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%LURXO(XURSD&UHDWLYĄ5RPkQLD
0XOʰXPLPUHSUH]HQWDQWHORUFHORUWUHLHGLWXULSHQWUXLQIRUPDʰLLOHSHFDUHQLOH
DX RIHULW GHVSUH SURLHFWHOH (XURSD &UHDWLYĄ &DUPHQ 5DGX (GLWXUD 'DUFOpH 
&ULVWLQD3RWHUĄȾRLX (GLWXUD$UDPLV $QD'LDQD0XQWHDQX (GLWXUD0LQHUYD 

Cuvânt înainte

L

LWHUDWXUD ȾL LQGXVWULD FĄUʰLL VH QXPĄUĄ SULQWUH VHFWRDUHOH FXOWXUDOH ȾL
FUHDWLYH FDUH DX SULPLW VSULMLQ ÀQDQFLDU SULQ SURJUDPXO (XURSD &UHDWLYĄ
VXESURJUDPXO&XOWXUD DO8QLXQLL(XURSHQHvQSHULRDGD–

&RPSRQHQWDGHWUDGXFHULOLWHUDUHDIRVWSULQFLSDOXOLQVWUXPHQWGHVXVʰLQHUHD
GRPHQLXOXL HGLWRULDO vQVĄ RSRUWXQLWĄʰL VHPQLÀFDWLYH SHQWUX PDL PXOʰL DFWRUL
GLQODQʰXOYDORULFDOLQGXVWULHL DXWRULWUDGXFĄWRULDJHQʰLOLWHUDULHGLWRULOLEUĄULL
ELEOLRWHFL WkUJXUL GH FDUWH IHVWLYDOXUL OLWHUDUH RUJDQL]DʰLL FDUH SURPRYHD]Ą
VFULHUHDFUHDWLYĄUHYLVWHFXOWXUDOHHWF DXH[LVWDWȾLSULQDOWHWUHLOLQLLGHÀQDQʰDUH
DOHVXESURJUDPXOXL&XOWXUDSURLHFWHGHFRRSHUDUHSODWIRUPHȾLUHʰHOHHXURSHQH
/DDFHVWHDVHDGDXJĄ3UHPLXO8(SHQWUX/LWHUDWXUĄDFRUGDWDQXDOXQRUDXWRUL
FRQWHPSRUDQL GLQ ʰĄULOH SDUWLFLSDQWH OD (XURSD &UHDWLYĄ FDUH D FRQWULEXLW OD
SURPRYDUHDOLWHUDWXULLGHFDOLWDWHȾLDGLYHUVLWĄʰLLFXOWXUDOHvQLQWHULRUXOȾLvQDIDUD
JUDQLʰHORU8QLXQLL
$FHDVWĄEURȾXUĄVHD[HD]ĄSHOLQLDGHÀQDQʰDUHGHGLFDWĄSURLHFWHORUGHWUDGXFHUL
OLWHUDUHvQVĄODÀQDOXOVĄXSXWHʰLFRQVXOWDH[HPSOHȾLDOWHUHVXUVHXWLOHUHIHULWRDUH
ODFHOHODOWHWLSXULGHVSULMLQ(XURSD&UHDWLYĄODFDUHDXDYXWDFFHVRSHUDWRULLGLQ
VHFWRUXOOLWHUDWXUĄFDUWHOHFWXUĄ
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ÍQÀHFDUHDQSURJUDPXODVXVʰLQXWvQMXUGHGHHGLWXULHXURSHQHVĄWUDGXFĄVĄSXEOLFHȾLVĄSURPRYH]HEHOHWULVWLFĄDYkQGR
YDORDUHOLWHUDUĄULGLFDWĄLQGLIHUHQWGHJHQXOOLWHUDU URPDQHQXYHOHSRYHVWLULSLHVHGHWHDWUXSRH]LLEHQ]LGHVHQDWHȾLÀFʰLXQH
SHQWUXFRSLL &XSHVWHGLQWUDGXFHULSURYHQLQGGLQOLPELGHFLUFXODʰLHPDLUHVWUkQVĄFXPHVWHȾLURPkQDSURJUDPXODvQFXUDMDW
GLYHUVLWDWHDOLQJYLVWLFĄȾLFUHDWLYĄDOLWHUDWXULLHXURSHQHOĄUJLQGDFFHVXOODRSHUHYDORURDVHFĄWUHWRWPDLPXOʰLFLWLWRUL
$SHOXULOHDQXDOHSHQWUX WUDGXFHULOLWHUDUH DXIRVWGHVFKLVHHGLWXULORUGLQWRDWHFHOHGHʰĄULSDUWLFLSDQWHOD(XURSD&UHDWLYĄFHOH
GHVWDWHPHPEUHDOH8(5HJDWXO8QLW$OEDQLD%RVQLDȾL+HUʰHJRYLQD.RVRYR0DFHGRQLDGH1RUG0XQWHQHJUX6HUELD7XUFLD
SkQĄvQ ,VODQGD1RUYHJLD$UPHQLD*HRUJLD5HSXEOLFD0ROGRYD7XQLVLDȾL8FUDLQD6SULMLQXOÀQDQFLDUVDDFRUGDWSHQWUX
GRXĄWLSXULGHDFʰLXQLSURLHFWHFODVLFHFXRGXUDWĄGHFHOPXOWGRLDQLȾLSURLHFWHVWUDWHJLFHGHWUHLVDXSDWUXDQLFDUHDXYL]DW
WUDGXFHUHDSXEOLFDUHDȾLSURPRYDUHDXQXLSDFKHWGHOXFUĄULGHÀFʰLXQHGLQȾLvQOLPELOHHOLJLELOH UHFXQRVFXWHRÀFLDOvQFHOHGH
ʰĄUL 

3XEOLFDʰLDGHIDʰĄSUH]LQWĄWUHLSURLHFWHGHWUDGXFHULOLWHUDUHUHDOL]DWHGHHGLWXULOH
$UDPLV'DUFOpHȾL0LQHUYDGLQ5RPkQLD6XSOLPHQWDURIHUĄVFXUWHGHVFULHULDOH
FHORUODOWHWUHLSURLHFWHFkȾWLJĄWRDUHDSDUʰLQkQGHGLWXULORU$57ȾL$UDPLV
2GDWĄFXODQVDUHDQRXOXLSURJUDP(XURSD&UHDWLYĄOLQLDGHÀQDQʰDUH
GHVWLQDWĄ WUDGXFHULORU OLWHUDUH ȾLD VFKLPEDW GHQXPLUHD vQ &LUFXODʰLD RSHUHORU
OLWHUDUH HXURSHQH 6SHUĄP FD SURLHFWHOH ȾL H[SHULHQʰHOH SUH]HQWDWH vQ DFHVW
PDWHULDOVĄRIHUHLQVSLUDʰLHVIDWXULXWLOHȾLvQFUHGHUHPDLPXOWRUHGLWXULURPkQHȾWL
VĄDFFHVH]HDFHDVWĄÀQDQʰDUH
(FKLSD%LURXOXL(XURSD&UHDWLYĄ5RPDQLDȵ&XOWXUD

3ULRULWĄʰLOHDFHVWHLÀQDQʰĄULDXYL]DWSUHSRQGHUHQWvQFXUDMDUHDWUDGXFHULORUGLQOLPELGHFLUFXODʰLHPDLUHVWUkQVĄvQHQJOH]ĄJHUPDQĄ
IUDQFH]ĄȾLVSDQLROĄSUHFXPȾLGLQJHQXULPDLVODEUHSUH]HQWDWHFXPVXQWRSHUHOHGHVWLQDWHFRSLLORUȾLWLQHULORUEHQ]LOHGHVHQDWH
VDXURPDQHOHJUDÀFHQXYHOHOHȾLSRH]LD7RWRGDWĄÀQDQʰDUHDDVSULMLQLWWUDGXFHUHDȾLSURPRYDUHDFĄUʰLORUFDUHDXFkȾWLJDW 3UHPLXO
8QLXQLL(XURSHQHSHQWUX/LWHUDWXUĄ ȾLVSRULUHDYL]LELOLWĄʰLLWUDGXFĄWRULORU
ÍQFHLȾDSWHDQLGHLPSOHPHQWDUH(XURSD&UHDWLYĄDÀQDQʰDWGHSURLHFWHGHWUDGXFHULOLWHUDUHODQLYHOHXURSHDQ
vQVHPQkQGSHVWHGHFĄUʰLGHÀFʰLXQHSXEOLFDWH'LQWUHDFHVWHDȾDVHSURLHFWHDXIRVWFkȾWLJDWHGHSDWUXHGLWXULGLQ5RPkQLD
FDUHDXDGXVSXEOLFXOXLGLQʰDUĄGHFĄUʰLGHÀFʰLXQHWUDGXVHGLQOLPEL&XDFHVWUH]XOWDW5RPkQLDVHVLWXHD]ĄȵODHJDOLWDWH
FX 8FUDLQD ȵ SH ORFXO  GLQ  vQ FODVDPHQWXO ʰĄULORUGLQ FDUHSURYLQ HGLWXULOH FX SURLHFWHFkȾWLJĄWRDUHLPHGLDW GXSĄ )UDQʰD
*HUPDQLDȾL2ODQGDȾLvQDLQWHD*HRUJLHL/LWXDQLHLȾL&HKLHL
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/LWHUDWXUD URPkQĄ VSULMLQLWĄ SULQ (XURSD
&UHDWLYĄ

Traduceri literare: rezultate 2014–2020
Rezultate la nivel european

380

proiecte
finanțate

Câștigate de edituri din 34 de țări. În top: Serbia (40),
Bulgaria (33), Macedonia de Nord și Slovenia (câte 31)
Peste 2.700 1 de cărți traduse, dintre care >70% din limbi de
circulație mai restrânsă
Granturi UE de 24 mil. € (max. 50% din bugetele totale ale
proiectelor)

26%
rată generală
de succes

6XSOLPHQWDU IDʰĄ GH UH]XOWDWHOH REʰLQXWH GH
HGLWXULOHURPkQHȾWLFDUHDXWUDGXVȾLSXEOLFDW
EHOHWULVWLFĄGLQOLPELOHDOWRUʰĄULLDWĄȾLFkWHYD
LQIRUPDʰLL VLQWHWLFH GHVSUH FĄUʰLOH VFULLWRULORU
URPkQL LQFOXVH vQ SURLHFWHOH GH WUDGXFHUL
OLWHUDUHDOHHGLWXULORUVWUĄLQHÀQDQʰDWHSUHFXP
ȾL GHVSUH DXWRULL URPkQL GLVWLQȾL FX 3UHPLXO
8QLXQLL (XURSHQH SHQWUX /LWHUDWXUĄ (83/ 
/LVWD FĄUʰLORU VFULVH GH DXWRULL URPkQL ȾL
SXEOLFDWH vQ VWUĄLQĄWDWH VH DÁĄ OD ÀQDOXO
EURȾXULL

proiecte
finanțate

39 cărți traduse în
12 țări

Cele mai traduse: „Viața începe vineri” (Ioana
Pârvulescu) în 10 țări; „Teodosie cel Mic”
(Răzvan Rădulescu) în 6 țări; „Vârstele Jocului.
Strada Cetății” (Claudiu M. Florian) în 5 țări

