Universitatea Spiru Haret la Festivalul regional francofon, Bucure
Bucureşti 8--12 aprilie 2013

Universitatea Spiru H
Haret (USH) a participat la deschiderea celei de-a doua
ediţiii a Festivalului Regional al Tinerilor Francofoni,
rancofoni, organizată
organizat de “Bureau
Europe Centrale et Orientale (BECO)” şi de “Agence Universitaire
U
de la
Francophonie
ancophonie (AUF)” care are loc la Bucureşti, la Casa Universitarilor, în
î
perioada 8-12
8
aprilie 2013.. USH a fost reprezentată la festivitatea de
deschidere a lucrărilor de: Larisa Mihoreanu (student)
student), Anca Ungureanu
(asist.univ.drd) şi Adrian Vasile (doctorand).
Eveniment
venimentul întruneşte în jur de cincizeci de studenţi
studen din regiunea Europei
centrale şi orientale care, timp de o săptămână vor participa la conferinţe
conferin
ştiinţifice şi culturale, ateliere creative şi
ş artistice, concursuri şi serate în jurul tradiţiilor
tradiţ
locale.
Adevărat festival
ival al limbii franceze, ediţia
ediţ de anul acesta cu tema “Carrefour
Carrefour des cultures francophones”,
creează un spaţiu în care tinerii din diverse ţări interacţionează într-o
o atmosferă
atmosfer convivială şi
interculturală http://tiny.cc/ogy7uw.
http://tiny.cc/ogy7uw Studenţii participanţi - finalişti în
n urma selecţiei
selec
AUF - provin din
15 ţări ale Europei centrale
ale şi orientale: Albania, Armenia, Bulgaria, Croaţţia, Georgia, Kazahstan,
Macedonia,
a, Moldova, Mongolia, România,
Rom
Rusia, Slovacia, Turcia, Ucraina şi Ungaria
Ungaria. Alte patru ţări:
Egipt, Liban, Maroc şi Palestina se regăsesc
regă
printre invitaţi.
Dintre temele festivalului amintim:
amintim 1) Instituţiile francofone; 2) Cum să te înscrii
nscrii la o diplomă în limba
franceză - discuţii, experienţe,
e, posibilit
posibilităţi de noi joburi; 3) Meseria de jurnalist
urnalist francofon în Europa
centrală şi orientală. De asemenea,
asemen
în fiecare după-amuză, participanţiiii vor activa în cadrul diverselor
ateliere culturale propuse de organizatori:
organizatori coregrafie, improvizaţie
ţie teatrală,
teatrală pictură, fotografie,
jurnalism, cântece
ntece francofone, dezvoltare durabil
durabilă. In program este prevăzut
zută vizitarea expoziţiei
deschise la Biblioteca Naţională
ţională a României: Repere francofone - 20 de ani de la aderarea
ade
României la
Organizaţia Internaţională a Francofoniei
rancofoniei (OIF)
(
.
Festivalul se va încheia
ncheia cu un concurs pe tema Întrebări pentru
un francofon şi cu o expoziţie
ţie cuprinzând toate lucrările
realizate în cursul acestei săptămâni
s
de schimburi
interculturale. Cele mai reuşite
ite lucrări
lucr vor fi premiate în cadrul
unei gale festive. USH, membru asociat AUF, urează succes
Festivalului şi este hotărâtă să participe,
particip activ, la următoarea
ediţie, prin cât mai mulţi dintre studenţii
studen săi.
Larisa Mihoreanu, Anca Ungureanu, Adrian Vasile

