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Alexandrias
Vänner
(FAV)

Kontaktperson:
Ordförande
Annica Dahlström
annica.dahlstrom@anatcell.gu.se

Föreningen

Alexandrias Vänner
för
kultur, vetenskap och dialog

Så här blir du medlem:
Betala in avgiften på plusgiro
92 120 74-0.
* 225 kr för medlemskap
* 175 kr för anhörig
* 100 kr för studerande
Glöm inte att ange din e-postadress
eller annan kontaktadress.

Besök vår hemsida för mer information om
kommande föreläsningar m.m.

www.alexandriasvanner.nu

Bli medlem du också !

Föreningen arrangerar föredrag, filmvisningar,
musikaftnar, författarkvällar, resor och utflykter.
Eftersitsar med mat och dryck och trevligt umgänge med våra föredragshållare brukar vara mycket uppskattade.
Exempel på aktiviteter

Föredrag:
Hamnvy i Alexandria

Alexandrias vänner är en ideell politiskt obunden förening, erkänd av UNESCO som en officiell
stödförening för det nya biblioteket i Alexandria,
Bibliotheca Alexandrina
Föreningen har sitt främsta fokus på
Alexandria men intresserar sig för
hela Mellanöstern.

En av föreningens målsättningar är att
aktivt stödja det nya biblioteket i Alexandria.
Föreningen har t ex på plats i Alexandria :
• Skapat den enda Nobelsektionen utanför Skandinavien genom donationer från familjerna Söderberg och Rausing

Vi verkar främst genom intressanta
spännande och insiktsfulla föredrag,
kulturaktiviteter, resor och utställningar kring både historiska och aktuella frågor och teman.

Musik och dans:
Arabisk dans och musik—musikgruppen Sumer.

Föreningen vill uppnå dialog, utbyte
och förståelse mellan olika kulturer.

Nobelsektionen: Auditoriet och Nobelrummet
•
•
•
•

Arrangerat flera olika utställningar
Arrangerat tvärvetenskapliga symposier och seminarier
Initierat olika kulturevenemang vid biblioteket
Deltagit i de internationella vänföreningarnas
årsmöten

Föreningen stödjer och samarbetar med bl a Svenska Institutet i Alexandria och Anna
Lindh-stiftelsen.

Dåtid och nutid — Alexandrias bibliotek har varit
och är en unik mötesplats för konst, kultur och vetenskap. Deltag i ett världsunikt projekt !

Turkisk islam och europeiska värderingar– två oförenliga begrepp ?
Den arabiska boken—en hotad art ?
De stora arkeologiska upptäckterna i Egypten från
Napoleon till våra dagar.
Hur byggdes pyramiderna ?
Aktuella vattenfrågor i östra Medelhavsområdet.
Konflikt utan slut ? Analys av den israeliskpalestinska konflikten.
Den nya arabiska filmen—Föredrag och filmvisning.

På utflykt i Alexandria
med den internationella
vänföreningen

Prof Sture Linnér, hedersmedlem i
FAV, föreläser om Dag Hammarskjöld på biblioteket i Alexandria.

Bokgåvor tas emot av bibliotekets chef, Ismail Serageldin