în care
a fost tradusă
literatura

Câștigate de 4 edituri din București: ART (2 proiecte), Aramis
(2 proiecte), Darclée, Minerva
În total 42 de cărți de ficțiune (majoritatea romane, dar și
literatură pentru copii, poezie și nuvele) traduse din 17 limbi
Granturi UE de 255.404 € (max. 50% din bugetele totale ale
proiectelor)

21%
rată generală
de succes

România pe locul 16 din 34 în clasamentul țărilor cu edituri selectate
ϴͮ

promovați în
străinătate

Scriitorii cu mai multe opere traduse: Mircea
Cărtărescu, Filip Florian, Ioana Pârvulescu,
Octavian Soviany, Matei Vișniec, Varujan
Vosganian

11 limbi

Rezultatele editurilor din România

6

28 autori români

^ƚƵĚŝŝĚĞĐĂǌƵƌŽƉĂƌĞĂƚŝǀĉ

1 Statistică realizată în decembrie 2020

4 cărți distinse cu
EUPL

Albaneză, bulgară, croată, engleză, italiană,
macedoneană, maghiară, poloneză, sârbă,
slovenă și spaniolă

„Grădina de sticlă” (Tatiana Țîbuleac)
„Vârstele jocului. Strada Cetății” (Claudiu M. Florian)
„Viața începe vineri” (Ioana Pârvulescu)
„Teodosie cel Mic” (Răzvan Rădulescu)
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Femeile iubesc cu sufletul
Editura beneficiară:

Darclée (Editura Spirit Liber)

Perioada proiectului: 1 martie 2019 – 20 decembrie 2020
Domeniul proiectului: Literatură (specia literară: roman)
Grant EU contractat:

26.231,61 € (50%)

Website-ul editurii:

www.edituradarclee.ro

Proiectul Women Love with Their Soul constă în traducerea, publicarea și
promovarea a patru romane de dragoste contemporane scrise în limbile
franceză, slovenă, neerlandeză și islandeză.
Scrise de patru romanciere la apogeul carierei lor, romanele conturează
destinele a patru personaje principale feminine aflate în momente de
răscruce ale vieților lor.
Operele literare sunt unite de numitorul comun al limbii române și de
vocea comună a experienței umane. Toate au fost distinse cu Premiul
Uniunii Europene pentru Literatură, iar trei dintre ele au primit și alte
premii internaționale prestigioase.
10 |
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Cărțile din proiect au fost incluse în colecția „Superlativ absolut” a editurii, în care vor fi publicate numai opere literare
premiate.
&ÅUĥLOHWUDGXVH
„Sezonul secetos” (Sušna doba) de Gabriela Babnik (traducere din slovenă)
„Numai iubirea” (L’amour seul) de Laurence Plazenet (traducere din franceză)
„Geamul dublu” (Tvöfalt gler) de Halldóra Thoroddsen (traducere din islandeză)
„Fecioara olandeză” (7KH1HGHUODQGVHPDDJG bde Marente de Moor (traducere din neerlandeză)

3UHPLL: Premiul UE pentru Literatură (2013)
7UDGXFHUHD: Alina Irimia
6LQRSVLV: Sunt cum nu se poate mai diferiți, dar în același timp foarte
asemănători. Ea are 62 de ani, este o intelectuală rafinată din Europa
Centrală care fuge în Africa pentru a scăpa de apăsarea unei vieți de
familie neîmplinite. El are 27 de ani, este un tânăr african care a crescut pe
stradă, victimă a sărăciei și a abuzurilor de tot felul. Ana și Ismael provin
din universuri îndepărtate atât din punct de vedere geografic, cât, mai
ales, cultural și rasial, dar îi apropie sentimentul acut de însingurare, viața
de orfani tolerați în familii disfuncționale, copilăria nefericită în care, deși
pentru o vreme au avut mame, nu au simțit nicio clipă iubirea maternă.
Născută în timpul armatanului, sub a cărui suflare fierbinte nu pot înflori nici
natura, nici iubirea, povestea de dragoste dintre Ana și Ismael își caută febril
împlinirea din dorința disperată a fiecăruia de a-și găsi refugiul în celălalt.
Sezonul secetos al naturii prevestește distanțarea sufletească sau
personajele vor reuși să-și găsească în această relație salvarea mult visată?
ISBN: 978-606-94647-1-7
Anul publicării: 2020
Format: tipărit, 13 x 20 cm, și e-book
Nr. pagini: 304

12 |
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3UHPLL: Premiul UE pentru Literatură (2012), Premiul Charles Oulmont
(2005), Premiul Thyde Monnier (2005)

3UHPLL: Premiul UE pentru Literatură (2017), Fjöruverðlaunin – Premiul
pentru Literatură feminină din Islanda (2016)

7UDGXFHUHD: Doina Jela

7UDGXFHUHD: Irina Marinescu Bergmann

6LQRSVLV: Louise-Catherine d’Albrecht are numai 15 ani când întâlnește
iubirea. Orfană de mamă, respinsă de un tată căruia chipul fetei îi amintește
de soția dispărută prematur și pe care remușcarea de a o izola îl face să
o copleșească în secret cu daruri scumpe, tânăra aristocrată trăiește
retrasă, înconjurată de cărți. Apariția domnului de Ramón, profesorul
ei fără vârstă, îi trezește primii fiori ai iubirii. Între ei se înfiripă o relație
secretă și pasională, nu lipsită de contradicții și respingeri. Asemenea
lui Pigmalion, domnul de Ramón o învață pe domnișoara d’Albrecht atât
bucuriile sufletului, cât și pe cele ale trupului, dar amândoi visează la o
iubire absolută, nepământeană. Drumurile celor doi amanți se vor despărți
în curând, dar focul mistuitor din inimile lor îi va face să se caute unul pe
celălalt în cărți, în vise, în fantasme, în singurătatea lor mereu crescândă.
Va reuși flacăra dragostei neîmplinite să-i aducă iarăși împreună? Și dacă
da, pentru cât timp?

6LQRSVLV: De la geamul dublu al micului ei apartament din Reykjavík, o femeie
de 78 de ani privește lumea exterioară, față de care se simte în același timp
expusă și izolată. Rolul ei social s-a terminat, cu toate că își dorește să facă
parte în continuare din mersul lucrurilor. Este singură, văduvă, copiii și nepoții
sunt la casele lor și își văd de viețile lor. Mare parte din prieteni s-au dus și
ei, iar cei rămași în viață sunt bolnavi ori neputincioși. Ea însăși își observă
corpul cedând, memoria și simțurile degradându-i-se puțin câte puțin.
Cu toate acestea, în existența ei monotonă și solitară își face apariția un
bărbat, un chirurg în vârstă divorțat, care o face să se simtă din nou vie,
dorită și iubită. Dar oare este acceptabil, dezirabil sau măcar posibil să te
îndrăgostești la bătrânețe?

ISBN: 978-606-94647-0-0

ISBN: 978-606-94647-9-3
Anul publicării: 2020
Format: tipărit, 13 x 20 cm, și e-book

Anul publicării: 2020

Nr. pagini: 80

Format: tipărit, 13 x 20 cm, și e-book
Nr. pagini: 144
14 |
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3UHPLLbPremiul UE pentru Literatură (2014), Premiul AKO (2011)
7UDGXFHUHD: Gheorghe Nicolaescu
6LQRSVLV: În vara anului 1936, Janna, o tânără olandeză, este trimisă în
Germania să studieze arta scrimei cu un vechi prieten al tatălui ei, maestrul
Egon von Bötticher. Întors din Primul Război Mondial cu răni pe care
le poartă atât pe chip, cât și în suflet, ursuzul Egon își duce zilele pe un
domeniu singuratic, în apropiere de frontiera germano-neerlandeză. Aici
le predă lecții de scrimă unor adolescenți gemeni nespus de frumoși și
organizează dueluri sângeroase și ilegale între studenți – faimoasele Mensur.
Janna se simte stingheră în noul univers – unul masculin și aprig, în care
se regăsesc doar două prezențe feminine, contrastante – și încearcă să se
integreze. Între ea și Egon se naște la început o aversiune profundă, care
se transformă treptat într-o iubire interzisă, asupra căreia planează secrete
din trecut.
ISBN: 978-606-94647-7-9

Despre Femeile iubesc cu
sufletul
cu Carmen Radu, managerul proiectului

Anul publicării: 2020
Format: tipărit, 13 x 20 cm, și e-book
Nr. pagini: 312

16 |
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Despre „Femeile iubesc cu sufletul” cu Carmen Radu, managerul
proiectului

patru cărți selectate în proiect sunt romane de dragoste, punem un accent
special pe publicul feminin. Două dintre romane vizează publicul feminin
tânăr, iar celelalte două, publicul feminin de vârsta a doua și a treia.
Cum ați promovat proiectul, inclusiv traducătorii?

Cărei nevoi îi răspunde proiectul?
Proiectul a fost gândit ca o oportunitate de a aduce publicului român,
pentru prima oară, în traducere, patru romane contemporane care au
obținut Premiul Uniunii Europene pentru Literatură și de a crește interesul
cititorilor pentru opera unor scriitoare europene de valoare, însă insuficient
cunoscute în România: Gabriela Babnik, Laurence Plazenet, Marente de
Moor și Halldóra Thoroddsen.
În sens mai larg, proiectul răspunde nevoii generale de a traduce și a publica
literatură contemporană de calitate, familiarizându-i astfel pe cititorii
români cu beletristica scrisă în limbi mai puțin folosite (slovenă, islandeză,
neerlandeză), la care, în absența unei finanțări precum cea oferită prin
programul Europa Creativă – Cultura, nu ar fi avut acces.
Care sunt grupurile-țintă vizate de proiect?
Fiind vorba despre opere literare de calitate, premiate, ne adresăm în
primul rând publicului larg, cititor de beletristică, interesat de autorii
contemporani și dornic să fie la curent cu noutățile literaturii europene.

Cărțile din proiect au fost promovate public pe website-ul editurii și pe
rețelele sociale (inclusiv prin anunțuri plătite pe Facebook), pe bloguri
culturale, în emisiuni radio, precum și prin intermediul unor prezentări
făcute de personalități ale vieții culturale autohtone.
O primă modalitate de promovare a traducătorilor a fost includerea
biografiilor lor detaliate în volumele traduse, lângă prezentarea autorilor,
marcând astfel simbolic rolul fundamental pe care îl au în aducerea la viață
a unei opere literare și în circulația literaturii în timp și spațiu. De asemenea,
numele traducătorilor au fost evidențiate pe paginile de Goodreads ale celor
patru romane și ori de câte ori au fost prezentate public cărțile.
În plus, am publicat interviuri cu toți traducătorii pe blogul editurii, dându-i
fiecăruia posibilitatea să vorbească, pornind de la traducerea literară
respectivă, despre provocările acestei profesii. Din păcate, din cauza
restricțiilor legate de pandemie, nu am putut organiza cea mai așteptată
întâlnire din industria cărții – aceea dintre autor și cititori –, intermediată de
traducător, un neajuns pe care sperăm să îl remediem pe viitor, de îndată
ce va fi posibil.

