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“Osârdia întru citit se cuvine urmată în toată vremea căci multe foloase aduce omului, 
aplecarea asupra cărţii fiind precum aplecarea asupra oglinzii în care se străvăd, 

limpezindu-se, chipurile în frumuseţea ori în sluţenia lor”

Macarie al III-lea Zaim, patiarh la Alep (1786)
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CărturarulCărturarul siriansirian MacarieMacarie al IIIal III--lea lea ZaimZaim, , îîndeamnndeamnăă la la continuareacontinuarea strădaniilorstrădaniilor
îînainanainaşşilorilor creatoricreatori de a dezvolta de a dezvolta ceeaceea cece astăziastăzi esteeste numitnumit cu un cu un termentermen generic, generic, 
““bibliotecabiblioteca arabăarabă””, , îînnţţeleasăeleasă nunu numainumai ca ca depozitardepozitar al al tezaurelortezaurelor culturaleculturale, , 
spiritualespirituale, , filosoficefilosofice, , şştiintiinţţificeifice fixate , defixate , de--a a lungullungul veacurilorveacurilor, sub forma de , sub forma de cărcărţţii şşii îînn
altealte variatevariate formuleformule graficegrafice, , cici şşii ca ca expresieexpresie a a îînsenseşşii acesteiacestei culturiculturi de o de o profunzimeprofunzime, , 
vastitatevastitate şşii universalitateuniversalitate indiscutabileindiscutabile..

ExtraordinaraExtraordinara evoluevoluţţieie şşii dezvoltaredezvoltare a a scrisuluiscrisului şşii a a artelorartelor cărcărţţiiii îînn civilizacivilizaţţiaia araboarabo--
musulmnămusulmnă stăstă la la bazabaza dezvoltăriidezvoltării bibliotecilorbibliotecilor publicepublice sausau particulareparticulare, , îînn şşirulirul
acestoraacestora strălucindstrălucind, de , de departedeparte, , ““Casa Casa îînnţţelepciuniielepciunii”” ((BeitBeit AlAl--HikmaHikma), ), fondatăfondată la la 
Baghdad Baghdad cătrecătre anulanul 815, 815, ““Dar AlDar Al--IlmIlm”” ((CasăCasă a a şştiintiinţţeiei) ) –– o o rereţţeaea de de bibliotecibiblioteci
răspânditerăspândite la Baghdad, la Baghdad, MossulMossul, , BassraBassra, , DamascDamasc, , AlepAlep şşii EgiptEgipt, , apoiapoi bibliotecabiblioteca
universităuniversităţţiiii AlAl--MustansariyaMustansariya creatăcreată, , îînn 1234, de 1234, de califulcaliful abbasidabbasid AlAl--MustansirMustansir..

ImprumutândImprumutând coleccolecţţiieiei de carte de carte denumireadenumirea de Alde Al--MaktabaMaktaba AlAl--ArabiyaArabiya ((BibliotecaBiblioteca
ArabăArabă), ), EdituraEditura ProemaProema -- ANCIANCI îîşşii propunepropune săsă ofereofere cititorilorcititorilor româniromâni un un florilegiuflorilegiu câtcât
maimai variatvariat şşii bogatbogat din din aceastăaceastă ““grădinăgrădină secretăsecretă”” care care esteeste aria aria culturalăculturală şşii spiritualăspirituală
arabăarabă îînn care care convieconvieţţuiescuiesc istoriaistoria şşii literaturaliteratura, , poeziapoezia şşii meditameditaţţiaia misticămistică, , 
dezbatereadezbaterea discursivădiscursivă pepe margineamarginea existenexistenţţeiei sausau a a sfidărilorsfidărilor contemporaneităcontemporaneităţţiiii, , 
îîntrntr--oo îîngemănarengemănare şşii alăturarealăturare care care îîşşii păstreazăpăstrează şşii astăziastăzi atractivitataatractivitata şşii putereaputerea de de 
farmecfarmec cu cu nimicnimic maimai prejosprejos decâtdecât spaspaţţiileiile creatoarecreatoare ale ale celorlaltecelorlalte culturiculturi..
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““Istoria relaIstoria relaţţiilor  diplomatice românoiilor  diplomatice româno--arabearabe””
Autor Emanuel PeterliceanuAutor Emanuel Peterliceanu

Preţ/ex

20 lei

Format 150x230                                    Anul apariţiei 2014
Nr. Pagini: 156 ISBN:  978-606-8138-42-8
Prefaţă: Dumitru Chican
Domeniu: Istorie, analiza geopolitica, studiu documentar
Descriere:
Cartea pe care autorul o oferă iubitorilor români de îmbogăţire 
intelectuală are meritul de a oferi o prezentare sistemică, 
sintetică şi concisă a întregii dinamici a raporturilor României 
cu statele Orientului Mijlociu şi a implicării sale în procesul de 
instaturare a păcii şi stabilit ăţii în această regiune a lumii.
Paginile volumului ne prezintă strategia de succes a României: 
menţinând, de-a lungul timpului o atmosferă de încredereşi
deschidere reciprocă, România rămâne un coechipier, un 
căutător inventiv şi echidistant de soluţii pentru instaurarea
păcii şi convieţuirii constructive în regiunea Orinetului Mijlociu
şi un partener de dialog la care lumea arabă poate să cauteşi să

găsească răspunsuri posibile la întrebările pe care tranziţia
către democraţie a partenerilor arabi le pune.



