrul Facultăţii de
Limbi şi Literaturi Străine şi care s-a numărat printre festivităţile prilejuite
de Luna Francofoniei (găzduit de Institutul Francez din Bucureşti);
http://araba.lls.unibuc.ro/?p=2971

Organizare de conferinţe
15-16 septembrie 2017: Geographies of Arab and Muslim identity through the eyes
of travelers, conferinţă internaţională organizată cu ocazia aniversării a 60 de ani
de la înfiinţarea secţiei de limba arabă la Universitatea din Bucureşti
(http://infoub.unibuc.ro/2017/09/40-de-cercetatori-si-profesori-arabisti-dinintreaga-lume-invitati-la-celebrarea-a-60-de-ani-de-la-infiintarea-sectiei-de-arabadin-cadrul-universitatii-din-bucuresti/)
Proiecte desfăşurate
Coordonarea proiectului The translation flow between Arabic language and the
Mediterranian, Central and Eastern Europe (anul universitar 2010-2011), referitor la
traducerile din literatura arabă în limba română, proiect desfăşurat cu participarea
studenţilor secţiei de arabă a Facultăţii de Limbi Străine a Universităţii din
Bucureşti, sub egida fundaţiei Next Page Foundation series of studies on translation
flows cu sediul la Sofia, Bulgaria, în parteneriat cu "Translating in the
Mediterranean", proiect al Transeuropéennes
(http://www.npage.org/IMG/pdf/Arabic-Romanian-corr.pdf ), 38 pp.

Articole în mass-media de specialitate (selecţie)
-

-

3-9 august 2017, “Dilema veche”, numărul 702 (Ierusalim. Visul), articolul
Direcţie şi memorie
1-7 iunie 2017, “Dilema veche”, numărul 693 (Ierusalim. Cetatea), articolul
Există pe lume mii de Bagdaduri şi mii de Damascuri, dar Ierusalimul este
doar unul
11 august 2016, interviu scris acordat lui Laurenţiu Mihu pentru site-ului
digi24.ro
(http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Opinii/Interviu+Pasul+care+poate+tranf
orma+Orientul+Mijlociu+intr-o+ima)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

24-30 martie 2016, „Dilema veche”, numărul 631 („Ce spune Coranul?”),
articolul Raiul se află sub picioarele mamelor
4 decembrie 2014, articolul În Orientul arabo-musulman pentru revista
„Dilema Veche”, nr. 564, 4-10 decembrie 2014 (Felurite familii);
http://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/orientul-arabomusulman
14 august 2014, interviu pentru www.ziare.ro despre ascensiunea
extremismului
religios
în
spaţiul
islamic;
http://www.ziare.com/international/irak/vor-cadea-si-alte-tari-arabe-substapanirea-statului-islamic-interviu-1315730
3 septembrie 2013, articolul Conflictul sirian citit în cheie confesională în
Revista 22, nr. 35 (3-9 septembrie 2013); http://www.revista22.ro/conflictulsirian-citit-n-cheie-confesionala-30623.html
27 august 2013, articolul Siria, la capătul eforturilor diplomatice?, publicat
în „Revista 22”
(http://www.revista22.ro/articol.php?id=30402#.Uh0BCxFBvpQ.facebook
25 august 2013, articolul Bashar al-Asad, dincolo de linia roşie, publicat în
„Revista 22” (http://www.revista22.ro/articol.php?id=30319)
20 august 2013, articolul Disconfort in Orientul Mijlociu: Egiptul, în
menghina
violenţei,
publicat
în
Revista
22
(http://www.revista22.ro/disconfort-n-orientul-mijlociu-egiptul-nmenghina-violentei-30138.html)
23 iulie 2013, articolul Rezonanţe regionale ale evoluţiilor din Egipt în
„Revista 22”
(http://www.revista22.ro/rezonante-regionale-ale-evolutiilor-din-egipt29165.html);
9 iulie 2013, articolul Debarcarea preşedintelui Mursi sau miza unei
dezbateri semnatice în „Revista 22” ((http://www.revista22.ro/egipt-mizaunei-dezbateri-semantice-28581.html);
5 februarie 2013, publicarea articolului Egiptul, la doi ani de la revoluţie în
„Revista 22”, (www.revista22.ro)
10 iulie 2012, în Revista 22, cu articolul „Egiptul în era post-Mubarak”
(http://www.revista22.ro/egiptul-n-era-postmubarak-16271.html)
12 iunie 2012, în Revista 22, cu articolul „Siria, un caz particular al revoluţiei
arabe” (http://www.revista22.ro/siria-un-caz-particular-al-primaverii-arabe15599.html)
28 februarie 2012, în Revista 22, cu articolul „Confesionalizarea discursului
politic
sirian”
(http://www.revista22.ro/confesionalizarea-discursuluipolitic-sirian-13587.html)
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-