În al doilea rând, ținând cont de faptul că, din punct de vedere tematic, cele
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De asemenea, cu ajutorul și implicarea traducătorilor, am promovat cărțile
din proiect în medii specifice. Astfel, traducătoarea din slovenă, Alina Irimia,
a promovat cartea la seminarele online de literatură slovenă din cadrul
Lectoratului de Limbă slovenă al Universității din București, încurajându-i
pe tinerii filologi să se orienteze spre această profesie; scriitoarea și
traducătoarea Doina Jela a realizat recenzii ale cărților din proiect și le-a
prezentat pe rețele de socializare; Irina Marinescu Bergmann a vorbit
despre cartea tradusă din islandeză în micuța comunitate de islandezi din
România.
Nu în ultimul rând, merită menționat faptul că, grație acestui proiect, două
dintre traducătoare (din islandeză și slovenă) au avut ocazia să lucreze la
primele lor traduceri literare, Editura Darclée contribuind astfel la punerea
bazelor unor cariere pe care ni le dorim cât mai îndelungate.
Care sunt beneficiile participării la acest proiect pentru editura dv.?
Beneficiile participării la acest proiect sunt multiple. Vorbim în primul rând
despre oportunitatea atragerii unor fonduri europene care până în 2018,
când am depus noi proiectul, fuseseră aproape inaccesibile editurilor
românești. Dobândirea finanțării Europa Creativă de către editurile din
România era atunci excepția, nu regula, spre deosebire de alte țări vecine
care păreau să depună mai multe proiecte și să câștige aceste finanțări pe
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bandă rulantă. Așadar, un alt beneficiu a fost cel de imagine și de creștere
a prestigiului editurii: ne numărăm și noi, alături de alte trei edituri, printre
câștigători, contribuind la palmaresul României în cadrul acestui program
european cu un proiect coerent, structurat și sensibil.
Pe lângă beneficiul material – este o cofinanțare substanțială –, ne-a oferit
posibilitatea să ne dezvoltăm orizontul editorial, orientându-ne spre
literatura contemporană a unor țări care în alte condiții ar fi fost mai greu
de abordat: literaturile slovenă, islandeză, neerlandeză. În plus, romanele
din proiect au fost publicate și în variantă e-book, ceea ce este o noutate
pentru editura noastră.
De asemenea, cu ocazia implementării proiectului, a crescut numărul
colaboratorilor editurii. Fiind un proiect amplu, a implicat participarea mai
multor persoane fizice și entități juridice decât de obicei.
Nu în ultimul rând, faptul că Editura Darclée, mai nou intrată pe piață, a
câștigat o finanțare Europa Creativă nu poate decât să ne încurajeze pe
viitor și să motiveze și alte edituri să depună proiecte la următoarele sesiuni
de finanțare.
Au existat și aspecte dificile în implementarea acestui proiect?
Sigur că da. Orice proiect prevăzut a fi implementat pe o perioadă mai mare
și implicând mai multe persoane și organizații are parte de porția lui de
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neprevăzut. Dar nu este un lucru surprinzător și tocmai din flexibilitatea
noastră de a soluționa aspectele problematice, uneori folosind metode cu
adevărat creative, învățăm să fim manageri mai buni, ceea ce în final ne
adaugă plus valoare experienței de management și chiar de viață.
De exemplu, un prim aspect care a îngreunat implementarea proiectului Women Love with Their Soul în termenele prevăzute inițial a fost
întârzierea livrării traducerilor, trei din cei patru traducători angajați în
proiect finalizând traducerile cu întârzieri care au variat între două și șapte
luni. Când proiectul are durată determinată, desigur că aceste întârzieri
afectează cursul întregului program de activități. Am recuperat din decalaj
lucrând în avans ceea ce s-a putut, de exemplu copertele, realizând un
calendar detaliat al acțiunilor pe zile, când în mod normal ar fi trebuit să fie
pe săptămâni sau luni și implicând mai mulți colaboratori.
În 2020 a apărut un alt aspect neprevăzut, din categoria celor foarte rare, de
forță majoră – pandemia de coronavirus –, care ne-a îngreunat desfășurarea
tuturor activităților, plecând de la cele zilnice, precum interacțiunea
membrilor echipei și până la cele ocazionale, cum sunt anularea târgurilor
de carte și a evenimentelor publice. De asemenea, perioada de izolare a
pus presiune pe întreaga economie, unii colaboratori fiind nevoiți să-și
sisteze sau să-și reducă volumul de lucru, în special tipografiile și librăriile.
Am soluționat mare parte dintre neajunsuri mutându-ne mai mult în mediul
online, folosind firmele de curierat pentru a transmite între noi materialele
atunci când întâlnirile fizice nu au mai fost posibile, amânând lansările de
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carte și întâlnirile cu autorii până când se vor întruni condițiile de maximă
siguranță pentru evenimentele cu public și pentru călătorii din sau în afara
granițelor țării.
Intuiesc că șirul acestor probleme nu s-a sfârșit, iar de la caz la caz vom
adopta măsuri specifice. Pandemia din 2020 ne-a obligat să gândim
neconvențional mai mult decât de obicei, însă dacă învățăm să transformăm
inconvenientele în avantaje, atunci putem spune că am evoluat.
Ce sfaturi puteți oferi unei edituri din România care ar vrea să acceseze
această finanțare?
În primul rând, să trateze proiectul cu disciplina cu care se realizează o
lucrare științifică deoarece este un proces laborios și cronofag. Aspectul
pozitiv al acestei abordări este că organizarea și detalierea acțiunilor în faza
de pregătire vor simplifica ulterior implementarea acestuia.
În al doilea rând, să își ia o marjă mai mare de timp în ceea ce privește
fiecare acțiune planificată și să dea dovadă de multă flexibilitate, calendarul
activităților gândite inițial având destule aspecte care, din motive
independente de editură, se schimbă radical. De exemplu, întârzierea
livrării unei traduceri duce la schimbarea datelor tuturor evenimentelor
programate pentru cartea respectivă.
În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, să creadă în proiect cu toată
puterea și să aibă convingerea că vor reuși.
Proiecte de traduceri literare cu edituri din România
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Un festin literar în Europa: 10 scriitori
contemporani în traducere românească
Editura beneficiară:

Minerva

Perioada proiectului: 17 ianuarie 2019 – 30 noiembrie 2020
Domeniul proiectului: Literatură (specia literară: roman)
Grant EU contractat:

59.540,25 € (50%)

Website-ul editurii:

www.edituraminerva.ro

Prin proiectul A Literary Feast In Europe: 10 Contemporary Writers in Romanian
Translation, Editura Minerva a realizat traducerea, publicarea și va continua
cu promovarea a 10 cărți de ficțiune contemporane provenind din tot
atâtea țări: Bulgaria, Croația, Cipru, Georgia, Grecia, Ungaria, Macedonia de
Nord, Serbia, Slovenia și Ucraina.
Pachetul de cărți a fost selectat cu grijă în așa fel încât să reflecte
extraordinara diversitate culturală și lingvistică din regiunile centrale, estice
și sud-estice ale Europei, dar și experiențele umane similare prin care au
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trecut majoritatea acestor țări ca urmare a circumstanțelor politice și istorice. Lectura cărților incluse în acest pachet este
un adevărat festin literar, având în vedere că principalele criterii care au stat la baza acestei selecții au fost meritele literare
deosebite, complexitatea tematică și inovația artistică.
Odiseea începe cu trei câștigători ai Premiului Uniunii Europene pentru Literatură: „Insula Krah” de Ina Vălceanova
(Bulgaria), „Oglinda turcească” de Viktor Horváth (Ungaria) și „Prăpastia” de Darko Tuševljaković (Serbia). Continuă cu proza
tulburătoare din „Copilul divin” de Tatjana Gromača (Croația) și cu ceea ce reprezintă probabil cel mai mare succes al
literaturii slovene din deceniul trecut – „Afară cu cefurii!” de Goran Vojnović. Se mută apoi puțin mai spre sud, unde întâlnim
romanul plin de umor, dar provocator din punct de vedere al tematicii, „Camera ascunsă” de Lidia Dimkovska (Macedonia).
Zona mediteraneeană este reprezentată de minunata colecție polimorfă de povestiri „Aș vrea” de Amanda Michalopoulou
(Grecia), dar și de excelentul roman „Corbul” de Panos Ioannidis (Cipru). La final, mutându-ne spre est, romanul considerat

senzația anului trecut în Georgia: „Elefantul din Sud” de Archil Kikodze. Festinul literar se încheie cu eclecticul roman
„Ritualul” de Lyubko Deresh (Ucraina), care l-a transformat pe autor într-un simbol al culturii pop din generația sa.
&ÅUĤLOHWUDGXVH
„Insula Krah” (ƴǗǘǖǔǈ ưǖǆǛ) de Ina Vălceanova (traducere din bulgară)
„Copilul divin” (%RĿDQVNDGMHÏLFD) de Tatjana Gromača (traducere din croată)
„Aș vrea” (ŤŻŸƂſƅŻ) de Amanda Michalopoulou (traducere din greacă)
„Afară cu cefurii!” (ÎHIXUML raus!) de Goran Vojnović (traducere din slovenă)
„Ritualul” (ưƹƱǂƸ) de Lyubko Deresh (traducere din ucraineană)
„Corbul – ca un basm și totuși...” (ŦƈŶƀƃƆƈƋ) de Panos Ioannides (traducere din greacă)
„Elefantul din Sud” (The Southern Elephant) de Archil Kikodze (traducere din georgiană)
„Oglinda turcească” (7¸U¸NW¾N¸U) de Viktor Horváth (traducere din maghiară)
„Camera ascunsă” (ƷǐǖǎǋǓǆ ǐǆǒǋǖǆ) de Lidija Dimkovska (traducere din macedoneană)
„Prăpastia” (Jaz) de Darko Tuševljaković (traducere din sârbă)
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3UHPLL: Premiul UE pentru Literatură (2017)

7UDGXFHUHD: Maria Lațchici

7UDGXFHUHD: Anca Irina Ionescu

6LQRSVLV: Volumul „Copilul divin”, un roman pentru adulții care ar dori să
rămână copii, solicită un cititor atent, pregătit să se ocupe de propriile
traume. Autoarea prezintă modul în care o persoană care suferă de o
boală mintală și care se confruntă cu aceasta la toate nivelurile, din exterior
până în cele mai intime străfunduri, se deschide înaintea cititorului. Eroina
principală este mama naratoarei a cărei soartă constituie prilejul de a
dezvălui, într-un limbaj direct și fără adăugiri de prisos, cele mai ascunse
traume ale unei societăți reticente la suferința celorlalți, o societate marcată
de războaiele iugoslave.