44

România România şşi Orientul Mijlociu i Orientul Mijlociu 
îîn oglinzi paralelen oglinzi paralele

Autor: Dumitru ChicAutor: Dumitru Chicanan

Format 150x230Format 150x230 AnulAnul apariapariţţieiiei 20102010
Nr. Nr. paginipagini 132132 ISBN 978ISBN 978--606606--81388138--0303--99
DomeniuDomeniu-- memoriimemorii
Prefata : Aurel I. Rogojan (general de brigadaPrefata : Aurel I. Rogojan (general de brigada-- rez) rez) 

Descriere:Descriere:
Dumitru Chican Dumitru Chican -- memorialist ca memorialist ca şşi autorul i autorul „„ Orizonturilo roOrizonturilo ro şşiiii ”” ,,
dar reflectat dar reflectat îîntrntr --o altă oglindăo altă oglindă, p, paralelă cu cea din care nearalelă cu cea din care ne
privepriveşşte Pacepa te Pacepa -- ne dezvăluie ne dezvăluie, sau ne reaminte, sau ne reaminteşşte, ute, un adevărn adevăr
devenit devenit truism: acelatruism: acela că că, de, de--a lungul anilor, poate chiar de laa lungul anilor, poate chiar de la
tiparnitiparni ţţa lui Constantin Brâncoveanu a lui Constantin Brâncoveanu -- dăruită Alepului sirian dăruită Alepului sirian, d, dee
la care slova tipărit ă sla care slova tipărit ă s--a răspândit a răspândit îîn vastitatea acestei arii den vastitatea acestei arii de
cultur ă care este lumea arabă cultur ă care este lumea arabă -- relarelaţţiile comune dintre România iile comune dintre România şşii
Orientul arab au  beneficiat de permanenOrientul arab au  beneficiat de permanenţţăă, t, trăinicierăinicie, diversitate, diversitate
şşi rodnicie, care  nu i rodnicie, care  nu îîşşi au un model asemănător i au un model asemănător îîn contextuln contextul
legăturilor bilaterale dintre oamenilegăturilor bilaterale dintre oameni ,  na,  naţţiuni iuni şşi popoarei popoare..

Preţ/ex

20 lei
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ProlegomeneProlegomene
sau Introducere sau Introducere îîn filozofia n filozofia 

şşi sociologia istoriei universalei sociologia istoriei universale

Autor: Ibn KaldunAutor: Ibn Kaldun
Format 150x230Format 150x230 AnulAnul apariapariţţieiiei 20120166
Nr. Nr. paginipagini 424                                           ISBN 978424                                           ISBN 978--606606--81388138--6262--88
DomeniuDomeniu--istorie, sociologie, filozofieistorie, sociologie, filozofie
AntologareAntologare, , traduceretraducere, , studiustudiu introductivintroductiv şşii note: note: DumitruDumitru

ChicanChican
Prefata : Boutheina Labidi,  ambasador al Republicii TunisienePrefata : Boutheina Labidi,  ambasador al Republicii Tunisiene
Cuvânt Cuvânt ÎÎ nainte: Acad. Ioan nainte: Acad. Ioan -- Aurel I. PopAurel I. Pop
Descriere:Descriere: Ibn KhaldIbn Khald ūūn (1332n (1332--1406) savant, filosof 1406) savant, filosof şşi istoric arab i istoric arab 

tunisian, unul dintre cei mai mari scriitori ai lum ii islamice dtunisian, unul dintre cei mai mari scriitori ai lum ii islamice din in 
Evului Mediu,  este considerat Evului Mediu,  este considerat îîn unianimitatea opiniilor arabe n unianimitatea opiniilor arabe şşi i 
occidentale, drept fondatorul occidentale, drept fondatorul şşi teoreticianul sociologiei i teoreticianul sociologiei şşi i 
filosofiei istorice. Faimoasele filosofiei istorice. Faimoasele „„ ProlegomeneProlegomene”” sau sau „„ IntroducereIntroducere””  la  la 

