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Anul publicării: 2016
Poetul sirian Nizar Qabbani ale cărui poeme, sunt tălmăcite pentru prima oară în 
format editorial în ţara noastră, sunt o permanentă chemare la iubire, la frăţietate şi 
mâini întinse întru conlucrare şi edificare comună.
Volumul se deschide printr-un „Cuvânt Înainte” realizat de Prof. Dr .Mahmud
Ahmad Al-Sayyd, vicepreşdinte al Academiei de Ştiinţă din Damasc. Traducătorul-
antologator Dumitru Chican, este şi autorul introducerii în care surprinde atât 
aspecte din viaţa şi activitatea poetului  cât şi influenţa pe care acesta a avut-o în  
activitatea cultural-diplomatică a lumii arabe.
Titlul editorial „Antologie lirică – Nizar Qabbani” este secţionat în 2 părţi, după 
tematica oprei poetice a lui Nizar Qabbani iar volumele din care s-au executat 
traducerile în limba română sunt ordonate în funcţie de anul apariţiei lor pe piaţa
editorială a Orientului Mijlociu 
Partea I. „POEMELE IUBIRII” cuprinde selecţii din  poemele cu tematică erotică.
Partea a II-a “POET ÎN AGORA” cuprinde selecţii din poemele cu tematică politică.
Lansarea pe piaţa românească a titlului editorial,  înseamnă nu numai un demers 
cultural în sine, ci şi o reconfirmare  a interesului pe care  arealul cultural românesc îl 
manifestă pentru îmbogăţirea şi diversificarea legăturilor cu lumea arabă. 
Volumul a fost lansat în cadrul:

Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus, Bucureşti, în 18 noiembrie 2016, 
beneficiind de  prezenţa reprezentanţilor ambasadei R.A. Siriene şi a comunităţii 
siriene din România
         Manifestării “Siria – cultură şi istorie”, Baia Mare în 20 aprilie 2017, stârnind  
interes în rândul comunităţii maramureşene

Proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional prin programul de 
finanţare nerambursabilă a editării de lucrări  din categoria  culturii scrise, EDIŢIE DE 
POEZIE - 2016
Cofinanţator: SC Proema SRL
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Anul Publicării: 2016
Operă a patrirhului Bisericii ortodoxe a Antiohiei şi Intregului Est,Ignatius Aphram 
I Barsoum,  a fost publicată în limba arabă în anul 1931, iar actuala ediţie  se 
realizează după traducerea din limba engleză apărută în anul 2003 la editura
americană „Gorgias Press”.
Lucrarea – apariţie unică în peisajul editorial românesc - este o realizare de înaltă 
ţinută academică, menită sa scoată la lumină un bogat material informativ şi 
documentar despre literatura și știinţele siriace, veritabile mărgăritare ale 
umanităţii.
Traducerea: Prof. Dr. Ovidiu Tămaş
Prefaţă: Prof. Dr. Terezia Filip 
Volumul este structurat în două părţi: 
Partea I - Despre literatura şi ştiinţele siriace, conţine 30  capitole
Partea a II a - Biografiile erudiţilor şi autorilor sirieni, conţine 292 de biografii ale 
autorilor şi oamenilor de ştiinţă  atât a lumii antice cât şi a epocii moderne, 
impărţite în trei perioade,  parcurgând tot drumul literaturii şi ştiinţelor siriace din 
perioada dinaintea erei creştine până în anul 1931. 
Volumul se încheie cu un Epilog structurat în patru părţi, Bibliografie (Izvoarele) şi 
un Index general
Volumul a fost lansat în cadrul:

Festivalului Internaţional de Carte “Transilvania”, in Cluj-Napoca 7 octombrie 
2016

Târgului Internaţional de Carte “Gaudemus”, Bucureşti în 18 noimebrie 2017
Programului cultural “România în lume – imagine, cultură şi spiritualite. 