6LQRSVLV: Cartea prezintă două femei care își povestesc experiențele lor
singulare de viață. Deși abia se cunosc, între cele două există o legătură
misterioasă, una din ele fiind un astrolog amator nou inițiat, care ghicește în
stele că existența celeilalte va fi grav afectată de un eveniment viitor. Fiecare
femeie își cunoaște doar propria istorisire, în care se regăsesc asemenea
unui puzzle piese mai mici ce reflectă povești despre femei, bărbați și pisici,
plus povestea unei insule îndepărtate și fascinante – posibil insula croată
Krk din Marea Adriatică – unde s-ar putea produce evenimentul prefigurat
de stele.

ISBN: 978-973-21-1071-3

ISBN: 978-973-21-1069-0

Anul publicării: 2019

Anul publicării: 2019

Format: tipărit, 14 x 21 cm

Format: tipărit, 14 x 21 cm

Nr. pagini: 176

Nr. pagini: 208
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7UDGXFHUHD: Claudiu Sfirschi-Lăudat

7UDGXFHUHD: Salome Japiashvili

6LQRSVLV: Ajuns la bătrânețe, eroul cărții rememorează cu zâmbetul
vârstei înțelepte perioada copilăriei și adolescenței sale, evenimentele de
seamă pe care el și familia lui leau trăit între anii 1940 și 1955, întâmplări
atât de ieșite din comun, încât par fantastice și de pe altă lume, ca un
basm... Un basm real însă, așa cum ne asigură naratorul lor, peripețiile
personajelor reprezentând doar transcrierea fidelă, cu tușe romanești, a
unor evenimente reale petrecute în sânul familiei sale. Aventuri, întruniri
misterioase și ritualuri ezoterice, mirajul unei comori îngropate, o goană
neobosită după iluzii, totul văzut în culorile vii ale sentimentelor tinereții.

6LQRSVLV: Întregul roman este o poveste de o zi a unui narator care nu are
nume. El își cedează apartamentul unui vechi foarte bun prieten pentru o
întâlnire amoroasă și este, astfel, nevoit să iasă din confortul apartamentului
și să se plimbe fără țintă prin oraș. Astfel, își întâlnește involuntar trecutul
în parcuri, cafenele, scări, pe trotuare sau pe malul râului. Ceva sau cineva
declanșează constant amintiri dispărute de mult. Amintiri neplăcute ale
unor persoane dragi pe care le-a pierdut, dar și amintiri din istoria Georgiei
sovietice și a Războiului Civil din Georgia, din anii ’90.

ISBN: 978-973-21-1079-9

Anul publicării: 2020

Anul publicării: 2020

Format: tipărit, 14 x 21 cm

Format: tipărit, 14 x 21 cm

Nr. pagini: 240

Nr. pagini: 432
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7UDGXFHUHD: Claudiu Sfirschi-Lăudat

3UHPLL: Premiul UE pentru Literatură (2012)

6LQRSVLV: Dacă ar fi un produs comercial oarecare, cartea Amandei
Michalopoulou ar purta fără îndoială eticheta „all in 1”, reușind să fie
concomitent un roman, un volum de povestiri „interconectate”, un jurnal
de amintiri optative sau un album cu fotografii în mișcare, un film viu al
memoriei. Admirabilul polimorfism al acestei cărți o face potrivită unei largi
palete de gusturi. Regăsim aicidragostea și trădarea, bucuria și melancolia,
nevoia de a fi așa și tentația de a fi altfel, căutările vârstelor și dorința găsirii
propriului loc, totul brodat cu un fir de umor și ironie.

7UDGXFHUHD: Maria-Gabriela Constantin

ISBN: 978-973-21-1068-3

ISBN: 978-973-21-1076-8

Anul publicării: 2019

Anul publicării: 2020

Format: tipărit, 14 x 21 cm

Format: tipărit, 13.5 x 20 cm

Nr. pagini: 192

34 |



6LQRSVLV: Oglinda turcească îl poartă pe cititor într-o călătorie aventuroasă
în Ungaria secolului al XVI-lea, când țara se afla sub suzeranitatea impusă
de Imperiul Otoman în timpul sultanului Soliman Magnificul. Acțiunea se
desfășoară la granița instabilă a celor două mari puteri, o cavalcadă plină
de culoare a calendarelor, sistemelor de taxe, limbilor, scrierilor secrete,
împăraților și puternicilor sultani, nobililor maghiari și bey-lor otomani, iar
din când în când, îngerilor și djinnilor ori mașinilor de zbor deosebite.

Nr. pagini: 464

^ƚƵĚŝŝĚĞĐĂǌƵƌŽƉĂƌĞĂƚŝǀĉ

Proiecte de traduceri literare cu edituri din România

|

35

7UDGXFHUHD: Octavian Blenchea

3UHPLLbPremiul UE pentru Literatură (2017)

6LQRSVLV: Artiști din trei țări diferite (un scriitor/poet din Macedonia, un
fotograf din Albania și un cântăreț din Palestina) locuiesc împreună la Viena
într-un apartament. Principalii protagoniști sunt Lila și camera ei (ascunsă
în degetul mare). Cartea povestește despre experiențele ei de viață, studiile
în țări străine și despre legăturile cu țara de origine.

7UDGXFHUHD: Simona Berlovan

ISBN: 978-973-21-1077-5
Anul publicării: 2020
Format: tipărit, 14 x 21 cm
Nr. pagini: 272

6LQRSVLV: „Prăpastia” este o poveste despre dezintegrarea unei familii. În
prima din cele două părți ale romanului, un soț înstrăinat care suferă de
tulburare de stres posttraumatic ca urmare a experienței sale de război,
se străduiește să restabilească relația cu soția sa în timpul unei vacanțe
întreprinse în Grecia, dar nu reușește decât să accentueze discordia dintre
ei. A doua parte se petrece în Serbia și se concentrează pe motivul principal
al discordiei cuplului din prima parte – situația fiului lor, un tânăr student
care încearcă să-și găsească locul în societate, precum și identitatea sa,
printr-o serie de evenimente dramatice care vor culmina surprinzător la
final.
ISBN: 978-973-21-1075-1
Anul publicării: 2020
Format: tipărit, 13.5 x 20 cm
Nr. pagini: 176
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7UDGXFHUHD: Alina Irimia

7UDGXFHUHD: Aliona Bivolaru

6LQRSVLV: Marko, în vârstă de 17 ani, locuiește într-un cartier mărginaș din
Ljubljana, joacă baschet și o dă în bară la școală. Declanșatorul crizei care
duce la maturizarea sa accelerată este eliminarea din echipa de baschet
pentru că a acționat de capul său la campionatul național. Cel puțin acesta
este motivul oficial. Băiatul este puternic afectat de decizia antrenorului,
dar în același timp îi este teamă de cum va reacționa tatăl său când va afla
vestea proastă, mai ales că acesta și-a pus multe speranțe în viitorul sportiv
al fiului. Marko se îmbată împreună cu prietenii săi Aco, Adi și Dejan și ajung
cu toții la poliție, unde sunt bătuți. Din acel moment, evenimentele capătă
o desfășurare rapidă, dramatică, conducându-ne spre un deznodământ
neașteptat. Sau așteptat? Rămâne să citiți și să hotărâți singuri...

6LQRSVLV: În Ucraina post-comunistă, aflată în căutarea propriei identități,
povestea lui Yurko Banzai este brodată pe fundalul unei realități presărate
cu elemente mitologice care se îmbină cu ficțiunea într-o manieră inedită.
Tânărul profesor, care își începe cariera într-un colegiu din micul orășel
Midny Bouky pătrunde într-un spațiu unic, în care lumea oamenilor și cea
a ființelor mitice se întrepătrund, în care coexistă iubirea Darței Borges
și puterea întunecată a unei zeități ca Yog-Sotot. În tumultul emoțional
condimentat cu muzica lui Morrison, Rolling Stones, Creedence Clearwater
Revival, Van Der Graaf Generator, dar și cu modele literare precum Kafka,
Nietzsche, Freud, Castaneda, Marquez, Yurko Banzai constată că realitatea
este o noțiune relativă, pe care o poate – sau nu – stăpâni.

ISBN: 978-973-21-1073-7

ISBN: 978-973-21-1074-4

Anul publicării: 2019

Anul publicării: 2019

Format: tipărit, 14 x 21cm

Format: tipărit, 14 x 21cm

Nr. pagini: 176

Nr. pagini: 224
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Despre Un festin literar în
Europa
cu Ana Diana Munteanu, managerul
proiectului
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'HVSUH Ȍ8Q IHVWLQ OLWHUDU °Q (XURSDȋ FX $QD 'LDQD 0XQWHDQX
PDQDJHUXOSURLHFWXOXL

&ÅUHLQHYRL°LUÅVSXQGHSURLHFWXO"
Cărțile din proiect răspund nevoii de literatură de calitate, de înaltă ținută
artistică, cu o tematică centrată pe transformările prin care au trecut
societățile din estul și sud-estul Europei în urma căderii comunismului.
&DUHVXQWJUXSXULOHĤLQWÅYL]DWHGHSURLHFW"
Principalul grup-țintă vizat de proiect îl reprezintă cititorii experimentați, cu
vârste cuprinse între 25 și 70 de ani, cu preferințe pentru literatura premiată,
de calitate, dar și pentru lucrări avangardiste din genuri mai puțin explorate.
De asemenea, sunt avuți în vedere și cititorii tineri (18-25 de ani) cu educație
superioară și provenind în special din mediul urban.
&XPDĤLSURPRYDWSURLHFWXOLQFOXVLYWUDGXFÅWRULL"
Cărțile din proiect au beneficiat de promovare prin intermediul mai multor
canale, atât online, cât și oﬄine. Copertele cărților au un design modern,
realizat cu ajutorul unui grafician reputat.
În mediu online, am folosit bannere pe website-ul editurii, postări și bannere
pe pagina de Facebook, bannere și articole pe website-urile partenere.
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Toate articolele au inclus și menționarea traducătorului cărții.
În mediul oﬄine, am făcut promovare în librăriile partenere prin intermediul
afișelor dedicate titlurilor din proiect; am folosit afișe în cadrul târgurilor și
expozițiilor la care a participat editura (Gaudeamus 2019, Bookfest 2019
etc.); am realizat un catalog cu prezentarea pe larg a titlurilor și traducătorilor
din proiect, diseminat în cadrul târgurilor de carte din 2019. De asemenea,
am avut programate lansări de carte în prezența traducătorilor pentru
târgurile de carte din 2020, însă, din păcate, acestea au fost anulate din
cauza epidemiei de coronavirus.
Traducătorii au fost promovați și prin intermediul unor evenimente speciale
în cadrul târgurilor de carte, cum ar fi cel organizat cu sprijinul Asociației
Editorilor din România și al Biroului Europa Creativă România, în cadrul
Salonului Internațional de Carte Bookfest (1 iunie 2019, București). În acest
context, traducătorii au fost invitați să vorbească despre cărțile pe care le
traduc și să intre în dialog cu publicul prezent la eveniment.
Promovarea traducătorilor s-a realizat și prin includerea biografiilor
acestora în cărți și în catalogul proiectului.
&DUHVXQWEHQHέFLLOHSDUWLFLSÅULLODDFHVWSURLHFWSHQWUXHGLWXUDGY"
Printre beneficiile participării la acest proiect menționăm:
» extinderea portofoliului editorial cu o serie de lucrări valoroase din literatura
europeană, oferind cititorilor noștri acces la cărți de înaltă ținută artistică;
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prestigiu sporit al editurii prin adăugarea în portofoliu a unor lucrări
premiate;

Problema a fost însă rezolvată prin găsirea altui traducător cu experiență
vastă în traduceri din această limbă.