-

-

17 august 2011: articolul Conflictul sirian, chei de interpretare în „Revista 22”
(www.revista22.ro)
19 aprilie 2011: articolul Iranul în lumina evoluţiilor arabe în „Revista 22”
(www.revista22.ro)
27 februarie 2011, articolul Despre scenarii revoluţionare, publicat pe site-ul
„Club 22 – Polemici pentru viitor” (www.clubromania22.ro)
15 februarie 2011, articolul Fraţii Musulmani în Egiptul post-Mubarak
publicat
pe
site-ul
„Club
22
–
Polemici
pentru
viitor”
(www.clubromania22.ro)
11 februarie 2011, articolul Ce aduce nou discursul lui Mubarak?, publicat pe
site-ul „Club 22 – Polemici pentru viitor” (www.clubromania22.ro)
10 februarie 2011, articolul Letargia orientală, un alt mit înfrânt de istorie,
publicat
pe
site-ul
„Club
22
–
Polemici
pentru
viitor”
(www.clubromania22.ro)
8 februarie 2011, articolul Viitorul Uniunii euro-arabe, publicat în Foreign
Policy – Adevărul http://www.adevarul.ro/international/foreign_policy
4 februarie 2011: De la gum’at al-ghadab la gum’at ar-rahīl sau de la vinerea
furiei la vinerea plecării lui Mubārak, pentru site-ul www.clubromania2020.ro
2 februarie 2011: Yes, we can too, pentru site-ul www.clubromania2020.ro
2 februarie 2011: Unda revoluţionară a atins Egiptul, în “Revista 22”
1 februarie 2011: Vecinătatea sudică, în clocot în Foreign Policy-Adevărul
Reforma constituţională din Turcia, în Foreign Policy Romania, nr. 17, iulieaugust 2010
Articolul Umbra lui Gülen, în Foreign Policy Romania, nr. 15, martieaprilie 2010 (p. 30-31)
7 februarie 2010: articolul „Noile droguri ale atentatorilor islamişti” în
Foreign Policy Romania (Adevărul.ro)

