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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.
Colecţia însumează, la finele anului 2019, un număr de 31de titluri editoarile, din care 7 sunt antologii bilingve 
(româno-arabe), 15 traduceri din cultura şi literatura arabă şi 9 cărţi de autor.

“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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Credinţa mea în Biserica Ortodoxă Coptă
autor: Papa Tawadros al II-lea

ÎnaltPresfinţia Sa, Papa Tawadros al II-
lea a adunat în acest volum o serie de 
doctrine copte pe care le-a pus sub 
formă de dialoguri secvențiale în 148 
de întrebări și răspunsuri. A căutat 
precizie, simplitate și profunzime, 
pentru a prezenta această lucrare într-
o manieră practică și adecvată, astfel 
încât ea să fie cuprinzătoare, concisă şi 
utilă tineretului, fiecărei familii 
creștine și să fie benefică pentru toți 
cei care cauta o explicaţie a speranței 
care este în credinţa coptă.
Aceste tipuri de întrebări se învârt în 
jurul Sfintei Credințe Copte și sunt 
reiterate adesea în întâlnirile cu 
tineretul creştin, scopul fiind acela de 
a prezenta elementele de bază ale 
vieții creștine copte și bisericești sub 
formă de întrebări și răspunsuri. 
Aceast mod de expunere este unul 
dintre cele mai benefice și eficiente în 
educația creștină pentru toate 
vârstele.
Partea a II-a volumului poartă titlul 
“Evanghelizarea prin icoane copte” şi 
este reprezentarea iconografică a 
mesajului biblic.
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Biserica ortodoxă coptă – un miracol al istoriei
autor: Fr.Tadros Y. Malaty

Structurată în 10 capitole, cu titluri ce țintesc mai toate 
evenimentele și etapele semnificative ale unui destin, cartea relevă 
parcursul istoric al Bisericii Ortodoxe Copte de la origini până în 
actualitate, caracteristicile și destinul ei distinct în lumea creștină.

Anexele din finalul cărții prezintă lista și succintele biografii ale 

patriarhilor Bisericii Copte; reședințele patriarhale; drumul Sfintei 

Familii în timpul refugiului ei în Egipt; locurile sfinte din Egipt, iar 
Notele de subsol, adăugate din ințiativa editurii, detaliază cronologic 
biografii, evenimente, personalități. Toate dau cărții nota 
documentară cumva exhaustivă. Ele mențin cititorul în pagini 
oferindu-i o extrem de bogată informație despre două milenii de 
existență în care credința a interferat cu istoria și cu deciziile unor 
autorități pământești intransigente și deseori defavorabile Bisericii 
creștine. Cartea confirmă că nicăieri pe suprafața terestră, viața 
omenească, pulsul societăților și al popoarelor nu a fost mai viu, 
mai intens, mai surprinzător și mai paradoxal decât în Orient și 
niciunde în alte zone de pe pământ credința creștină nu a fost atât 
de supliciată în numele lui Iisus Hristos.

Prof. Dr. Terezia Filip
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DRUMUL SPRE OSLO
Culisele secrete ale negocierilor de pace israeliano-palestiniene

Autor: Mahmud Abbas (Abu Mazen)

Format 150x230                 
Anul apariţiei: 2019
Nr pagini: 230                                                            
ISBN: 978-606-036-003-2
Domeniu: memorii, istorie, sociopolitică
Traducere din limba arabă, prefaţă  şi 
note: Dumitru CHICAN

Mahmud Abbas la 13 septembrie 
1993, si-a pus semnatura pe Declaratia 
de Principii, in numele intregului popor 
palestinian, in numele cauzei 
palestiniene si al conceptului ca toate 
popoarele si natiunile lumii sunt egale 
in fata principiilor si trebuie sa 
contribuie in aceeasi masura la crearea 
lumii natiunilor si a valorilor perene 
ale coexistentei.

