
Zilele Culturii Japoneze la Universitatea Româno-Americană 

- 11 – 17 mai 2013 -  

 

11 – 12 mai 2013 

Otaku Festival – cel maivechi și mai presitigios festival de pop culture japonez din România. Otaku 
Festival 2013 are scopul de a reuni sub aceeași umbrelă artistică elemente ale culturii japoneze, dar și 
elemente legate de aria tehnico – științifică. Festivalul este proiectat ca o platformă independentă 
care să-i aducă împreuna pe iubitorii culturii japoneze, dar și pe pasionații de jocuri și console video 
(fighting games, indie games, old school games). Festivalul oferă pasionaților, dar și amatorilor, 
elemente de educație non-formală prin:  ateliere, prezentări, jocuri, expoziții și concursuri.  
 

14 mai 2013 

9:00 – 16:00: Conferința “Japonia – România - diferențe, apropieri, confluențe” organizată  de către 

Centrul de Studii Româno – Japoneze din cadrul Universității Româno-Americane, în parteneriat cu 

Facultatea de Istorie din cadrul Universității București și Institutul de Economie Mondială di n cadrul 

Academiei Române. Conferința își propune să aducă în atenția specialiștilor și a publicului larg o serie 

de aspecte legate de economia, limba, istoria cultura Japoniei și relațiile româno-japoneze – Sala 

Senatului 

15 mai 2013 

9:00 – 13:30: Sesiunea de Comunicări Științifice “Innovative leaders and success stories in the 

Japanese business environment” organizată de către Centrul de Studii Româno – Japoneze din cadrul 

Universității Româno-Americane, în parteneriat cu Facultatea de Istorie din cadrul Universității 

București și Institutul de Economie Mondială din cadrul Academiei Române. Conferința se adresează 

studenților și masteranzilor în economie, relații internaționale și istorie - Sala Centrului de Studii 

Româno - Japoneze 

18:00 – Conferința  “La Croisée dans un Labyrinthe Étranger.  Animația japoneză și „exotismul” 

Europei” susținută de doamna Prof.Univ.Dr. Mirela Murgescu (Facultatea de Istorie, Universitatea 

Bucuresti) – Sala Senatului Universității Româno – Americane 

16 mai 2013 

19:00 – Aniversarea a 8 ani de CSRJ în Aula Magna a Universității Româno-Americane. Programul 

cuprinde momente artistice (muzică japoneză, dans japonez, tobe japoneze) susținute de artiști 

profesioniști și studenți. Se vor acorda premii pentru cei mai performanți cursanți ai Centrului.  

17 mai 2013 

Festivitatea de Inchidere – Sala de Protocol 