» creșterea capacității de management și control al proiectelor editoriale de
anvergură, prin eficientizarea proceselor editoriale;
» creșterea numărului de colaborări prin adăugarea la echipa de colaboratori
a unor traducători, redactori și graficieni de renume;

O altă dificultate majoră a fost cauzată de pandemia de coronavirus, care
a dus la anularea târgurilor de carte în cadrul cărora erau programate o
serie de acțiuni și campanii de promovare pentru titlurile și traducătorii din
proiect. Problema a fost soluționată prin redirecționarea eforturilor către
promovarea în mediul online.

» beneficii financiare: fondurile din finanțarea UE au permis îmbunătățirea
proceselor editoriale și dezvoltarea portofoliului;

&HVIDWXULSXWHĤLRIHULXQHLHGLWXULGLQ5RP¤QLDFDUHDUYUHDVÅDFFHVH]HDFHDVWÅ
έQDQĤDUH"

» beneficii de imagine: editura și-a îmbunătățit prezența în mediul online
prin promovarea lucrărilor.

Câteva recomandări pentru alte edituri care depun proiecte:

De asemenea, acest proiect a însemnat și noi abordări în eficientizarea
proceselor editoriale prin folosirea tehnologiilor de tip „cloud”: programe
grafice de ultimă generație din suita Adobe pentru editarea cărților
(InDesign, Photoshop, Illustrator) și promovarea lor (Adobe Premiere Pro
pentru realizarea clipurilor video), dar și soluții de stocare și partajare
rapidă a fișierelor (de exemplu, Microsoft Onedrive).
$XH[LVWDWŉLDVSHFWHGLέFLOH°QLPSOHPHQWDUHDDFHVWXLSURLHFW"
Una dintre dificultățile întâmpinate în implementarea proiectului a fost
legată de colaborarea cu anumiți traducători din limbi foarte rare – de
exemplu, din georgiană, unde traducătorul a abandonat colaborarea.
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» să acceseze cu încredere liniile de finanțare puse la dispoziție de Uniunea
Europeană, apelând la reprezentanții Biroului Europa Creativă din România,
care oferă un sprijin foarte bun (nu este necesară experiența anterioară în
solicitarea de fonduri europene);
» să se asigure că lucrările pe care le propun sunt congruente cu strategia
editorială a organizației, pentru eficientizarea proceselor din proiect, dar și
a celor din organizație ca întreg;
» să construiască bugetul pornind de la premise realiste, cu obiective
cuantificabile și ușor de urmărit și verificat.
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Aramis România citește cu Europa
(GLWXUDEHQHȴFLDUÅ

$UDPLV3ULQW

3HULRDGDSURLHFWXOXLbb30 ianuarie 2019 – 20 decembrie 2020
'RPHQLXOSURLHFWXOXLbLiteratură (specia literară: roman)
*UDQW(8FRQWUDFWDWbbb59.540,25 € (50%)
:HEVLWHXOHGLWXULLbbbbbwww.edituraaramis.ro, www.librariaaramis.ro

Proiectul $UDPLV5RPDQLD5HDGVZLWK(XURSHbconstă în traducerea, publicarea
și promovarea unui număr de 10 cărți de ficțiune. Acesta aduce în lumină
diversitatea scenei literare europene descoperind noi voci ale literaturii
pentru copii și adolescenți din Bulgaria, Serbia, Cehia, Ungaria și Croația.
Este esențial ca un copil să citească traduceri pentru a-și construi și dezvolta
propria gândire morală și pentru a îmbrățișa diversitatea și toleranța. Copiii
trebuie să fie susținuți în a fi deschiși către alte culturi într-o perioadă când
curiozitatea despre lume și dorința de învățare sunt înfloritoare. Literatura
pentru adolescenți este un gen aflat în ascensiune, foarte popular, care
joacă un rol esențial în viața acestora. Printre temele obișnuite se numără:
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prietenia, prima dragoste, relațiile și percepția identitară. Literatura, în diversitatea ei, poate fi un catalizator al acceptării și
toleranței. Portretizarea și lectura despre personaje diverse ajută la reducerea stereotipurilor.
O altă valoare a literaturii pentru adolescenți este capacitatea de a facilita înțelegerea, empatia și compasiunea prin oferirea
portretelor vii ale vieții exterioare și interioare a oamenilor. În acest mod, această categorie literară își invită cititorii să
îmbrățișeze valoarea umană pe care o promovează. Este bine știut că literatura pentru adolescenți se confruntă cu subiecte
dure, uneori tabu, despre probleme de sănătate mintală, LGBT, droguri, sex, graviditate, violență, moarte și boală în cazuri
terminale... iar lista poate continua. Experimentarea prin literatură a acestor probleme complexe ale vieții este o modalitate
sigură pentru cititor de a acumula cunoașterea unor experiențe noi, ceea ce poate juca un rol important în viața sa de mai
târziu.

&ÅUĥLOHWUDGXVH
„Kronos, acest nefericit!” (.URQRV7R\DQHVKWDVWQLN) de Iulia Spiridonova (traducere din bulgară)
„Cele două împărății. Povestiri despre vocile fericirii” (ƪǈǋǘǋ ǐǖǆǑǗǘǈǆ) de Katya Antonova (traducere din bulgară)
„Urlă mai încet, frățioare!” (ęYLSRWLFKXEU£FKR) de Ivona Březinová (traducere din cehă)
„Inelul corbului” ($KROOµJ\ĲUĲMH) de Judit Berg (traducere din maghiară)
„Vilievo” (9LOMHYR) de Luka Bekavak (traducere din croată)
„Fetița de gheață și alte basme” ('MHYRMÏLFDRGOHGDLGUXJHEDMNH) de Mila Pavićević (traducere din croată)
„Meci nul” (Holtverseny) de Benedek Totth (traducere din maghiară)
„Al cincilea fluture” (Peti leptir) de Uroš Petrović (traducere din sârbă)
„Totul va fi bine” (6YHMHXUHGX) de Jasminka Petrović (traducere din sârbă)
„Lacul” (Jezero) de Bianca Bellová (traducere din cehă)
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3UHPLL: nominalizare la Premiul Memorial Astrid Lindgren (2017)

7UDGXFHUHD: Mariana Mangiulea-Jatop

7UDGXFHUHD: Anca Irina Ionescu

6LQRSVLV: „Cele două împărății” este o carte de mare valoare literară,
extrem de frumoasă, care îi ajută pe copii să-și înțeleagă sentimentele și,
în același timp, să le recunoască la cei din jurul lor. În Împărăția Fericirii ne
întâlnim cu contesa Cinste, cu prințul Încredere și cu împărăteasa Iubire,
iar în Împărăția Nefericirii îi găsim pe baronul Furie, pe ducesa Durere, pe
prințul Rușine și pe împărăteasa Ură. Citind poveștile acestor eroi, vom
privi emoțiile și sentimentele dintr-o altă perspectivă.

6LQRSVLV: Kronos are 17 ani. Este un geniu al matematicii, un titan al logicii,
dar... este dependent de droguri. Învață la cel mai renumit liceu din oraș,
a câștigat medalii și premii. Trăiește singur cu mama lui și are un prieten
imaginar, pe Evariste Galois, un matematician din secolul al XIX-lea. Într-o
zi, apare Marin, fratele lui vitreg, care îl duce într-un sat îndepărtat. Acolo,
Kronos descoperă o lume necunoscută și începe să creadă că va reuși să
scape din ghearele drogurilor. Întrebarea este: oare drogurile vor accepta
încercarea de eliberare a tânărului?
ISBN: 978-606-009-233-9

ISBN: 987-606-009-225-4
Anul publicării: 2019
Format: tipărit, 215 x 305 mm

Anul publicării: 2019

Nr. pagini: 136

Format: tipărit, 140 x 210 mm
Nr. pagini: 192
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3UHPLL: Premiul Golden Ribbon (2017)

7UDGXFHUHD: Hajnal Bara

7UDGXFHUHD: Olga Jora

6LQRSVLV: În noul volum al scriitoarei Judit Berg – distinsă cu premiul József
Attila, autoare a numeroase cărți de succes pentru copii –, fantezia se
împletește cu realitatea. Noaptea învie cu adevărat animalele care ornează
Biserica Matias: garguiele, balaurii, precum și pe Soc, câinele care păzește
sarcofagul regal. Acestea nu-și vor recăpăta liniștea somnului de veci
dacă nu vor găsi la timp inelul dispărut în marea furtună, pierdut din cioc
de corbul bisericii. Copiii vor fi atrași de aventură și, totodată, vor afla și
informații interesante din trecut; vor trece prin coridoare ascunse, își vor
face prieteni noi în timp ce vor parcurge harta unei clădiri istorice foarte
frumoase.

6LQRSVLV: Este o poveste despre complexitatea vieții de fiecare zi a unei
familii monoparentale cu un copil cu autism. Eroii povestirii, Pamela și
Jeremiáš, sunt doi frați gemeni aflați la vârsta adolescenței. Dacă Pamela
este un copil obișnuit, Jeremiáš este mai „altfel”... Tulburarea lui solicită o
supraveghere continuă, iar el le impune celor din jur să-i respecte întocmai
ritualurile „bizare”. Narațiunea ne captează interesul prin veridicitatea
relatării faptelor fără să degenereze în melodramă, iar dragostea și
înțelegerea celor din jur față de problemele acestui copil ne provoacă
emoții deosebite.
ISBN: 978-606-009-240-7

Anul publicării: 2019

Anul publicării: 2019

Format: tipărit, 165 x 240 mm

Format: tipărit, 145 x 215 mm

Nr. pagini: 80

Nr. pagini: 208
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3UHPLL: Premiul UE pentru Literatură (2015), Premiul Societății scriitorilor
croați Janko Polić Kamov (2014), Premiul pentru literatură al Academiei
croate de științe și arte (2014)

3UHPLL: Premiul UE pentru Literatură (2009)

7UDGXFHUHD: Constantin Ghirdă

6LQRSVLV: Cartea, compusă din 13 povești, este o combinație inteligentă
a miraculosului cu supranaturalul, îngemănate cu realul. Este scrisă în
așa fel încât nu există o delimitare evidentă sau vreun contrast între real
și imaginar, între posibil și imposibil. În aceste povești, animalele trăiesc
împreună cu zânele, cu elfii, cu piticii și chiar cu o micuță fetiță de gheață.
Locurile poartă nume stranii. Tinerii cititori sunt provocați să descopere noi
lumi, în care zânele bune le împlinesc dorințele. Prinții și prințesele există!
Ca în toate poveștile.