Emisiuni de radio şi televiziune; interviuri alte apariţii publice (selecţie)
-

-

12 septembrie 2016, ora 16, invitată în emisiunea Storymania, Radio România
Cultural realizată de Dan Vasiliu (tema: 15 ani de la atentatele de la 11
septembrie);
13 iulie 2016, invitată la emisiunea Actual pe 2, TVR2, pentru o discuţie
referitoare la romanul "2084. Sfârşitul lumii" al scriitorului algerian
Boualem Sansal, roman distins cu Marele Premiu al Academiei Franceze şi
apărut în limba română la Editura Humanitas Fiction (alături de Ovidiu
Nahoi şi Ioan Stanomir); http://www.tvrplus.ro//editie-actual-pe-2-465313
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 iunie 2016, invitată în emisiunea Pagini de istorie, Radio România
Cultural (în dialog cu realizatorul Dan Manolache despre cartea „Islamul şi
violenţa”, Humanitas, 2016)
29 noiembrie 2015, invitată în emisiunea „Km 0”, Digi 24, alături de Mircea
Geoană. Tema emisiunii: refugiaţii din Orientul Mijlociu. Realizator: Elena
Vijulie.
22 octombrie 2015, ora 13.15, invitată în emisiunea „Arta fericirii”, TVR 2,
alături de gen. C-tin Degeratu. Tema: imigranţii din Orientul Mijlociu şi
reacţia statelor europene în faţa valului de refugiaţi.
26 iunie 2015, intervenţie în cadrul Ediţiei speciale TVR News pe tema
atentatelor din Tunisia (http://www.unitischimbam.ro/video-37-de-mortiin-atacul-din-tunisia-atentat-cu-cel-putin-25-de-morti-revendicat-de-isisin-kuweit/)
17 martie 2015, în cadrul festivalului de film documentar One World
Romania desfăşurat anul sub denumirea Kino Maidan, discuţie despre
filmul documentar The Iranian, o producţie franco-elveţiană, în regia lui
Mehran Tamadon (http://oneworld.ro/2015/l/ro/a-fi-iranian-223/).
8 martie 2015, invitată la emisiunea “Lumina credinţei”, realizată de Remus
Rădulescu la Radio România Actualităţi. Invitaţii emisiunii, preotul ortodox
Constantin Coman, preotul anglican Jan Jensen, prof. univ. Francisca
Băltăceanu şi conf. univ. Laura Sitaru, au dezbătut viziunea religioasă
asupra femeii în iudaism, creştinism şi islam.
8 ianuarie 2015, în emisiunea „Esenţial” difuzată de postul de televiziune
Antena 3 (realizator Alina Petrescu) pentru a comenta contextul şi urmările
atentatelor împotriva revistei satirice franceze Charlie Hebdo;
19 decembrie 2014, invitat în emisiunea „Europa mea”, TVR 1 (realizator
Gabriel Giurgiu);
15 şi, respectiv, 22 octombrie 2014, invitată la emisiunea „Sensurile şi
contrasensurile” realizată de Dan Manolache la Radio România Cultural şi
difuzată în două părţi, pe, în intervalul 22.15-23.00. Emisiunea a luat în
discuţie
evoluţii
actuale
din
lumea
arabo-islamică
(http://www.radioromaniacultural.ro/grilas/program/2014-10-22/3/true).
10 noiembrie 2013, 10.15-11.00, invitată în emisiunea „Lumina credinţei”,
Radio România Actualităţi, realizată de Remus Rus (tema discuţiei:
facţiunile religioase din islam);
23 ianuarie 2013, 22.15-23, invitată la Radio România Cultural (tema
emisiunii: Algeria şi criza din Mali, realizator Dan Manolache)
13 ianuarie 2013, invitată la emisiunea Garantat 100%, TVR1 (22.45-23.30),
realizator Catalin Ştefănescu (http://www.tvrplus.ro/editie-garantat-10077589);
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16 noiembrie 2012, invitată a emisiunii „Pagini de istorie”, realizator Dan
Manolache la Radio România Cultural (temă de discuţie – Noul An
musulman);
30 septembrie 2012, invitat în emisiunea „Lumina credinţei”, Radio
România Actualităţi, realizată de Remus Rus (tema discuţiei: specificul
civilizaţiei musulmane, între tradiţional şi modern); http://www.romaniaactualitati.ro/lumina_credintei_arhiva_audio-10559;
20 septembrie 2012 – interviu acordat ziarului “Adevărul” (tema
interviului: relaţia dintre spaţiul arabo-islamic şi cultura occidentală în
raportarea la libertatea de expresie), http://adevarul.ro/international/inlume/islamul-nu-si-bate-joc-moise-iisus1_50b9fbb57c42d5a663adddf4/index.html# ;
12 iunie 2012, invitată a emisiunii „Pagini de istorie”, realizator Dan
Manolache, Radio România Cultural
(http://paginideistorie.radiocultura.ro/2012_06_01_archive.html);
23 februarie 2011, întâlnire online cu cititorii Hotnews, tema de dezbatere:
Evoluţiile din spaţiul arab (www.hotnews.ro);
15 februarie 2011, invitată la emisiunea „Dezbaterile RL” (tema de discuţie:
alternative pentru viaţa politică egipteană, cu Sabina Fati).

Data actualizării: 28 septembrie 2017
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