opera istorică opera istorică ““ Cartea pildelorCartea pildelor”” (Kit(Kitāāb Alb Al--Ibar) Ibar) este un vast tratat este un vast tratat 
de istorie care acoperă prin conde istorie care acoperă prin conţţinut o amplă varietate tematicăinut o amplă varietate tematică, , 
de la sociologie, de la sociologie, până la dezbateri filosoficepână la dezbateri filosofice, d, de la politică la e la politică la 
religie, de la religie, de la estetică la arta războiului estetică la arta războiului şşi ai aşşa mai departe.a mai departe.
Volumul pune la Volumul pune la îîndemâna cititorului român  o capodoperă nu ndemâna cititorului român  o capodoperă nu 

doar a istoriografiei universale, ci doar a istoriografiei universale, ci şşi a lungului drum al umanit ăi a lungului drum al umanit ăţţii ii 
către cunoacătre cunoaşştere, progres tere, progres şşi civilizai civiliza ţţie, lie, la care spiritualitatea a care spiritualitatea 
arabă arabă şşi islamică a avut un aport incontestabili islamică a avut un aport incontestabil..

Preţ/ex

52 lei
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Mic lexicon al Orientului MijciuMic lexicon al Orientului Mijciu
Istorie,  ConflIstorie,  Conflicte, Policte, Politicăitică,Religii, Valori ,Religii, Valori şşi Conceptei Concepte

Autor Dumitru  ChicanAutor Dumitru  Chican

Format 150x230Format 150x230
Nr. pagini  Nr. pagini  394394
Anul apariAnul apari ţţiei 2011iei 2011
ISBN 978ISBN 978--606606--81388138--1313--88
Domeniu:  dicDomeniu:  dicţţionarionar
Descriere:Descriere:

Volumul domnului prof. Univ. Ambasador Dumitru Volumul domnului prof. Univ. Ambasador Dumitru 
Chican,  aduChican,  adună nă îîntre coperntre coperţţile sale ceea ce  este mai folositor  ile sale ceea ce  este mai folositor  
de a fi de a fi şştiut despre Orientul Mijlociu tiut despre Orientul Mijlociu şşi i îîşşi propune să ofere i propune să ofere 
cititorului român cititorului român -- avizat sau numai doritor de cunoaavizat sau numai doritor de cunoaşştere tere --
un portret al acestui spaun portret al acestui spaţţiu. Nutrim speraniu. Nutrim speranţţa că acest a că acest ““ mic mic 
lexiconlexicon”” va aduce un plus de cunova aduce un plus de cunoşştintin ţţe e şşi informai informa ţţii care să ii care să 
răspundă interesului crescând al cititorilor din răspundă interesului crescând al cititorilor din ţţara noastră ara noastră 
pentru această lume atât de bogată pentru această lume atât de bogată şşi fascinantăi fascinantă

Preţ/ex

54 lei
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Noapte de decembrieNoapte de decembrie
Autor Dumitru ChicanAutor Dumitru Chican

Format 150x230Format 150x230 AnulAnul apariapariţţieiiei 20102010
Nr. Nr. paginipagini 140140 ISBN 978ISBN 978--606606--81388138--0404--6 6 
DomeniuDomeniu-- istorie, documentaristorie, documentar
DescriereDescriere::
Saddam Hussein, fostul preSaddam Hussein, fostul preşşedinte al Irakului, capturat deedinte al Irakului, capturat de
ForForţţele americane, a fost predat unui tribunal penal irakianele americane, a fost predat unui tribunal penal irakian
constituit adconstituit ad--hoc care lhoc care l--a judecat a judecat îîntrntr --un proces controversat un proces controversat şşi  li  l --aa
condamnat la moarte. Premercondamnat la moarte. Premergător procesului a fost supus unei seriigător procesului a fost supus unei serii
de 20 de interogatorii de 20 de interogatorii şşi a avut  cinci runde de discui a avut  cinci runde de discuţţii colocviale   cuii colocviale   cu
anchetatorul american Georges Piro, din partea Biroului Federal anchetatorul american Georges Piro, din partea Biroului Federal dede
InvestigaInvestigaţţii (Fii (F .B.I.), .B.I.), desfădesfăşşurate urate îîn perioada 07. 02n perioada 07. 02--28.06.2004.28.06.2004.
Stenogramele sau sintezele acestora, cu caracter secret la vremeStenogramele sau sintezele acestora, cu caracter secret la vremeaa
respectivărespectivă, fiind declasificate  la 01.07. 2009 au devenit astfel,, fiind declasificate  la 01.07. 2009 au devenit astfel,
accesibile opiniei publice accesibile opiniei publice şşi tuturor celor interesai tuturor celor interesaţţi. i. 
Cartea de faCartea de faţţă oferă cititoruluiă oferă cititorului , p, pentru prima oară entru prima oară îîn limba românăn limba română, , 
traducerea proceselortraducerea proceselor--verbale de interogatoriu susverbale de interogatoriu sus--amintite amintite şşi a altori a altor
documente provenite din surse publice  care, documente provenite din surse publice  care, îîntrntr --un fel sau altul, un fel sau altul, sese
referă la subiectul referă la subiectul îîn discun discuţţie. ie. 

