Att bevaka och köpa in arabisk litteratur
- utan att kunna arabiska
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Arabisk litteraturhistoria på svenska

www.varldslitteratur.se har en mycket bra översikt av arabisk litteraturhistoria

Att bevaka ny arabisk litteratur

https://arablit.org/ Den i dag viktigaste informationskanalen på engelska.

Arabiska litteraturpriser att uppmärksamma
International Prize for Arabic
Fiction (IPAF)

www.arabicfiction.org

Sheikh Zayed Award

www.zayedaward.ae

Recensioner och artiklar

Ahram online / Books - engelskspråkig tidning baserad i Egypten som recenserar
nyutgiven skön- och fack-litteratur.
http://english.ahram.org.eg/UI/Front/Books.aspx?NewsPortalID=18

Att läsa arabisk litteratur
utan att kunna arabiska
Boktips från engelskspråkiga bloggar

Bloggar om arabisk litteratur i engelsk översättning, men också
om konst, teater, film och fotografi från MENA
http://www.thearabreview.org/
https://arabhyphen.wordpress.com/
http://tellemchaho.blogspot.se/ (Litteratur från Algeriet, mest på franska)
http://qisasukhra.wordpress.com/ (Utdrag ur ej ännu översatt arabisk litteratur)
http://thetanjara.blogspot.se/

Boktips från svenska webbsidor (och en dansk)
På Världslitteratur.se kan man läsa om arabisk litteratur i svensk
översättning. http://varldslitteratur.se/

På Bokstigen hittar man arabisk litteratur
i engelsk och svensk översättning. Även barn- och
ungdomslitteratur och litteratur i MENA-miljö
presenteras. http://www.bokstigen.blogspot.se/

Institutionen för orientaliska språk har ett
Litteraturblad på sin webb. Där finns bl a tips på
litteratur i engelsk och fransk översättning.
http://www.orient.su.se/mena/litteraturbladet

Naqd är en dansk tidskrift som förmedlar kunskap om Mellanösterns moderna litteratur. Nr 13, som är en (svenskspråkig) bibliografi
över arabisk litteratur i översättning, finns också online.
http://www.naqd.dk/tidsskriftet.html

”Nischade” webbsidor och en tidskrift
En webbsida om kvinnliga författare
från och med anknytning till MENA
http://arabwomenwriters.com

Nätbaserad litterär tidskrift som bl a presenterar moderna egyptiska författare som
skriver på engelska. http://www.rowayat.com/

En länklista på Cornell Universitys webbsida. Länkar till både modern och klassisk
litteratur, om författare och poeter, länkar till fulltexter i översättning och i original.
http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/arablit.htm

Banipal är den största och viktigaste tidskriften om modern arabisk
litteratur. De publicerar utdrag ur kommande översättningar och har fina
författarepresentationer. En stor del av materialet finns också online.
http://www.banipal.co.uk/

Att köpa arabisk litteratur i Sverige
Bibliotekstjänst har ett ganska bra utbud när det gäller arabisk litteratur. Man kan
kontakta dem angående profilköp och också beställa titlar som de inte redan har.
http://btj.se/

Ferdosi har ett stort urval av arabisk litteratur. På webbsidan är böckerna
kategoriserade i många olika ämnesområden. https://www.ferdosi.com/

Khayyam satsar mycket på läroböcker för modersmålsundervisning men
har också ett urval av skön- och facklitteratur för vuxna . Det är
möjligt att få böcker på påseende. https://www.khbooks.se/

Både Adlibris och Bokus har böcker på arabiska men av väldigt
varierande kvalitet. Translittereringen följer inte biblioteksstandard och
kan vara väldigt svåra att söka fram. Ett tips är att söka på förlagsnamn.
www.adlibris.se

Att köpa arabisk litteratur utanför Sverige
Sulaiman’s bookshop i Beirut har länge distribuerat arabisk litteratur till
amerikanska och europeiska universitetsbibliotek. De är också IB främsta
distributör för litteratur utgiven i Libanon och angränsande länder.
Webbaserad katalog: http://www.arabicbookshop.net
Mer avancerad katalog och nyhetslistor: http://www.sulaimansbookshop.com/
(kräver medlemskap och inloggning) Beställning kan ske genom webbsidan,
men det fungerar också att via epost skicka en lista på titlar. Faktura ok.
Leila books är motsvarigheten till Sulaiman’s men finns i Kairo. De kan i
princip distribuera allt som ges ut i Egypten. Även där går det bra att
kommunicera och beställa genom epost och betala med faktura.
http://www.leilabooks.com/en/

Jarir bookstore är en stor amerikansk nätbokhandel för arabisk
litteratur. Litteraturen är uppdelad i olika kategorier och även om man inte
köper litteratur därifrån så kan man få mycket information om vad som
finns på marknaden. http://jarirbooksusa.com/index.html

Bonusmaterial!
Mer arabisk litteratur i engelsk översättning
Hamad Bin Khalifa University Press ger ut arabisk litteratur i
engelsk översättning och engelsk och fransk litteratur i arabisk
översättning. Både skön- och facklitteratur. Inom utgivningen finns
ett flertal arabiska bästsäljare och böcker som passar bra för
unga vuxna.
http://books.hbkupress.com/
Tidigare Bloomsbury Qatar Foundation.
Ett fantastiskt förlag för alla som är intresserade av arabisk
litteratur och kultur.
http://www.alsaqibookshop.com/

Haus Publishing/Arabia Books ger ut arabisk litteratur i engelsk
översättning och litteratur om arabvärldens kultur, historia och
politik. http://hauspublishing.com/

Webbsidor som skriver om litteratur från hela världen

I sökrutan på World Literature Today kan man t ex söka ”arabic” och få fram artiklar relaterade till arabisk litteratur
http://www.worldliteraturetoday.org/

Words Without Borders – en guldgruva för den som är intresserad av världslitteratur!

Recensioner av litteratur från hela världen i engelsk översättning. Det finns ett index där man kan söka efter
både författare, nationalitet och språk.
http://www.complete-review.com/main/main.html

Kultur – samhälle - politik
En engelsk/tysk/arabisk webbsida som uppmanar till dialog.
Många intressanta artiklar och analyser. Under ”culture”
skrivs om litteratur, konst, musik, teater m.m.
http://en.qantara.de/

Kalimat är en väldigt fin tidskrift att läsa online (förutom
några nummer som bara finns i tryckt format). Kultur, samhälle,
mode, politik, analyser m.m.
http://www.kalimatmagazine.com/

Artiklar och essäer om böcker, konst, film, poesi, musik,
teater och texter om aktuella politiska händelser i MENAområdet. http://www.aljadid.com/

