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Buletinul informativ „În ajutor programei de studiu” reflectă literatura 
pentru elevi (şcoli de cultură generală, gimnaziu, liceu) şi poate fi recomandată 
acestora pentru lecturi extraşcolare, dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor 
obţinute în procesul studierii obiectelor de şcoală. 

Fascicula dată cuprinde cărţi intrate în bibliotecă în perioada iulie – 
decembrie 2005. Au fost selectate cărţi noi şi mai puţin noi (cele venite din donaţii) 
care se consideră necesare în lectura suplimentară la obiectele de studiu. 

Aranjarea lor corespunde ciclului obiectelor de studiu. În cadrul rubricilor 
cărţile sunt aranjate în ordine alfabetică. 

Adnotările facilitează procesul de selectare şi recomandare a literaturii, iar 
sistemul de trimiteri şi indicii auxiliari de nume şi de titluri înlesnesc investigarea 
cărţilor necesare. 

Dacă biblioteca publică pentru copii sau cea şcolară nu dispune de literatura 
ce vă interesează, folosiţi abonamentul interbibliotecar. 
 

 
 
ADRESA NOASTRĂ: 
 
Biblioteca Naţională pentru 
Copii „Ion Creangă”, 
str. Şciusev nr. 65, 
Chişinău, MD-2012 
Republica Moldova 
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GENERALITĂŢI 
 
1. ENCICLOPEDIE ştiinţifică ilustrată cu link-uri pe Internet / Kirsteen Rogers, 
Laura Howell, Alastair Smith ş.a.; trad. de Gabriela Pop. – Oradea: Aquila’93, 
2005. – 448 p.: il. color.  
 În această carte veţi putea găsi toate domeniile ştiinţei, de la fizică, chimie, 
biologie, astronomie, până la noi domenii, cum ar fi ingineria genetică, 
nanotehnologia, telecomunicaţiile şi protejarea planetei. 

Cartea conţine descrierea unor web site-uri alese special pentru a vă aduce şi 
mai multe informaţii despre anumite subiecte, într-un mod distractiv. 

La sfârşitul cărţii sunt propuse întrebări recapitulative pentru a vă testa 
cunoştinţele, date ştiinţifice despre unităţi de măsură, pământ şi spaţiu. Urmează 
pagini despre savanţi şi date importante în ştiinţă, şi explicarea termenilor 
ştiinţifici. Volumul se încheie cu un indice tematic. 

 
2. 125 ÎNTREBĂRI şi răspunsuri despre lume / trad. de Viorica Horga. – 
Bucureşti: Teora, 2004. – 36 p. – (Pentru copii isteţi).  
 Această carte vă oferă o modalitate plăcută de completare a cunoştinţelor de 
cultură generală. Întrebările au trei variante de răspunsuri. Variantele corecte sunt 
date jos la fiecare pagină. 

Cartea conţine glosar de termeni marcaţi în text cu litere cursive şi un index 
de materii. 

 
3. 125 ÎNTREBĂRI şi răspunsuri despre ştiinţă / trad. de Viorica Horga. – 
Bucureşti: Teora, 2004 – 36 p. – (Pentru copii isteţi).   
 

INFORMATICĂ 
 
4. BOLUN, Ion. Bazele informaticii aplicate / Ion Bolun, Ion Covalenco. – Ed. a 
III-a, rev. şi compl. – Iaşi: BONITAS, 2005. – 727 p. 
 Lucrarea cuprinde cele mai necesare informaţii pentru iniţierea în domeniul 
informaticii. Cartea este structurată în 10 capitole grupate în patru părţi: 
Informatica; Sisteme de operare; Microsoft Office 2003 şi Utilizare Internet. 
 Materialul este expus într-o manieră accesibilă, fiind ilustrat cu peste 550 de 
imagini. 

La sfârşitul lucrării se află o listă de bibliografie. 
 

5. BRAICOV, Andrei. Turbo Pascal. Informatică: culeg. de probleme / Andrei 
Braicov. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. – 232 p. 

