Constituția Norvegiană din 1814,
fundament pentru o societate modernă și democratică
Ambasada Regală a Norvegiei în România are plăcerea să vă invite la conferința
Constituția Norvegiană din 1814, fundament pentru o societate modernă și democratică:
 24 noiembrie, ora 16:00, la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca (Colegiul Academic al
UBB, str. Emmanuel de Martonne nr. 1). Un eveniment moderat de domnul Claudiu
Pădurean, jurnalist;
 25 noiembrie, ora 10:00, la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere (Str. Horia,
nr.31, Cluj) o prelegere în limba norvegiană pentru studenții programului de limbă și
literatură norvegiană;
 26 noiembrie, ora 10:00, la Universitatea din București, Facultatea de Litere (Sala de
Consiliu, Str. Edgar Quinet nr.5-7) o prelegere pentru studenți;
 27 noiembrie, ora 18:00, la Academia de Științe Economice (ASE). Un eveniment moderat
de domnul Mircea Vasilescu, redactor șef al revistei „Dilema veche”.
Scriitorul norvegian Edvard Hoem va prezenta și va discuta subiecte importante legate de
dezvoltarea Norvegiei ca o societate modernă și democratică, având la bază constituția din 1814.
Pe parcursul unui an turbulent, Norvegia a adoptat prima sa constituție în data de 17 mai 1814.
Constituția norvegiană este cea mai veche din Europa și încă se află în uz. Aceasta a fost modificată
de mai multe ori, dar niciodată nu a fost înlocuită de un nou document constituțional.
Evenimentele sunt organizate în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai, Academia de Științe
Economice și Universitatea din București.
Reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic, jurnaliști și instituții publice sunt invitați să ia
parte la evenimente.
Expoziția de postere „1814, Anul Miracolelor”, expusă la ASE în data de 27 noiembrie, va oferi
publicului din România o privire de ansamblu asupra evenimentelor politice din 1814, precum și
asupra celor mai importante paragrafe din Constituția norvegiană așa cum este ea astăzi.
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Proiectul este finanțat prin EEA și Norway Grants și Fundația pentru Literatură Norvegiană în
Străinătate (NORLA).
***
Universitatea Babeş-Bolyai este singura universitate din România care are un program de licență în
Limbă și Literatură Norvegiană, încă din 1991, fiind nucleul departamentului care a fost ulterior
deschis în 2001. De-a lungul anilor, a devenit un centru important pentru promovarea culturii și
limbii norvegiene în rândul studenților și publicului larg din România.
Facultatea de Relații Economice Internaționale, parte a Academiei de Științe Economice, a organizat
cursuri deschise pentru studenții săi în ultimii 20 de ani. Scopul este de a crea un cadru de dialog și
schimb de opinii între studenți, publicul larg, reprezentanți ai corpului diplomatic și mediul de
afaceri.
În cei 150 de ani de existenţă, Universitatea din București și-a consolidat statutul și prestigiul atât pe
plan naţional, cât şi internaţional, fiind considerată cea mai importantă instituţie de învăţământ,
cercetare şi cultură din România. Facultatea de Litere, Universitatea din Bucuresti, este astăzi una
dintre cele mai complexe, mai moderne și mai dinamice structuri universitare din România, pregătind
anual specialiști pentru diferite domenii de activitate.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactați:
Chelgate Public Affairs & Public Relations, pentru detalii legate de logistica evenimentelor: Claudia
Oprescu, Account Manager, +40 731 551 645, cd@chelgate.com
Universitatea Babeş-Bolyai, pentru detalii legate de evenimentul din Cluj: Mr. Paul Fărcaș, Direcția
Comunicare și Relțtii Publice, paul.farcas@ubbcluj.ro
Ambasada Regală a Norvegiei: Ana-Maria Bălan, Ana-Maria.Balan@mfa.no , +40 756 033 538
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