Preţ/ex

20 lei
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 Primăvara arabă  Primăvara arabă sau sau Chipurile lui Janus Chipurile lui Janus 

Autor  Dumitru ChicanAutor  Dumitru Chican

Preţ/ex

25 lei

Format 150x230 Anul apariţiei 2011
Nr. pagini  234 ISBN 978-606-8138-16-9
Domeniu:  Istorie, analiza geopolitica, studiu documentar
Descriere:
În dimineaţa zilei de 17 decembrie 2010, tânărul
tunisian de 26 de ani Mohamed Bouazizi din orăşelul Sidi Bouzid, 
negustor ambulant, a fost interpelat de o patrulă a poliţiei locale. 
Subofiţerul femeie,  Faida Hamdi,  l-a pălmuit adresându-i 
cuvinte injurioase şi a dispus confiscarea mărun ţişurilor şi a 
legumelor oferite spre vânzare pe taraba cu două roţi. După 
încercări eşuate de a-şi găsi apărarea pe lângă autorit ăţi 
împotriva abuzului, Bouazizi s-a postat în faţa municipalităţii 
locale şi, la ora 11,30 s-a autoincendiat.
Începea “primăvara arabă” şi, odată cu ea, efectul a ceea ce a fost 
numit “jocul de domino” al Orientului Mijlociu din z ilele noastre.
Volumul de faţă spune mai mult decât ceea ce se ştie  despre 
intifadele care pornind din Tunisia, au cuprins întreaga lume 
arabă a Orientului Mijlociu.

STOC  EPUIZAT
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Noul Orient Mijlociu Noul Orient Mijlociu 
ÎÎntre ntre ““Primăvara arabăPrimăvara arabă”” şşi i ““Haosul ConstructivHaosul Constructiv””

Autori: Dumitru ChicanAutori: Dumitru Chican şşi i Emanuel PeterliceanuEmanuel Peterliceanu

Preţ/ex

30 lei

Format 150x230 Anul apariţiei 2013
Nr. pagini  304 ISBN  978-606-8138-27-5
Domeniu: Istorie, analiza geopolitica, studiu documentar
Descriere:
Fenomenul aşa-numitei “prim ăveri arabe”– este un subiect de 
actualitate pe care autorii îl supun unei analize din multiple 
perspective  geopolitice şi gerostrategice. 
Volumul dezbate în amanunt impactul pe care fenomenul l-a 
avut şi, cu siguranţă, îl va produce asupra sistemului regional de 
securitate şi stabilitate şi asupra noii configuraţii a balanţelor 
internaţionale de putere şi influenţă. 
O lucrare analitică şi sintetică bazată pe o bogată documentare 
şi care aduce o contribuţie importantă la înţelegerea unuia 
dintre cele mai ample şi complexe fenomene geopoliticeşi 
geostrategice ale lumii contemporane:”primăvara arabă”.
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Jihad                                                    Jihad                                                    
ÎÎntre Islamul Politicntre Islamul Politic şşi Califatul Universali Califatul Universal

Autor: Dumitru ChicanAutor: Dumitru Chican

Preţ/ex

35 lei

Format 150x230 Anul apariţiei 2014
Nr. Pagini: 248 ISBN:  978-606-8138-41-1 
Prefaţă: Aurel Rogojan
Domeniu: Istorie, analiza geopolitica, studiu documentar
Descriere:Ideea de la care autorul a pornit în elaborarea acestei 
căr ţi este aceea de a aduce în lumină deosebirile fundamentale, 
ideologice şi practice, dintre Islam, ca a treia mare religie 
monoteistă a istoriei omeneşti şi curentele marginale, periferice 
care au inventat o “nouă religie” – cea a violenţei, 
extremismului şi brutalit ăţii. Cartea se doreşte un ghid obiectiv 
şi neutru  pentru cititorul român şi pentru opinia publică din 
România iar mesajul pe care îl transmite este acela că era 
războaielor şi mai ales, a războaielor religioase, s-a încheiat, că 
nu orice musulman este terorist şi că nu orice terorist este  
musulman, că dialogul între religii, culturi şi civilizaţii este încă 
posibil, spre binele reciproc şi pentru ca toţi oamenii planetei, 
indiferent de credinţă, etnie, limbă sau moştenire cultural ă, să  
convieţuiască într-o lume a păcii, toleranţei şi a edificării.
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DDāā'ish'ish sausau Jihadul de lângă noiJihadul de lângă noi