6LQRSVLV: Denumirea aparține unui loc pe harta unei posibile Slavonii,
un loc energetic cu semn opus, poate chiar propria sa reflexie într-o
oglindă spartă. În monologul de început, transcris dintr-o înregistrare care
pare venită din locuri îndepărtate, o voce singuratică ne oferă imaginea
unei aproape nelocuite Slavonii, pierdută în vară și praf. La final, citim
comentariile obsesive aparținând memoriilor îngălbenite ale unui om care
a trăit întâmplările celui de-al Doilea Război Mondial.
ISBN: 978-606-009-232-2

Format: tipărit, 205 x 285 mm

Format: tipărit, 140 x 210 mm

Nr. pagini: 32

Nr. pagini: 238



ISBN: 978-606-009-162-2
Anul publicării: 2019

Anul publicării: 2019
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3UHPLL: Premiul AEGON Art (2015), Premiul Margó pentru cel mai bun debut
al anului (2015), Premiul Institutului Balassi (2019)
7UDGXFHUHD: George Volceanov
6LQRSVLV: Pe un drum de țară, undeva în Ungaria, un adolescent drogat
și fără permis conduce o mașină sport pe fundalul cerului noptatic... Un
început de thriller, care va continua într-un mod propulsiv, grăbindu-se
de-a lungul primelor sute de pagini în care personajele se vor opri foarte
rar pentru a contempla consecințele acțiunilor lor, chiar și atunci când dau
cu mașina peste un om fără adăpost care traversează strada. Romanul este
un thriller psihologic, cu elemente de bildungsroman, întrețesute în mod
straniu, copleșitor.

7UDGXFHUHD: Simona Berlovan
6LQRSVLV: Aleksa este un tânăr orfan în vârstă de 13 ani, care trăiește într-o
casă de copii abandonați din Belgrad unde nu are nici prieteni, nici vreun
protector, nici sprijin din partea vreunui angajat. Mânat de tentația noului,
băiatul fuge din orfelinat și trece prin numeroase aventuri descoperind o
lume pitorească, plină de fantezie, dar și înfricoșătoare în același timp, o
lume cu care trebuie să se confrunte, să se lupte, ajutat de o fantomă, dar
și de noii prieteni pe care și i-a făcut printre băieții de la orfelinat.
ISBN: 978-606-009-274-2
Anul publicării: 2020

ISBN: 978-606-009-275-9

Format: tipărit, 140 x 210 mm

Anul publicării: 2020

Nr. pagini: 120

Format: tipărit, 140 x 210 mm
Nr. pagini: 302
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3UHPLL: Premiul Politikin Zabavnik pentru cea mai bună operă literară
pentru tineri publicată în 2017
7UDGXFHUHD: Georgina Ecovoiu
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3UHPLL: Premiul UE pentru Literatură (2017), Premiul Litera Magnezia (2017)
7UDGXFHUHDbOlga Jora

6LQRSVLV: Uneori nu este deloc ușor să fii tânăr. Ai parte de multe provocări,
dileme, emoții, neînțelegeri. Eroii acestei cărți însă nu consimt să lase
întunericul să pună stăpânire pe ei și aleg dragostea în locul fricii. Fiecare
personaj ne spune, pe un ton sincer și puternic, povestea sa printr-o
scrisoare, o poezie, un mesaj sau un monolog interior. Mozaicul structurii
scoate în evidență întrețeserea destinelor personajelor.

6LQRSVLV: „Lacul” este un roman ca un strigăt după ajutor, dramatic și
inspirațional. În centrul său – un sat de pescari aflat la capătul lumii, cu
un lac ale cărui ape seacă pe zi ce trece. Bărbații au la îndemână paharele
cu votcă, femeile se luptă cu necazurile, iar copiii își scarpină eczemele.
Povestea este la fel de veche ca și umanitatea. Pentru eroul ei, Nami, un
băiat care pleacă la drum doar cu o haină care a fost a bunicului, este un
pelerinaj, o cale de a se descoperi pe sine însuși.

ISBN: 978-606-009-267-4

ISBN: 978-606-009-329-9

Anul publicării: 2020

Anul publicării: 2020

Format: tipărit, 140 x 210 mm

Format: tipărit, 184 pagini

Nr. pagini: 128

Nr. pagini: 140 x 210 mm
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Despre Aramis România
citește cu Europa
cu Cristina Poterășoiu, managerul
proiectului
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'HVSUH Ȍ$UDPLV 5RP¤QLD FLWHŊWH FX (XURSDȋ FX &ULVWLQD 3RWHUÅŊRLX
PDQDJHUXOSURLHFWXOXL

&ÅUHLQHYRL°LUÅVSXQGHSURLHFWXO"
Proiectul răspunde necesității de a traduce și a promova literaturi europene
mai puțin traduse în România ultimilor ani, demonstrând faptul că există
sinergii și valori egale între cultura română și culturile bulgară, cehă, sârbă,
ungară și croată.
Faptul că grupul-țintă al proiectului este reprezentat de categoria de vârstă
7-17 ani nu este întâmplător: am dorit să includem în proiect cititori din
acest grup de vârstă mai „dificil” în ceea ce privește cititul și să încercăm să-i
reținem în zona lecturii.
Totodată, proiectul a răspuns nevoii de a consolida, cu cărțile traduse,
colecțiile existente ale editurii și de a începe o nouă colecție pentru
adolescenți.
&XPDĤLSURPRYDWSURLHFWXOLQFOXVLYWUDGXFÅWRULL"
Proiectul a fost promovat prin intermediul buletinelor informative
electronice ale editurii și pe pagina sa de Facebook. De asemenea, am avut
interviuri la radio cu o parte dintre autori și traducători pentru popularizarea
proiectului și urmează să facem și o campanie de spoturi radio adresată
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publicului larg (copii, adolescenți, părinți).
Traducătorii au fost promovați și prin intermediul unor evenimente speciale
în cadrul târgurilor de carte, cum ar fi cel organizat cu sprijinul Asociației
Editorilor din România și al Biroului Europa Creativă România, în cadrul
Salonului Internațional de Carte Bookfest (1 iunie 2019, București). În acest
context, traducătorii au fost invitați să vorbească despre cărțile pe care le
traduc și să intre în dialog cu publicul prezent la eveniment.
&DUHVXQWEHQHέFLLOHSDUWLFLSÅULLODDFHVWSURLHFWSHQWUXHGLWXUDGY"
Obținerea unei finanțări Europa Creativă, în contextul în care rata generală
de succes la acest program este relativ scăzută la nivel european, variind
între 28% și 40% în perioada 2014–2019, a însemnat un prestigiu sporit
pentru editura noastră și a dus la creșterea audienței.
În al doilea rând, am căpătat o bogată experiență de management de
proiect, în urma căreia capacitatea personalului implicat în activități a fost
semnificativ consolidată.
Nu în ultimul rând, am avut la dispoziție mai mulți bani pentru dezvoltarea
portofoliului cu cărțile traduse în proiect și am generat un nou model de
afaceri având în vedere oportunitățile oferite de noile tehnologii.
Credem că proiectele realizate prin programul Europa Creativă sunt
experiențe utile oricărei edituri. Susținem acest tip de finanțare, dovadă că
am mai depus și câștigat încă un proiect în cadrul apelului din 2020.
Proiecte de traduceri literare cu edituri din România

|

65

$XH[LVWDWŉLDVSHFWHGLέFLOH°QLPSOHPHQWDUHDDFHVWXLSURLHFW"
Singurele aspecte problematice au fost generate de pandemia de Covid-19
și se soluționează pe parcursul măsurilor de relaxare luate de autorități.
Este vorba de târgurile de carte care au fost anulate, de tipografiile care
nu au lucrat, de autorii care nu au mai putut să călătorească în România.
Parțial, aceste aspecte vor fi realizate cu întârziere.

Principala recomandare este legată de atenta corelare a tuturor
componentelor proiectului, în special a activităților care trebuie să fie bine
echilibrate în raport cu sumele prinse în buget. Incoerența între activități
și buget poate atrage o evaluare negativă din partea experților care
analizează aplicațiile, lăsând impresia unui proiect nerealist, dacă bugetul
este subdimensionat, sau ineficient din perspectiva cost – beneficiu, dacă
bugetul este supradimensionat.

Totodată, deși nu vorbim de dificultăți, ci mai degrabă despre provocări
cărora traducătorii le-au făcut față într-o manieră foarte creativă, ar fi de
menționat adaptarea metodelor de traducere.
Astfel, traducătorii, foarte bine cotați pe piața editorială din România, au
considerat că traducerea literaturii pentru copii a fost destul de dificilă și
au avut nevoie, în unele cazuri, de cercetare și discuții cu autorii pentru a
prinde mai bine anumite sensuri ale textului.
De asemenea, în cazul cărții „Meci nul”, de Benedek Totth, traducătorul
George Volceanov – cel mai bine cotat traducător de limbă maghiară și
autorul dicționarului de argou maghiar-român – a tradus excelent o carte
pentru adolescenți scrisă într-un stil dur, tăios, cu nenumărate expresii
argotice.
&HVIDWXULSXWHĤLRIHULXQHLHGLWXULGLQ5RP¤QLDFDUHDUYUHDVÅDFFHVH]HDFHDVWÅ
έQDQĤDUH"
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A l t e p r o i e c t e c âș t i gătoare

O călătorie prin Europa literară
(GLWXUDEHQHȴFLDUÅbbbb*UXSXO(GLWRULDO$57
3HULRDGDSURLHFWXOXLbbb15 septembrie 2014 – 30 decembrie 2015
'RPHQLXOSURLHFWXOXLbLiteratură (specia literară: roman, poezie)
*UDQW(8FRQWUDFWDWbbb25.272,11 € (50%)
:HEVLWHXOHGLWXULLbbbbbwww.editura-art.ro

$-RXUQH\WKURXJKWKH/LWHUDU\(XURSHba plecat la drum în septembrie 2014 cu
cinci titluri de tradus și publicat: „Cum cucerești un înger. Poeme erotice” de
Bertolt Brecht, „Inelele lui Saturn” de W.G. Sebald, „Atelierul Diavolului” de
Jáchym Topol, „Viață după viață” de Kate Atkinson și „Ulise” de James Joyce.
Scopul principal al acestui proiect a fost de a aduce în România scriitori
europeni de valoare, însă insuficient cunoscuți la noi și de a crea premisele
unui interes mai larg pentru opera lor. Pentru mulți cititori, Brecht este
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faimos în primul rând în calitate de dramaturg; prin publicarea „Poemelor erotice”, editura și-a propus să îl prezinte ca pe
un poet spectaculos și să creeze o conexiune între cititori și un gen mai puțin privilegiat: poezia. Volumul „Inelele lui Saturn”
de W.G. Sebald a deschis drumul unui real interes pentru opera sa, fapt ce a încurajat editura să achiziționeze și alte titluri
scrise de el. Iar Topol a debutat pe piața de carte românească cu „Atelierul Diavolului”, fiind una dintre cele mai apreciate
apariții literare din 2015 și propulsându-l drept un clasic în devenire și în România.