Maramureşul în Liban”, Beirut (Liban) 25 mai 2017

Finanţator: Primăria Municipiului Cluj – Napoca
Cofinanţator: SC PROEMA SRL
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Selecţie de versuri din lirica română şi 

egipteană contemporană

Anul publicăriiAnul publicării: : 2016 2016 

Volumul realizat Volumul realizat îîn vederea marcării a n vederea marcării a 

110 de ani de rela110 de ani de relaţţii diplomatice dintre ii diplomatice dintre 

România România şşi Republica Arabă Egipti 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. 
AntologareAntologare, , traduceretraducere dindin limbalimba
arabăarabă/româ/românănă, , studiustudiu introductivintroductiv şşii
note : note : DumitruDumitru ChicanChican
CuCuvânt vânt ÎÎnainte: nainte: E.S. Daniela GE.S. Daniela GÎÎTMANTMAN,  ,  
Secretar de Stat,  Secretar de Stat,  MAEMAE
Cuvânt introductiv Cuvânt introductiv : : E.S. Dl. Alaa E.S. Dl. Alaa 
ELHADIDIELHADIDI, , AmbasadorAmbasador al al Republicii Republicii 
Arabe Egipt Arabe Egipt îîn Românian România
Volumul a fost lansat în cadrul :
� Târgului  Internaţional de carte 
Gaudeamus, Bucureşti , 17 noiembrie 
2016 sub tutela MAE

�� ConferinConferinţţeiei Academiei de limbAcademiei de limbă ă arabarabăă
din Cairo din Cairo –– Egipt, 2 mai 2017Egipt, 2 mai 2017

Finanţator: SC Proema SRL

Cofinanţator: ANCI
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Anul publicăriiAnul publicării : 2016: 2016
Ibn KhaldIbn Khaldūūn (1332n (1332--1406) savant, filosof 1406) savant, filosof şşi istoric arab tunisian, unul i istoric arab tunisian, unul 

dintre cei mai mari dintre cei mai mari scriitori ai lumii islamice din Evului Mediu,  este scriitori ai lumii islamice din Evului Mediu,  este 

considerat considerat îîn unianimitatea opiniilor arabe n unianimitatea opiniilor arabe şşi i occidentale, drept occidentale, drept 

fondatorul fondatorul şşi teoreticianul sociologiei i teoreticianul sociologiei şşi filosofiei istorice. i filosofiei istorice. Faimoasele Faimoasele 

„„ProlegomeneProlegomene”” sau sau „„IntroducereIntroducere”” la opera istorică  la opera istorică ““Cartea Cartea 
pildelorpildelor””(Kit(Kitāāb Alb Al--Ibar) Ibar) este este un vast tratat de istorie care acoperă prin un vast tratat de istorie care acoperă prin 
conconţţinut o amplă varietate tematicăinut o amplă varietate tematică, de la sociologie,, de la sociologie, până până la dezbateri la dezbateri 
filosofice, de la polfilosofice, de la politică la religieitică la religie, d, de la estetică la arta războiului e la estetică la arta războiului şşi ai aşşa a 
mai departe. mai departe. 
AntologareAntologare, , traduceretraducere, , studiustudiu introductivintroductiv şşii note: note: DumitruDumitru ChicanChican
Prefata : Boutheina Labidi,  ambasador al Republicii TunisienePrefata : Boutheina Labidi,  ambasador al Republicii Tunisiene
Cuvânt Cuvânt ÎÎnainte: Acad. Ioan nainte: Acad. Ioan -- Aurel I. PopAurel I. Pop

Volumul Volumul a a fostfost lansatlansat La Târgul InternaLa Târgul Internaţţional de Carte Gaudeamus, ional de Carte Gaudeamus, 
îîn n 17 noiembrie 2016, evenimentul fiind organizat sub tutela MAE . 

Finanţator: Sc Proema Srl
Cofinanţator: ANCI
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Anul Publicării; 2016
Proiectul prevedea editarea şi tipărirea revistei la tirajul de 500 
exemplare
Este structurată în 3 capitole:
PREZENTARE GENERALĂ: Orşul Şomcuta Mare, comunităţi şomcutene
CULTURA: Obiceiuri şi tradiţii - Port popular, Arta populară, Folclor
muzical
şi coregrafic
NATURA: Obiective turistice
Revista s-a lansat cu ocazia sărbătorii şomcutene “Zilele culturii”

Finanţator: Primăria Şomcuta Mare
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Anul publicării: 2017
Romanul siriencei Colette Khouri vine din acea “regiune” a literaturii 
care este acoperită de lumea arabă şi a fost receptat, în momentul 
apariţiei sale (1959), fie la modul elogios, fie cu o virulenţă critică, din 
perspectiva căreia  cartea a fost etichetată drept “scandaloasă” şi 
sfidătoare a rânduielilor sociale şi a cutumelor tabuizate din 
intimitatea comunităţii orientale islamice a epocii. Totuşi, în ambele 
situaţii, romanul a fost înregistrat ca un veritabil punct de răscruce şi 
un moment de referinţă în evoluţia prozei arabe, cunoscând mai 
multe traduceri în limbi de circulaţie internaţională şi menţinându-şi, 
şi astăzi, puterea de atracţie şi statutul de “bestseller” al romanului 
arab modern.
Editat pentru prima dată în limba română, traducere Dumitru Chican, 
în elaborarea lucrării s-a folosit versiunea originală, în limba arabă, a 
romanului publicat la Editura Dar Al-Kutub, Beirut, 1959.