Autor: Dumitru ChicanAutor: Dumitru Chican

Preţ/ex

35 lei

Format 150x230 Anul apariţiei 2015
Nr. Pagini: 280 ISBN:  978-606-8138-46-6
Domeniu: Istorie, analiza geopolitica, studiu documentar
Descriere:
Comunitatea umană, pe deasupra diferenţierilor sale culturale şi 
cutumiare, se află astăzi la un punct de răscruce, neavând în faţă 
decât două căi de urmat: fie aceea care duce spre triumuful 
valorilor comune precum coexistenţa şi acceptarea diferitelor 
maniere de a recepta şi de a înţelege viaţa şi lumea, fie calea care 
va permite extremiştilor să conducă civilizaţia către un război în 
care nu va exista nici învins, nici învingător. Cartea de faţă îşi 
propune să discute, despre fenomenul terorismului de sorginte 
ideologică religioasă şi despre întruchiparea arhetipală a 
barbariei post-moderne sub înfăţişarea grupării numit ă Statul 
Islamic. Iar discursul despre acestă temă provocatoare se doreşte 
a fi şi un metadiscurs despre perspectivele posibile ale convieţuirii 
şi dialogului dintre “Occident şi Islam”, în contextul în care 
fiecare parte a lumii se învecinează cu provocările 
fundamentalist-teroriste.
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Antologie liricăAntologie lirică
autor: Nizar Qabbaniautor: Nizar Qabbani

Preţ/ex

18,00 lei

Format 150x230 Anul apariţiei 2016
Nr. pagini 290                                     ISBN 978-606-8138-57-2
Antologare, traducere din limba arabă, introducere şi note: 
Dumitru Chican. 
Cuvânt-înainte: Acad. Mahmud Ahmad Al-Sayyd
Domeniu:selecţie de versuri 
Descriere:Nizar Qabbani este o voce singulară în poezia arabă 
contemporană şi un nume de referinţă în istoriografia literaturii 
şi poeziei arabe moderne. Traducerile din poezia lui realizate şi 
publicate în limba română sunt puţine şi  au apărut sporadic în 
reviste literare şi în volume cu tematică erotică 
Titlul editorial „Antologie lirică - Nizar Qabbani”, oferă 
iubitorilor de cultură şi estetică poetică o riguroasă selecţie  de 
versuri reprezentând aproximativ 70% din totalul volumelor 
antume şi postume ale poetului sirian, fiind   un experiment 
unic şi inedit în peisajul editorial românesc 

Proiect finanţat de 

Administraţia Fondului Cultural Naţional, 

ediţie de poezie - 2016
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Ascultând  cum râde DumnezeuAscultând  cum râde Dumnezeu
Din lirica mistică sufică a IslamuluiDin lirica mistică sufică a Islamului

Preţ/ex

29 lei

Format 150x230 Anul apariţiei 2013
Nr. pagini 192 ISBN 978-606-8138-22-0
Antologare, traducere, studiu introductiv, prezentări
biografice şi note: Dumitru Chican. 
Cuvânt-înainte: E.S. Bahador Aminian, Ambasadorul
Republicii Islamice Iran în România
Domeniu:selecţie de versuri 
Descriere:
Tulbur ătoare şi prea puţin cunoscută la noi în ţară, poezia
mistică islamică îşi găseşte o grăitoare expresie în această
antologie care cuprinde poeme alese din creaţia a 21 dintre
cei mai cunoscuţi poeţi mistici ai Islamului. 
În paginile volumului cititorul român va descoperi o 
surprinzătoare şi profund ă viziune filosofică şi poetică

asupra vieţii şi iubirii drept cale de descoperire a sineluişi de 
comuniune cu  Transcendenţa.
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Nebun din dor de LaylaNebun din dor de Layla
Din lirica arabă de dragosteDin lirica arabă de dragoste

Preţ/ex

29 lei

Format 150x230 Anul apariţiei 2013
Nr. pagini 188 ISBN 978-606-8138-26-8 
Antologare, traducere din limba arabă, studiu introductiv şi
note : Dumitru Chican
Cuvânt Înainte: Lilian Zamfiroiu, pre şedinte al Institutului 
Cultural Român
Domeniu:selecţie de versuri 
Descriere:
O antologie a celor mai frumoase poeme arabe de dragoste
din era preislamică până astăzi şi din majoritatea ariilor
naţionale şi culturale arabe; o apariţie editorială care se 
constituie într-o premieră pentru spaţiul literar şi editorial 
românesc. 
Prototipul iubirii arabe devoratoare pân ă la sacrificiul de 
sine, a lăsat literaturii universale cupluri nu mai pu ţin
celebre decât faimoşii îndr ăgostiţi Tristan şi Isolda sau
Romeo şi Julieta şi a oferit numeroase surse de inspiraţie
pentru lirica europeană de dragoste.
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Integrala Khalil GibranIntegrala Khalil Gibran