Saga umană – identitate și fuziune prin
literatura europeană

Aproximativ 25% din traducerile Editurii ART sunt realizate din cehă, polonă, italiană, spaniolă, rusă, germană și, din acest
punct de vedere, proiectul de față este parte a acestei politici coerente în ceea ce privește publicarea și promovarea
traducerilor din limbi mai puțin populare.

(GLWXUDEHQHȴFLDUÅ

Grupul Editorial ART

Perioada proiectului:

1 ianuarie 2019 – 1 septembrie 2020

În același timp, acest proiect a dat un nou impuls traducătorilor, deoarece prezentarea lor a fost pusă lângă cea a autorului
cărții, marcând astfel o reprezentare simbolică a coeziunii lor și rolul esențial pe care îl au în circulația literaturii europene.
Mai mult decât atât, a contribuit la dezvoltarea publicului prin atragerea de noi categorii de cititori și prin conectarea lor la
opere si scriitori insuficient promovați până în prezent.

Domeniul proiectului:

Literatură (specia literară: roman, poezie)

Grant EU contractat:

34.912,15 € (50%)

Website-ul editurii:

www.editura-art.ro

Cărțile traduse
„Cum cucerești un înger. Poeme erotice” (/LHEHVJHGLFKWH) de Bertolt Brecht (traducere din germană)
„Inelele lui Saturn” (Die Ringe des Saturn) de W. G. Sebald (traducere din germană)
„Atelierul Diavolului” (Chladnou zemí) de Jáchym Topol (traducere din cehă)

Începe cu „Sistemul periodic” de Primo Levi, una dintre cele mai interesante
cărți scrise vreodată, care combină știința, literatura și istoria într-un mod
unic pentru a spune o poveste despre ființa umană și natura umană.
Saga umană continuă cu „Emigranții”, o evocare a iubirii și imposibilitatea
de a te rupe de propriul trecut, și The Year of the Runaways, romanul care

„Viață după viață” (Life after Life) de Kate Atkinson (traducere din engleză)
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Obiectivul proiectului Human Saga – Identity and Fusion through European
Literature2beste de a promova autori din diferite țări europene care au vorbit
despre condiția umană ca modalitate de a aborda istoria și deznădejdea.
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pune cele mai arzătoare întrebări ale momentului într-un context uman. „Femeia la 1000°C” vorbesc despre perspectiva
asupra propriilor amintiri și a prezentului, precum și despre reconcilierea discrepanțelor generate de istorie și contexte
politice diferite. „Piranha: Copiii Camorrei” și „Martor mi-e Dumnezeu” evidențiază, într-o manieră foarte specifică, modul
contemporan de a trăi în țări care încearcă să facă față unor schimbări continue. Saga este completată prin revenirea la
eterna perspectivă expresionistă asupra existenței umane, una foarte poetică, scoasă la lumină de poezia lui Georg Trakl.

EliTA – O călătorie literară europeană cu Aramis
(GLWXUDEHQHȴFLDUÅ

$UDPLV3ULQW

3HULRDGDSURLHFWXOXLb1 ianuarie 2021 – 31 august 2022

Cărțile traduse

'RPHQLXOSURLHFWXOXLbLiteratură pentru copii

„Sistemul periodic” (,OVLVWHPDSHULRGLFR) de Primo Levi (traducere din italiană)

*UDQW(8FRQWUDFWDWbbb49.951,88 € (50%)

„Emigranții” (Die Ausgewanderten) de W. G. Sebald (traducere din germană)
„Milioanele arlechinului” (+DUOHN¿QRY\PLOLµQ\) de Bohumil Hrabal (traducere din cehă)

:HEVLWHXOHGLWXULLbbbbbwww.edituraaramis.ro, www.librariaaramis.ro

„Femeia la 1000°C” (.RQDQYL²r+HUEM¸UJ0DU¯D%M¸UQVVRQVHJLUIU£) de Hallgrímur Helgason (traducere din islandeză)
„Martor mi-e Dumnezeu” (ŨŻƊƍƎƌ wƈƎƈŤſƈƌ) de Makis Tsitas (traducere din greacă)
„Piranha: Copiii Camorrei” (La paranza dei bambini) de Roberto Saviano (traducere din italiană)
„Grodek” de Georg Trakl (traducere din germană)
The Year of the Runaways de Sunjeev Sahota (propusă pentru traducere din engleză)

2 Descrierea este preluată și adaptată din platforma de diseminare a programului Europa Creativă, https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
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ELiTA – European Literary Travel with Aramisbpropune un pachet de șase cărți
ilustrate pentru copiii din categoria de vârstă 8-12 ani. Cele șase romane
contemporane vor aduce în România literatură de calitate din limbi mai
puțin traduse: bulgară, cehă, greacă, poloneză, sârbă și irlandeză.
Obiectivul general este acela de a facilita o înțelegere mai profundă a
identității culturale europene bazată pe valori comune și respect pentru
diversitate. Proiectul are o puternică dimensiune educativă.
Prin selecția atentă a titlurilor contemporane, în special din Europa de Est,
și prin angajamentul de a promova noi autori și ilustratori talentați, ELiTA
va contribui la diversitatea literaturii europene pe piața de carte locală.
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Cărțile care vor fi traduse
„The Sugar Bowl Fairy” (ƺHǥWD ot ǍD[DSKǎǜDWD) de Katya Antonova (traducerea din bulgară va fi realizată de Anca Irina
Ionescu)
„Agatha, The Curious Witch” (=YÝGDY£ÏDURGÝMND$J£WD) de Linda Pacourková (traducerea din cehă va fi realizată de Helliana
Ianculescu)
„Stray Kostas” (ūŻžŷƌƉƈƍƈƋŦƗƌƍŻƋ) de Makis Tsitas (traducerea din greacă va fi realizată de Claudiu Sfirschi-Lăudat)
„The Butterfly and the King” ($Q)«LOHDF£QDJXVDQ5¯) de Máire Zepf (traducerea din irlandeză va fi realizată de Christian
Tămaș)
„The Burdock Field” (ĂRSLDQRYH pole) de Katarzyna Ryrych (traducerea din poloneză va fi realizată de Anca Irina Ionescu)
„The Dandelion Chaser” (Ʊǔǈǆǜ Ǔǆ ǒǆǗǑǆƽǐǋ) de Vesna Aleksić (traducerea din sârbă va fi realizată de Simona Berlovan)
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Resurse utile
3ODWIRUPDGHGLVHPLQDUHDSURLHFWHORU(XURSD&UHDWLYÅ
O bază de date a tuturor proiectelor finanțate la nivel european în perioada
2014–2020, cu scurte descrieri și date despre rezultate. Platforma este
o sursă utilă de informații și inspirație pentru organizațiile interesate să
acceseze finanțarea Europa Creativă după 2020.
www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects
)XQGLQJ 7HQGHUV3RUWDO
3ODWIRUPD GHGLFDWÅ SURPRYÅULL SURJUDPHOH GH QDQĤDUH ŉL DSHOXULOH GH
SURLHFWH RUJDQL]DWH GH &RPLVLD (XURSHDQÅ ŉL GH DOWH RUJDQLVPH DOH 8(
3RUWDOXOSRDWHXWLOL]DWSHQWUXDLGHQWLFDVXUVHGHQDQĤDUHUHOHYDQWHD
JÅVLSDUWHQHULGHSURLHFWDWULPLWHDSOLFDĤLLŉLSHQWUXDDΌDLQIRUPDĤLLGHVSUH
SURLHFWHOHQDQĤDWH
KWWSVHFHXURSDHXLQIRIXQGLQJWHQGHUVRSSRUWXQLWLHVSRUWDOVFUHHQKRPH
5H]XOWDWHOHVHOHFĥLLORUGHSURLHFWH
Secțiunea „Rezultatele selecțiilor” din website-ul Biroului Europa Creativă
România conține informații structurate despre rezultatele anuale ale
tuturor liniilor de finanțare ale subprogramului Cultura (traduceri literare,
cooperare, platforme și rețele europene).
www.europa-creativa.eu/cultura
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3URLHFWHGHFRRSHUDUHFXOWXUDOÅ(XURSD&UHDWLYÅ°QGRPHQLXOOLWHUDWXUÅ
FDUWHOHFWXUÅȴQDQĥDWH°QSHULRDGD

Rețeaua târgurilor de carte europene care încurajează mobilitatea
transnațională a operelor literare europene și a profesioniștilor din industria
editorială, precum și testarea unor noi metode de a interacționa cu publicul
în cadrul târgurilor de profil. La proiect, inclusiv la a doua sa ediție, Aldus Up,
participă și Asociația Editorilor din România (AER) ca partener.

&(/$Ǿ&RQQHFWLQJ(PHUJLQJ/LWHUDU\$UWLVWV

www.aldusnet.eu

O serie de două proiecte de cooperare succesive (CELA#1 și CELA#2) care
se adresează scriitorilor, traducătorilor și celorlalți profesioniști literari
la început de carieră din 10 țări europene. La ambele proiecte „CELA –
Conectarea artiștilor literari emergenți” participă și Asociația Editorilor din
România (AER) ca partener.

Turn on Literature

Strategies to a European Written Culture Preservation through Publishers
Cooperation from Lesser Used Languages
Proiectul consolidează capacitatea editorilor independenți din Europa de a
fi competitivi la nivel internațional și de a lucra în colaborare cu editorii și
asociațiile de editori din alte țări europene. Asociația Editorilor din România
(AER) este partener în cadrul proiectului.