Volumul a fost lansat la Baia Mare, în 20 aprilie 2017, în cadrul 
manifestării culturale “Siria-Cultură şi istorie”

Finanţator: Sc Proema SRL
Cofinanţator: ANCI
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Anul Publicării : 2017
“Un trubadur  în umbra cedrilor din Liban”, aşa îşi întitulează prefaţa, 
ambasadorul prof. Dumitru Chican, care este antologatorul şi traducătorul 
acestei selecţii lirice din opera lui Michel Juha.
În   peisajul literar, cultural şi intelectual al Libanului din zilele noastre, 
poetul, filologul, eseistul , istoriograful , dialectologul şi critcul  literar 
Michel Juha,  aduce o insolită notă de originalitate şi prospeţime, opera sa, 
pe cât de vastă, pe atât de derutantă prin multitudinea şi varietatea 
genurilor literare în care talentul autorului s-a manifestat, detaşându-se cu 
un apreciabil curaj inventiv şi expresiv, de ceea ce, în general, este cunoscut 
drept poezie arabă clasică. Muzicalităţii şi  melodiosului popular care 
caracterizează întreaga poetică a lui Michel Juha li se datorează şi faptul că 
multe dintre poemele sale au devenit suport textual pentru transpuneri 
muzicale interpretate de celebre voci ale muzicii populare şi culte arabe şi 
libaneze, poetul însuşi fiind solicitat să colaboreze  cu texte la realizarea 
unor asemenea bijuterii muzicale. Numeroase dintre poemele sale au 
depăşit hotarele Orientului Mijlociu arab, fiind tălmăcite  în franceză, 
engleză, spaniolă, italiană, chineză, rusă ş.a.
Tradusă pentru prima dată în limba română , iubitorii de poezie din ţara 
noastră se vor bucura să cunoască frumuseţea, sinceritatea şi 
spontaneitatea poeziei acestui trubadur libanez al modernităţii.

Volumul a fost lansat în cadrul programului cultural “România în lume 
– imagine, cultură, spiritualitate. Maramureşul în Liban”, Beirut ( Liban) în 
25 mai 2017

Finanţatori: SC Proema SRL
Cofinanţator: ANCI
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Anul publicării: 2017
Ali al-Qasimi (n. 1942), membru al Academiei de limbă arabă din cairo, este 
unul dintre scriitorii irakieni constrânşi de împrejurări istorice mai puţin faste 
să-şi petreacă cea mai mare parte a vieţii în exil, rătăcind – asemenea 
confratelui său Sindibad din „O mie şi una de nopţi” – prin ţinuturi fascinante 
ale lumii moderne. 
Romanul „Cele şapte porturi ale iubirii”- tradus pentru prima dată în limba 
română - este un amplu poem în proză – semn că nostalgia stârneşte 

pretutindeni pasiunea poeziei şi simţirea poetică.

Tema dominantă a cărţii, care se intersectează cu alte evenimente şi cu 

numeroase episoade erotice şi poveşti de dragoste, este nostalgia după ţara 

natală pe care naratorul – erou al romanului – n-o mai revede din clipa 

părăsirii ei, dorul mistuitor de ţară, dar mai ales de ţinuturile natale, făcând 

numeroase recursuri la monologul interior pentru a evoca încă o dată şi încă o 

dată momente din perioada copilăriei, fluviul Eufrat şi satul Al-Hamza din 

guvernoratul Al-Qadisiya, casa natală cu toate detaliile ei, dar, mai ales, 

palmierul umbros şi falnic din curtea ei, care devine simbolul esenţial al 

trăiniciei şi al înrădăcinării, la fel ca la numeroşi alţi autori arabi moderni –

poeţi, dar, mai ales, prozatori. Traducere din limba arabă, prefaţă şi note: 

Nicolae  DOBRIŞAN

Volumul a fost lansat la Cairo Egipt, în cadrul Conferinţei Academiei de 

Limbă Arabă, în 2 mai 2017 

Finanţator: ANCI

Cofinanţator; SC Proema. SRL