Format 150x230 Anul apariţiei 2014
ISBN:  978-606-8138-37-4 – general
ISBN: 978-606-8138-38-1 – volumul 1
ISBN: 978-606-8138-39-8 – volumul 2
Traducere, studiu introductiv şi note: 
Dumitru Chican
Coordonator: (ANCI)
Domeniu: beletristică, 2 volume
Descriere: Volumul 1 cuprinde operele
elaborate în limba arabă:„Muzica (1905),
”Ielele de pe pajişti”(1906), „Spirite
răzvrătite” (1908),”Aripi zdrobite” (1914),
„O lacrim ă şi-un zâmbet” (1914) „Cortegiile”(1919),şi ”Furtunile” (1920). 
Volumul 2 cuprinde operele elaborate în limba engleză, traduse în limba arabă: „Nebunul”
(1918),„Predecesorul”(1920), „Profetul” (1923), ”Nisip şi spumă” (1926), ”Isus, Fiul Omului. 
Vorbele şi faptele Lui, cum ne-au fost lăsate de cei care L-au cunoscut” (1928),
„Zeii  pământului”(1931), „Pribeagul” (1932) şi „Gr ădina profetului” (1933) 

Proiect finanţat de 

Administraţia Fondului Cultural Naţional- 2014

preţ/set
56 lei



1616

Mărgăritare risipiteMărgăritare risipite
O istorie a literaturii O istorie a literaturii şşi i şştiintiinţţelor siriaceelor siriace

autor: autor: Ignatius Aphram I BarsoumIgnatius Aphram I Barsoum

EdiEdiţţie  cartonată ie  cartonată şşi supracopertatăi supracopertată
Format 150x230Format 150x230 Anal Anal apariapariţţieiiei 20120166
Nr. Nr. paginipagini 632                                           ISBN  978632                                           ISBN  978--606606--81388138--5959--66
Traducere din limba englezăTraducere din limba engleză: P: Prof. Drrof. Dr . O. Ovidiu T ămavidiu T ămaşş
PrefaPrefaţţăă: Prof. Dr. Terezia Filip: Prof. Dr. Terezia Filip
Domeniu: istorie, teologieDomeniu: istorie, teologie
Descriere: Ignatius Aphram I Barsoum, a fost patriarhul Descriere: Ignatius Aphram I Barsoum, a fost patriarhul 

ortodox alAntiohiei ortodox alAntiohiei şşi i ÎÎ ntregului Est ntregului Est îîntre 1933ntre 1933--19571957..
Lucrarea Lucrarea –– apariapariţţie unică ie unică îîn peisajul editorial românesc n peisajul editorial românesc -- este o este o 

realizare de realizare de îînaltă naltă țținută academicăinută academică, m, menită sa scoată la lumină enită sa scoată la lumină 
un bogat material informativ un bogat material informativ şşi documentar despre literatura i documentar despre literatura șși i 
șștiintiin țțele siriace, veritabile ele siriace, veritabile mărgăritaremărgăritare ale umanită ale umanităţţii. ii. 
Volumul este structurat Volumul este structurat îîn două părn două păr ţţi: i: 
Partea I Partea I -- Despre literatura Despre literatura şşi i şştiintiin ţţele ele siriacsiriacee,, conconţţine 30  capitoleine 30  capitole
Partea a II a Partea a II a -- Biografiile erudiBiografiile erudiţţilor ilor şşi autorilori autorilor sirienisirieni,, conconţţine ine 

292 de biografii ale autorilor 292 de biografii ale autorilor şşi oamenilor de i oamenilor de şştiintiin ţţă  atât a lumii ă  atât a lumii 
antice cât antice cât şşi a epocii moderne,i a epocii moderne, impăr impărţţite ite îîn trei perioade,  n trei perioade,  
parcurgând tot drumul literaturii parcurgând tot drumul literaturii şşi i şştiintiin ţţelor siriace din perioada elor siriace din perioada 
dinaintea erei credinaintea erei creşştine până tine până îîn anul 1931. n anul 1931. 
Volumul se Volumul se îîncheie cu un Epilogncheie cu un Epilogstructurat structurat îîn patru părn patru păr ţţii , , 

Bibliografie (Izvoarele) Bibliografie (Izvoarele) şşi i un Indexun Index generalgeneral
Proiect finanProiect finanţţat de  Primăria Clujat de  Primăria Cluj--Napoca Napoca -- 20162016

Preţ/ex

110 lei



1717

Punte Punte îîntre sentimententre sentimente
SelecSelecţţie de versuri din lirica română ie de versuri din lirica română şşi irakiană i irakiană 