Aceasta carte, care, pentru prima oara, vede lumina tiparului in versiune romaneasca, este un rar document istoric. 
Volumul aduna intre copertile sale, memoriile lui Mahmud Abbas, cel care, ca membru al conducerilor superioare ale 
miscarii idelogice, politice si militante ale Organizatiei de Eliberare a Palestinei si a Miscarii Fatah a fost, intr-un mod 
decisiv, inspiratorul negocierilor de pace cu Israelul, fiind, in acelasi timp, cu modestie, realism si obiectivitate, cel care 
a avut demnitatea de coordonator general al procesului de negociere a pacii cu Israelul. 
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Istoria relaţiilor diplomatice româno-arabe
Autor: Emanuel Peterliceanu

Prezenta reeditare a volumului „Istoria relaţiilor diplomatice 
româno-arabe” este nu numai o necesară aducere la zi a vechilor, 

vastelor şi complexelor relaţii politico-diplomatice dintre România şi 

statele şi popoarele lumii arabe, ci şi o expresie grăitoare a vitalităţii, 

rezilienţei şi actualităţii acestor relaţii, într-o lume globalizantă şi 

aflată într-un proces de permanente şi, nu de puţine ori, imprevizibile 

schimbări şi reaşezări ale datelor geopolitice naţionale, regionale şi 

internaţionale.

De la apariţia primei ediţii a lucrării de faţă au trecut cinci ani, 

lucrarea văzând lumina tiparului într-un moment în care Orientul 

Mijlociu parcursese deja trei ani de „primăvară arabă” ale cărei 

consecinţe sunt active şi astăzi. 

Reeditarea, cu un text adnotat, completat şi pus în consonanţă cu 

imperativele actualităţii este de fapt o mărturie a intereselor şi 

sentimentelor reciproce dintre poporul român şi  naţiunea arabă. 

Format 150x230                       Ed.a.II-a rev.  Anul apariţiei 2019

Nr. Pagini: 156 ISBN: 978-606-8138-99-2 

Prefaţă: Dumitru Chican

Domeniu: Istorie, analiza geopolitica, studiu documentar

Descriere: 

Prima ediţie a fost publicată 

în anul 2014
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Colecţie dedicată copiilor, 
realizată  în parteneriat cu 

Editura Proema

Colecţia

Tolba cu năzdrăvănii

Poezioare cu aripioare
Autor: Adela Dobran
Ilustraţii: Mirela Pete

Format 210x210                 Anul apariţiei: 2019

Nr pagini: 48 ISBN: 978-606-036-007-0

Domeniu: poezii ilustrate pentru copii

Text coperta IV – Gheorghe Zamfir

Titlul editorial „Poezioare cu aripioare” este o incursiune, 
care se defăşoară pe parcursul a 14 poezii ilustrate, în lumea
insectelor, în mirificul univers al fanteziei, în care 
vieţuitoarele se dezvăluie în faţa copiilor cu calităţile şi
defectele lor, oferind lecţii de viaţă şi modele de 
comportament. Versurile pline de umor, admirabil ilustrate
apropie copiii de această lume şi de întâmplări pe care le 
poate regăsi în lumea oamenilor. Totodată poezioarele îi 
ajută pe copii să cunoască insectele, determinându-i să 
admire şi să protejeze mediul înconjurător.
Fiecare poezie se încheie cu o povaţă, o morală, din care 
copiii vor trage învăţăminte şi vor modela sau vor evita 
comportamentul personajului din lumea necuvântătoarelor
Scrise şi ilustrate cu un fermecător umor, specific vârsei 
copilăriei, cele 14 poezii incluse în volumul de faţă sunt o 
invitaţie în lumea încântătoare a insectelor şi o joacă: o 
joacă a minţii, a imaginaţiei, a limbajului, aşa cum numai 
copiii, în puritatea lor, ştiu să o simtă.

Ediţie finanţată de 
Administraţia Fondului Cultural 

Naţional
Cofinanţator: Editura Proema