Se pare că unul dintre cele mai potrivite limbaje de programare atât pentru 
instruire cât şi pentru elaborări de program ar fi Turbo Pascal. Cartea propune să 
învăţăm „alfabetul programării.” 

Fiecare capitol al cărţii constă din trei părţi: sugestii teoretice, probleme 
rezolvate, exerciţii şi probleme propuse. Ele sunt structurate în trei niveluri: pentru 
fixarea şi consolidarea cunoştinţelor, pentru antrenament şi pentru dezvoltare. 
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Algoritmii prezentaţi nu sunt neapărat cei mai raţionali şi de aceea cititorul 
în opinia sa poate căuta şi alte solutii care îi vor părea mai clare. 
 
6. MARIN, Radu. Ghidul utilizatorului de Internet / Radu Marin. – Ch. : SRLT – 
PAR, 2005. – 64 p. 

În paginile acestui ghid vei găsi cele mai eficiente motoare de căutare a site-
urilor în domeniul învăţământului şi sănătăţii, jocuri şi sport, muzică şi filme, 
modă, divertisment, ştiri etc. 

Ghidul se adresează unui cerc larg de utilizatori ai Internetului. 
    

FILOSOFIE 
 
7. MILCA, Mihai. Prelegeri de filosofie / Mihai Milca. – Bucureşti: Editura 
Economică, 2002. – 160 p. – (Prelegeri; nr. 5). 
 În lucrare sunt abordate următoarele teme: obiectul şi natura filosofiei, 
etapele gândirii filosofice (protagonişti, doctrine, şcoli şi curente filosofice) şi 
filosofia contemporană. 

La sfârşitul cărţii se află o listă de bibliografie selectivă. 
 

8. RÂMBU, Nicolae. Romantismul filosofic german / Nicolae Râmbu. – Iaşi: 
Polirom, 2001. – 160 p. – (Seminar: Filosofie). 

Cartea oferă posibilitatea de a cunoaşte ideile filosofice ale reprezentanţilor 
romantismului german – Schelling, Novalis, Hegel, Nietzsche ş. a., adresându-se 
tuturor celor pasionaţi de filosofie şi istorie. 

Lucrarea se încheie cu o listă de bibliografie. 
 

9. ZIMMER, Robert. Filosofia de la Iluminism până astăzi / Robert Zimmer; trad. 
de Filotheia Bogoin. – Bucureşti: All Educational, 2003. – 128 p. – (Pocket 
thema). 

Volumul prezintă dezvoltarea filosofiei din secolul al XVIII-lea până în 
prezent. Autorul face o expunere cu dezbateri pro şi contra în legătură cu diverse 
teme abordate de gândirea filosofică: originea lumii, instinctele, raportul dintre 
iraţionalitate şi raţiune. 

Cartea este ilustrată cu miniportrete ale unor mari personalităţi din istoria 
filosofiei. La sfârşitul lucrării se află un indice auxiliar. 

 
PSIHOLOGIE 

 
10. ATANASIU, Adrian. Probleme distractive de logică / Adrian Atanasiu. – 
Bucureşti: Petrion, 2001. – 88 p.  
  Încearcă să rezolvi probleme logice propuse în această carte şi vei vedea că 
poţi să te relaxezi şi să înveţi în acelaşi timp. Soluţiile problemelor se află la 
sfârşitul cărţii.  
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ŞTIINŢE NATURALE 
 
11. CAPCELEA, Arcadie. Evaluarea de mediu / Arcadie Capcelea, Mircea 
Cojocaru. – Ch.: Ştiinţa, 2005. – 296 p. 

Lucrarea fundamentează noţiunea „evaluarea de mediu” (EM), expune 
detaliat bazele teoretice, tipurile şi evoluţia sistemelor acesteia, etapele, elementele, 
metodele şi procedurile de efectuare a EM. Fiecare capitol în carte se încheie cu 
referinţe bibliografice. 

La sfârşitul lucrării se află  un vocabular de noţiuni de bază ale EM, o listă 
de literatură recomandată şi web site-uri cu referinţă la EM. 

Cartea este destinată tuturor celor interesaţi de protecţia mediului. 
 