                                contemporană                                contemporană

EdiEdiţţie  cartonată ie  cartonată şşi supracopertatăi supracopertată
Format 150x230Format 150x230 Anal Anal apariapariţţieiiei 20120122
Nr. Nr. paginipagini 288                                           ISBN  978288                                           ISBN  978--606606--81388138--1717--66
AntologareAntologare, , traduceretraducere, , studiustudiu introductivintroductiv şşii note: note: DumitruDumitru ChicanChican
CuCuvânt vânt ÎÎ nainte:E.S Dl. Mohammed Saeed Alnainte:E.S Dl. Mohammed Saeed Al--Shakarchi,Shakarchi,
AmbasadorAmbasador alal Republicii Irak la BucureRepublicii Irak la Bucure şşti.ti.
Domeniu: selecDomeniu: selecţţie de versuri, ediie de versuri, ediţţie bilingvăie bilingvă: r: r omânăomână--arabăarabă
Descriere: Descriere: 
CarteaCartea de de fafaţţăă îîii adunăadună, , îîntrentre aceleaaceleaşşii copercoperţţii , , pepe româniiromânii poepoeţţii dede
la  la  DunăreDunăre şşii pepe irakieniiirakienii poepoeţţii de la de la TigruTigru şşii EufratEufrat şşi i se se doredoreşştete aa
fifi o o ““ puntepunte”” îîntrentre douădouă istoriiistorii , , douădouă culturiculturi , , douădouă civilizacivilizaţţiiii şşii
îîntrentre foartefoarte multemultelele aspiraaspiraţţiiii , , suferinsuferinţţee şşii idealuriidealuri care care nene unescunescşşii
nene umanizeazăumanizează, , îînn egalăegală măsurămăsură, , prinprin versvers. . 
DespreDesprececescriuscriu poepoeţţiiii ? ? ŞŞii despredesprececescriuscriu şşii cum cum simtsimt poepoeţţiiii
irakieniirakieni şşii româniromâni din din zilelezilele noastrenoastre??
PoatePoatecăcă un un răspunsrăspunsla la aceastăaceastă interogainterogaţţieie vava fifi aflataflat şşii îînn lecturalectura
acestoracestorselecselecţţiuniiuni din din poeziapoeziairakian ăirakian ă şşii românăromână contemporanăcontemporană

Preţ/ex

100 lei



1818

ConfluenConfluenţţe poeticee poetice
SelecSelecţţie de versuri din lirica română ie de versuri din lirica română şşi kuweitină i kuweitină 
                                 contemporană                                 contemporană

EdiEdiţţie  cartonată ie  cartonată şşi supracopertatăi supracopertată
Format 150x230Format 150x230 Anal Anal apariapariţţieiiei 20132013
Nr. Nr. paginipagini 264                                             ISBN  978264                                             ISBN  978--606606--81388138--2828--22
AntologareAntologare, , traduceretraducere, , studiustudiu introductivintroductiv şşii note : note : DumitruDumitru ChicanChican
CuCuvânt vânt ÎÎ nainte: E.S. Vasile Sofineti, ambasador al României nainte: E.S. Vasile Sofineti, ambasador al României îînn
Statul KuweitStatul Kuweit
Colaborator: Colaborator: AsociaAsociaţţia Nord pentru Cooperare ia Nord pentru Cooperare şşi Integrarei Integrare
Domeniu: selecDomeniu: selecţţie de versuri, ediie de versuri, ediţţie bilingvăie bilingvă: r: r omânăomână--arabăarabă
Descriere:Descriere:
Volumul realizat Volumul realizat îîn vederea marcării a n vederea marcării a 50 de ani de rela50 de ani de relaţţiiii
diplomatice dintre România diplomatice dintre România şşi Statul Kuweit,, i Statul Kuweit,, adunăadună îîntrentre copercoperţţileile
sale un sale un florilegiuflorilegiu din din creacreaţţiaia celorcelor maimai cunoscucunoscuţţii poepoeţţii contemporanicontemporani
din din RomâniaRomânia şşii statulstatul KuweitKuweit , , oferindoferind iubitoriloriubitorilor de de poeziepoeziedin din celecele
douădouă ţţăriări posibilitateaposibilitatea de a de a cunoacunoaşştete, , prinprin mijlocireamijlocirea versurilorversurilor , o, o
parteparte din din patrimoniulpatrimoniul cultural cultural şşii literarliterar al al douădouă popoarepopoaresituate situate îînn
douădouă spaspaţţiiii de de creacreaţţieie şşii cultur ăcultur ă depărtatedepărtate îînn planulplanul geograficgeografic, , dardar
apropiateapropiate prinprin similitudineasimilitudinea tr ăirilortr ăirilor şşii aspiraaspiraţţiiloriilor ..

