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BÍBLIA CATALANA - LLETRA GROSSA
BCI

Publicada per primer cop el 1993, la Bíblia Catalana Interconfessional (BCI) va esdevenir ben aviat la Bíblia de referència
en llengua catalana. Durant aquests anys ha conegut onze
edicions, amb un total de més de cent mil exemplars, als
quals es poden sumar les cinc edicions i vint-i-cinc mil exemplars en la versió de butxaca, les tretze edicions i cent deu mil
exemplars del Nou Testament que es publica separadament,
així com altres edicions de luxe, en format gran, en CD-Rom,
etc.
La característica més rellevant d’aquesta nova edició de la
Bíblia és que la lletra és més grossa. Alhora, s’ha revisat en
profunditat per tal de mantenir-la vigent i ajustada a les investigacions més recents. El text que es presenta, planer i expressiu, respon també a la necessitat de tenir un text bíblic
comú a totes les confessions cristianes, fidel als escrits originals i que sigui comprensible per tots aquells lectors d’avui
que tenen com a pròpia la llengua catalana.

AUTOR

Mides: 24,00 x 17,00 cm
Enquadernació: Rústica
Pàgines: 2.328

La Bíblia Catalana Interconfessional esdevé de la traducció
de la Bíblia en llengua Catalana afavorida per la Societat Bíblica, l’Associació Bíblica de Catalunya i l’Editorial Claret. La
Traducció va ser duta a terme per un equip interconfessional
de biblistes segons les normes de cooperació per a les traduccions bíbliques subscrites per les Societats Bíbliques Unides
i l’Església Catòlica.
És una traducció de nivell alt amb un català estandarditzat
parlat a Catalunya. Existeixen també edicions en les variants
Valencià i Balear.
Aquesta bíblia s’edita en edició interconfessional amb els llibres Deuterocanónicos entre l’Antic i el Nou Testament.

INTERÈS COMERCIAL
· Lletra grossa.
· Traducció de la Bíblia en llengua catalana duta a
terme per un equip interconfessional de biblistes.
 ompta amb un plec a color de 16 pàgines amb els
·C
mapes pertinents.
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