
1

Asociaţia Nord Pentru

Cooperare şi Integrare

Catalog editorial

2017 - 2018

Sediu: Şomcuta Mare, str. Republicii nr 19A, Tel/fax: 0262.280114, Email: contact@anci.org.ro, www. anci.org.ro



2

Cărturarul sirian Macarie al III-lea Zaim, îndeamnă la continuarea strădaniilor înainaşilor creatori de a dezvolta 

ceea ce astăzi este numit cu un termen generic, “biblioteca arabă”, înţeleasă nu numai ca depozitar al tezaurelor

culturale, spirituale, filosofice, ştiinţifice fixate , de-a lungul veacurilor, sub forma de cărţi şi în alte variate formule

grafice, ci şi ca expresie a înseşi acestei culturi de o profunzime, vastitate şi universalitate indiscutabile.

Extraordinara evoluţie şi dezvoltare a scrisului şi a artelor cărţii în civilizaţia arabo-musulmnă stă la baza

dezvoltării bibliotecilor publice sau particulare, în şirul acestora strălucind, de departe, “Casa înţelepciunii” (Beit

Al-Hikma), fondată la Baghdad către anul 815, “Dar Al-Ilm” (Casă a ştiinţei) – o reţea de biblioteci răspândite la 

Baghdad, Mossul, Bassra, Damasc, Alep şi Egipt, apoi biblioteca universităţii Al-Mustansariya creată, în 1234, de 

califul abbasid Al-Mustansir.

Imprumutând colecţiei de carte denumirea de Al-Maktaba Al-Arabiya (Biblioteca Arabă), Editura Proema - ANCI îşi

propune să ofere cititorilor români un florilegiu cât mai variat şi bogat din această “grădină secretă” care este aria 

culturală şi spirituală arabă în care convieţuiesc istoria şi literatura, poezia şi meditaţia mistică, dezbaterea

discursivă pe marginea existenţei sau a sfidărilor contemporaneităţii, într-o îngemănare şi alăturare care îşi

păstrează şi astăzi atractivitata şi puterea de farmec cu nimic mai prejos decât spaţiile creatoare ale celorlalte

culturi.

“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)

Colecţia Biblioteca Arabă

Al-Maktaba Al-Arabiya

Colecţia este realizată în parteneriat cu Editura Proema
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Proiecte finanţate de Administraţia 

Fondului Cultural Naţional prin programul 

de finanţare nerambursabilă a editării de 

lucrări  din categoria  culturii scrise, 

EDIŢIE DE POEZIE 

Cofinanţator: SC Proema SRL

Incursiuni în timp
2016-2017

Proiecte editoriale finanţate din bugete locale şi naţionale

2016

2016

Proiect finanţat de

Consiliul Local 

şi Primăria Cluj-Napoca

Cofinanţator: SC Proema SRL

2017
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2016

Proiecte editoriale finanţate de ANCI şi Editura Proema
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2017

Prima ediţie a fost finanaţată de 

Administraţia Fondului Cultural Naţional,

2017
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2018

Integrala Khalil Gibran
                  Ed. a II-a Revizuită

Format 150x230 Anul apariţiei 2018

ISBN: 978-606-8138-83-1 – general

ISBN: 978-606-8138-84-8 – volumul 1

ISBN: 978-606-8138-85-5 – volumul 2

Traducere, studiu introductiv şi note: Dumitru Chican

Coordonator: (ANCI)

Domeniu: roman, 2 volume

Prima ediţie a fost finanaţată de Administraţia Fondului 

Cultural Naţional, 2014

Punte între lumi şi inimi
Selecţie din lirica română şi arabă contemporană 

Ed.a II-a

Ediţie cartonată şi supracopertată

Format 150x230                 Anul apariţiei: 2018

Nr pagini:336                    

ISBN: 978-606-8138-82-4

Domeniu: selecţie de versuri , ediţie bilingvă (română-arabă)

Traducere din/în limba arabă, studiu introductiv şi note: 

Dumitru Chican

Prefaţă: E.S. Teodor Meleşcanu, Ministrul Afacerilor Externe

Prima ediţie a fost finanaţată de Administraţia Fondului 

Cultural Naţional, 2017
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Mari Poeţi Palestinieni

Traducere din limba arabă, studiu introductiv, repere biografice şi note: Dumitru 

Chican

Format 150x230, Vol I – 260  pagini, Anul apariţiei 2018

ISBN: 978-606-8138-88-6 – general

ISBN: 978-606-8138-90-9 – volumul 1

Domeniu: lirică - traducere de versuri 

Volumul pe care editura “Proema” –ANCI îl lansează la împlinirea unui deceniu de la 

trecerea în eternitate a poetului Mahmoud Darwish, se doreşte a fi un semn de 

preţuire pentru un mare nume al literelor arabe palestiniene şi universale şi totdată o 

punte de apropiere şi de mai bună cunoaştere reciprocă între două popoare legate 

printr-o veche şi bogată prietenie.

Traducere din limba arabă, studiu introductiv, repere biografice şi note: Dumitru 

Chican

Format 150x230, Vol II - 204 pagini, Anul apariţiei 2018

ISBN: 978-606-8138-88-6 – general

ISBN: 978-606-8138-91-6 – volumul II

Domeniu: lirică - traducere de versuri 

Samih Al-Qassim rămâne, în peisajul literar şi poetic arab şi palestinian, o voce de 

excepţie care, dincolo de trecerea poetului în nefiinţă, este un înflăcărat “purtător de 

cuvânt” al celor însetaţi de dreptate, demnitate şi libertatea de a fi oameni drepţi 

între oameni. 

Samih Al-Qasim - Antologie Lirică

Mahmoud Darwish - Antologie Lirică

2018
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Domeniu: selecţie de versuri, 

ediţie bilingvă: română-arabă 

Volumul adună între coperţile sale o 

selecţie de versuri, traduse în limba 

română, din lirica poeţilor 

palestinieni, Mahmoud Darwish şi 

Samih Al-Qasim şi din lirica  poeţilor  

români Nichita Stănescu şi Vasile 

Latiş, traduse în limba arabă. 

E.S. Fuad Kokaly, ambasadrul 

Statului Palestina în România, 

declară: “Prezentul volum comun 

este cel mai frumos şi minunat dar 

făcut Palestinei. El nu este nici 

bomba sau glonţul care seceră 

vieţile civililor inocenţi de la 

hotarele Gazei, după cum nu este 

nici cătuşa care  îi înlănţuie pe 

prizonierii din închisorile ocupaţiei, 

ci este strigătul omului revoltat, 

glasul care cere să se pună capăt 

actelor de încălcare a demnităţii şi 

drepturilor umane, morţii, uciderii 

şi confiscării dreptului la viaţă.”

Trăinicia poemului
Selecţie de versuri din lirica română şi palestiniană contemporană

Antologare, traducere din limba arabă/română, studiu introductiv şi note: Dumitru Chican

Prefaţă: E.S. Fuad Kokaly, ambasador al Statului Palestina la Bucureşti

Ediţie  cartonată şi supracopertată, Format 150x230, Nr. pagini  320                                          

ISBN  978-606-8138-89-3, Anal apariţiei 2018, 