Preţ/ex

100 lei



1919

Acolada poeAcolada poeţţilorilor
SelecSelecţţie de versuri din lirica română ie de versuri din lirica română şşi libanezăi libaneză

                                   contemporană                                   contemporană

Preţ/ex

100 lei

Ediţie  cartonată şi supracopertată
Format 150x230 Anul apariţiei 2014
Nr. pagini 288 ISBN:  978-606-8138-35-0
Antologare, traducere din limba arabă/română, studiu
introductiv şi note: Dumitru Chican
Prefaţă: Carmen Liliana Burlacu , Secretar de stat – MAE
Colaborator: Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare
Domeniu: selecţie de versuri, ediţie bilingvă: română-arabă

Descriere:
Apari ţia dublei antologii de poezie contemporană din România
şi Liban are loc cu ocazia aniversării a 50 de ani de la stabilirea
relaţiilor diplomatice între România şi Liban. “Acolada” liric ă

pe care cei 34 de poeţi contemporani, 17 românişi 17 libanezi o 
alcătuiesc în cadrul acestei antologii, este nu doar un demers
inedit şi meritoriu, ci şi o dovadă a faptului că, într-o lume tot 
mai grăbită, actul cultural şi creaţia poetică, în mod special, 
beneficiază de un generos potenţial şi contribuie la îmbogăţirea
spiritual ă a punţilor de comunicare dintre ţările noastre.



2020

                           Poeme fără frontiere                           Poeme fără frontiere
SelecSelecţţie de versuri din lirica română ie de versuri din lirica română şşi iordanină i iordanină 

                               contemporană                               contemporană

EdiEdiţţie  cartonată ie  cartonată şşi supracopertatăi supracopertată
Format 150x230Format 150x230 Anal Anal apariapariţţieiiei 20120155
Nr. Nr. paginipagini 242                                           ISBN  978242                                           ISBN  978--606606--81388138--4545--99
AntologareAntologare, , traduceretraducere din din limbalimba arabăarabă/româ/românănă, , studiustudiu
introductivintroductiv şşii note : note : DumitruDumitru ChicanChican
CuCuvânt vânt ÎÎ nainte: nainte: Carmen Liliana Burlacu , Secretar de stat –
MAE
Intrducere: E.S dl Saker MALKAWI, ambasador al Regatului 
Haşemit al Iordaniei la Bucureşti
Colaborator: Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare
Domeniu: selecDomeniu: selecţţie de versuri, ediie de versuri, ediţţie bilingvăie bilingvă: r: r omânăomână--arabăarabă

Descriere: Descriere: 
Volumul realizat Volumul realizat îîn vederea marcării a n vederea marcării a 50 de ani de rela50 de ani de relaţţii ii 
diplomatice dintre România diplomatice dintre România şşii Regatul HaRegatul Haşşemit al Iordanieiemit al Iordaniei , , 
adună între coperţile sale o selecţie de versuri din lirica poetului 
Mustafa Oahbi Al-Tal (Arar), considerat “poetul Ior daniei” şi a 
poetului român Nichita Stănescu. Preţ/ex

100 lei



2121

ConsonanConsonanţţe poeticee poetice
SelecSelecţţie de versuri din lirica română ie de versuri din lirica română şşi egipteanăi egipteană

                               contemporană                               contemporană

EdiEdiţţie  cartonată ie  cartonată şşi supracopertatăi supracopertată
Format 150x230Format 150x230 Anal Anal apariapariţţieiiei 20120166
Nr. Nr. paginipagini 288                                           ISBN:288                                           ISBN:978978--606606--81388138--6363--33

AntologareAntologare, , traduceretraducere din din limbalimba arabăarabă/româ/românănă, , studiustudiu
introductivintroductiv şşii note : note : DumitruDumitru ChicanChican
CuCuvânt vânt ÎÎ nainte:nainte: E.S. Daniela GE.S. Daniela GÎÎTMANTMAN, , Secretar de Stat pentru Secretar de Stat pentru 
Afaceri Globale,  Ministerul Afacerilor ExterneAfaceri Globale,  Ministerul Afacerilor Externe
Cuvânt introductiv Cuvânt introductiv : : E.S. Dl. Alaa ELHADIDIE.S. Dl. Alaa ELHADIDI, , AmbasadorAmbasador al al 
Republicii Arabe Egipt Republicii Arabe Egipt îîn Românian România
Colaborator: Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare
Domeniu: selecDomeniu: selecţţie de versuri, ediie de versuri, ediţţie bilingvăie bilingvă: r: r omânăomână--arabăarabă

Descriere: Descriere: 
Volumul realizat Volumul realizat îîn vederea marcării a n vederea marcării a 110110de ani de relade ani de relaţţii ii 
diplomatice dintre România diplomatice dintre România şşii  Republica Arabă Egipt Republica Arabă Egipt, , adună 
între coperţile sale o selecţie de versuri din lirica a 15 poeţi 
români contemporani traduşi în limba arabă şi 15 poeţi egipteni 
traduşi în limba română. Preţ/ex

100 lei