$/'86Ǿ(XURSHDQ%RRNIDLUVȃ1HWZRUN

Componenta de cooperare a subprogramului Cultura a încurajat
parteneriatele transnaționale între operatori din mai multe țări (teatre,
muzee, asociații și fundații, biblioteci, edituri, galerii, centre culturale,
companii din sfera business-ului creativ, autorități publice etc.). În exemplele
următoare puteți descoperi câteva dintre proiectele din domeniul literatură
și industria cărții.

www.cela-europe.com
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Un parteneriat între trei țări, care promovează literatura digitală în
biblioteci și oportunitățile oferite de aceasta pentru creșterea numărului
de utilizatori/ cititori și pentru regândirea rolului bibliotecii într-o lume din
ce în ce mai digitalizată. Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu
Vâlcea este partenerul român implicat.
www.turnonliterature.eu
1HZ&KDOOHQJHVIRU3XEOLF/LEUDULHV
Proiectul de cooperare testează soluții inovatoare și sustenabile care să
permită bibliotecilor publice să fie incluzive și accesibile pentru mai multe
categorii de public și să-și dezvolte capacitatea de digitalizare, noi modele
Proiecte de traduceri literare cu edituri din România

|

79

de afaceri, activități de formare și profesionalizare. Biblioteca Județeană
Nicolae Iorga și Fundația Progress din România sunt partenere în proiect.
www.bibliotecaprahova.ro/proiecte-si-programe
L’Europe des librairies indépendantes

www.popdrama.eu

Scopul proiectului este de a consolida rolul librăriilor europene
independente ca actor social și cultural și de a încuraja cooperarea acestora
în rețea. Librăria Kyralina din București participă la acest proiect în calitate
de organizație parteneră.
www.librairesfrancophones.org
)DEXODPXQGL3OD\ZULWLQJ(XURSH%H\RQG%RUGHUV"
Colaborare între teatre, festivaluri și instituții culturale din 10 țări,
care susține și promovează dramaturgia contemporană în Europa.
Urmărește să dezvolte și să îmbogățească strategiile profesioniștilor
și artiștilor în domeniu, precum și să ofere dramaturgilor oportunități
de dezvoltare profesională și posibilitatea creării unei rețele proprii de
contacte. Teatrul Odeon și Universitatea de Arte din Târgu Mureș sunt
partenere în proiect.
www.fabulamundi.eu
3RS'UDPD&LUFXODWLQJRI(XURSHDQ3OD\ZULWLQJWKURXJK3HRSOHȃV&KRLFH
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Propune dezvoltarea și familiarizarea publicului european cu noi texte
dramatice prin organizarea unui concurs de dramaturgie în patru țări,
în urma căruia textele selecționate sunt traduse și circulă în rândul
partenerilor. Universitatea de Arte din Târgu-Mureș este parteneră în
proiect.
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*HQGHU,GHQWLW\&KLOG5HDGHUVDQG/LEUDU\&ROOHFWLRQV
Pornind de la cercetări care arată că tinerele generații tind să preia modele
și roluri din cărțile pe care le citesc, proiectul „Identitate de gen: cititori copii
și colecții de bibliotecă” promovează literatura deschisă, plurală, variată,
lipsită de stereotipuri, care încurajează respectul și diversitatea, adresânduse copiilor cu vârste între 3 și 10 ani.
www.g-book.eu
(XURSH&RPLFV
13 parteneri din opt țări promovează benzile desenate la nivel internațional,
prin crearea unui catalog colectiv digital adresat cititorilor, dar și editorilor
interesați de cumpărarea copyright-ului, prin sporirea vizibilității autorilor
și prin realizarea unei baze de date a romanelor grafice, cu informații
despre istoria acestui tip de literatură, un calendar al evenimentelor de
profil, studii etc.
www.europecomics.com
Proiecte de traduceri literare cu edituri din România
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6,/2Ǿ6RFLDOO\,QFOXVLYH/LWHUDWXUH2SHUDWLRQV
Obiectivul proiectului este acela de a face literatura europeană accesibilă
oricui. Organizații din șapte țări lucrează direct cu oameni din diverse
grupuri, implicând refugiați, pacienți din spitale, tineri adulți, prizonieri,
elevi de liceu și persoane vârstnice pentru a aduce literatura în stradă, la
periferiile orașelor, în interiorul spitalelor și oriunde altundeva este nevoie
de povești bune.
www.silops.eu/what
5($'21Ǿ5HDGLQJIRU(QMR\PHQW$FKLHYHPHQWDQG'HYHORSPHQWRI<RXQJ3HRSOH
Proiectul își propune să crească interesul tinerilor pentru literatură și să le
cultive plăcerea lecturii atunci când își folosesc abilitățile digitale. Consorțiul
format din șase țări organizează evenimente în școli, festivaluri pentru
adolescenți, baruri și alte locuri informale, oferind soluții web pentru a
facilita familiarizarea tinerilor cu cărțile.
www.readon.eu
Platforme Europa Creativă în domeniul literaturii, finanțate în perioada
2014-2020
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și promovează noi oportunități profesionale internaționale pentru poeții
aflați la început de carieră. Versopolis are 23 de festivaluri membre din tot
atâtea țări europene.
www.versopolis-poetry.com
5HĥHOH (XURSD &UHDWLYÅ °Q GRPHQLXO HGLWRULDO MXUQDOLVP FXOWXUDO 
ȴQDQĥDWH°QSHULRDGD
Componenta de rețele europene a subprogramului Cultura a vizat
profesionalizarea și întărirea capacității organizațiilor din sectoarele culturale
și creative de a lucra la nivel transnațional. Apelurile au fost deschise rețelelor
europene cu membri în cel puțin 10 țări eligibile diferite.
(XUR]LQHǾWKH1HWZRUNRI(XURSHDQ&XOWXUDO-RXUQDOV
Rețea cu peste 90 de reviste culturale din aproape toate țările europene.
Eurozine este, de asemenea, o revistă online care publică articole
remarcabile din rețeaua membrilor săi, cu traduceri suplimentare într-una
din limbile de circulație europeană. Publicațiile românești Dilema veche și
LaPunkt.ro sunt membre în rețeaua Eurozine.
www.eurozine.com

Versopolis Poetry Platform

Premiul Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL)

Platformă de cooperare a festivalurilor europene de poezie, care creează

EUPL este o acțiune specială a programului Europa Creativă (subprogramul
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Cultura), care atrage atenția asupra creativității, diversității și bogăției
literaturii europene contemporane, promovează circulația literaturii în
Europa și sporește interesul la nivel național pentru opere literare din alte
țări europene. Premiul este acordat anual unor autori contemporani de
opere de ficțiune din țările participante la competiție.
www.euprizeliterature.eu
LȂ3RUWXQXV
Proiect-pilot finanțat de Europa Creativă și implementat de un consorțiu
format din Goethe-Institut, Institut Français și Izolyatsia, care a susținut
mobilitatea artiștilor și a profesioniștilor culturali la nivel european..

„Asediul Vienei” de Horia Ursu (în maghiară)
„Cartea șoaptelor” de Varujan Vosganian (în sârbă)

&XOWXUH0RYHV(XURSH
Noua schemă de finanțare a mobilității în domeniul culturii. Lansată în anul
2022 și implementată prin intermediul Goethe-Institut, schema se adresează
artiștilor și profesioniștilor din arhitectură, patrimoniu cultural, design și
modă, traduceri literare, muzică, arte vizuale și artele spectacolului, dar și
organizațiilor gazdă care organizează programe de mobilitate artistică.
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culturestrand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals



„Apropierea” de Marin Mălaicu-Hondrai (în spaniolă)
„Benedict și Maledict. Cartea I: Mallarmé” de Șerban Alexandru (în engleză)

www.i-portunus.eu
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Lista cărților scrise de autori români și traduse de
edituri străine prin Europa Creativă 2014–2020
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„Clear History” de Nicoleta Esinencu (în poloneză)
„Copiii războiului” de Varujan Vosganian (în bulgară)
„Cruciada copiilor” de Florina Ilis (în sârbă)
„Cum să uiți o femeie” de Dan Lungu (în engleză)
„Degete mici” de Filip Florian (în macedoneană)
„Domnul K. eliberat” de Matei Vișniec (în bulgară)
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„Drumul egal al fiecărei zile” de Gabriela Adameșteanu (în macedoneană)

„Proză scurtă” de Dimitru Țepeneag (în engleză și macedoneană)

„Escroc SRL” de C. G. Balan (în bulgară)

„Proză” de Mihai Eminescu (în spaniolă)

„Femei” de Mihail Sebastian (în bulgară)
„Fericirea obligatorie” de Norman Manea (în macedoneană și maghiară)
„Frumoasele străine” de Mircea Cărtărescu (în sârbă)
„Harald și luna verde” de Nora Iuga (în bulgară)

„Teatru. Vol. 2. Groapa din tavan” de Matei Vișniec (în bulgară)
„Teodosie cel Mic” de Răzvan Rădulescu (în croată, poloneză, italiană,
macedoneană, maghiară și sârbă)
„Vârstele Jocului. Strada Cetății” de Claudiu M. Florian (în croată, italiană,
macedoneană, maghiară și sârbă)

„Împăratul ghețurilor” de Ana-Maria Negrilă (în maghiară)

„Viața începe vineri” de Ioana Pârvulescu (în maghiară, albaneză, bulgară,
croată, engleză, italiană, macedoneană, poloneză, sârbă și slovenă)

„Îndreptar pătimaș” de Emil Cioran (în italiană)

„Viața lui Kostas Venetis” de Octavian Soviany (în bulgară)

„Jocul celor o sută de frunze și alte povestiri” de Varujan Vosganian (în bulgară)

„Viitorul începe luni” de Ioana Pârvulescu (în bulgară și sârbă)

„La Medeleni” de Ionel Teodoreanu (în bulgară)
„Levantul” de Mircea Cărtărescu (în italiană)

„Vizuina luminată: Jurnal de sanatoriu” de Max Blecher (în poloneză)
„Zilele regelui” de Filip Florian (în sârbă)

„Lizoanca la 11 ani” de Doina Ruști (în sârbă)
„Moartea lui Siegfried” de Octavian Soviany (în bulgară)
„Nostalgia” de Mircea Cărtărescu (în sârbă)
„Omoară-mă!” de Ana Maria Sandu (în maghiară)
„Orbitor. Aripa dreaptă” de Mircea Cărtărescu (în italiană și maghiară)
„Orbitor: Aripa stângă” de Mircea Cărtărescu (în sârbă)
„Povestirile mamei bătrâne” de Radu Țuculescu (în sârbă)
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Promovează programul Europa Creativă la nivel național,
acordă asistență tehnică gratuită operatorilor care vor
să acceseze această finanțare, contribuie la identificarea
de parteneri europeni pentru cooperare și promovează
proiectele finanțate. Biroul este găzduit de Unitatea de
Management a Proiectului din Ministerul Culturii și face
parte dintr-o rețea de structuri similare constituite în țările
participante.

Bd. Unirii 22, Corp Aula,
parter, camera 3,
sector 3, București 030833
tel: +40 21 222 84 79, int. 115
E-mail: cultura@europa-creativa.eu

Programul Europa Creativă este gestionat de Comisia
Europeană și de Agenția Executivă Europeană pentru
Educație și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se
evaluează toate proiectele.

Website: www.europa-creativa.eu/cultura
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de
vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru
eventuala utilizare a informaților pe care le conține.
© Biroul Europa Creativă România, 2022
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