12. CHÉMERY, Laure. Clima / Laure Chémery; trad. de Ruxanda Vidraşcu. – 
Bucureşti: RAO, 2003. – 128 p.: [fotogr. color]. – (Mica enciclopedie Larousse). 
 Clima influenţează viaţa pe Pământ. Frigul, căldura, ploaia, seceta, vântul 
determină ritmul de viaţă al omului. Cartea descrie şi analizează diferiţi parametri 
ai climei (temperatură, vânt, presiune), povesteşte despre formarea precipitaţiilor şi 
circulaţia atmosferică generală. În capitole aparte sunt descrise diferite tipuri de 
climă – climele prielnice vieţii, climele extreme şi locale. Cartea aduce la 
cunoştinţă cele mai noi informaţii despre schimbarea climei. 

Lucrarea se încheie cu indice tematic, glosar de termeni ştiinţifici, 
bibliografie şi web site-uri din Internet. 

 
 13. DEBROISE, Anne. Fenomene ale naturii / Anne Debroise, Érick Seinandre; 
trad. de Daniela Truţia. – Bucureşti: RAO, 2003. – 128 p.: [fotogr. color]. – (Mica 
enciclopedie Larousse). 
 Cartea propune descrierea originilor şi mecanismelor de acţiune ale 
fenomenelor naturale. Veţi afla de unde vin valuri uriaşe tsunami, cum apar 
furtunile, cicloanele şi tornadele, de ce se întâmplă cutremure de pământ şi erupţii 
ale vulcanilor.  

Urmează capitole care povestesc despre fenomene cosmice (comete, 
meteoriţi, eclipse) şi aşa-numitele „spectacolele cerului” – fulgerul şi trăsnetul. 

Volumul este completat cu un glosar al termenilor ştiinţifici, indice tematic, 
bibliografie şi web site-uri din Internet. 

 
GUILLOCHON, Bernard. Globalizarea: o singură planetă, proiecte divergente. 

 
Vezi: Istoria universală. 

 
14. LACOSTE, Yves. Apa: bătălia pentru viaţă / Yves Lacoste; trad. de Anne-
Marie Codrescu. – Bucureşti: RAO, 2003. – 128 p.: [fotogr. color]. – (Mica 
enciclopedie Larousse). 
 Cartea abordează problemele apei în societatea mondială în legătură cu 
marile schimbări din secolul XX: creşterea demografică, schimbarea climei, 
dezvoltarea industrială. Povesteşte cum oamenii duc adevărată bătălie pentru a 
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avea acces la apă – construiesc barajele, desalinizează apele mării, depun eforturi 
pentru irigarea deşerturilor etc.  

La sfârşitul lucrării este alcătuit un indice tematic, dicţionar de termeni 
ştiinţifici, tabele de repartiţia globală de apă dulce şi o listă de bibliografie.  
 
15. LEFÈVRE-BALLEYDIER, Anne. Mări şi oceane / Anne Lefèvre-Balleydier; 
trad. de Cristina Ardelean. – Bucureşti: RAO, 2003. – 128 p.: [fotogr. color]. – 
(Mica enciclopedie Larousse). 

Volumul oferă cititorului informaţii utile şi interesante despre istoria, 
originea  şi structura oceanelor, chimia oceanelor, circulaţia apelor, curenţii marini 
etc. Un capitol  aparte povesteşte despre răspândirea vieţii   subacvatice. Veţi afla 
care specii ciudate trăiesc în adâncurile oceanului.  

Capitolul   „Exploatarea oceanelor” descrie problema actuală a utilizării 
raţionale a resurselor marine şi a protecţiei necesare bogăţiei apelor oceanice.  

Volumul se încheie cu un scurt dicţionar explicativ al termenilor, indice 
tematic, bibliografie şi adrese electronice din Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
125 ÎNTREBĂRI şi răspunsuri despre ştiinţă.  
 

Vezi: Generalităţi. 
 

MATEMATICĂ 
 
16. ANALIZĂ matematică: formule utile pentru elevii claselor a IX-a – a XII-a / 
Doru Săvulescu ş.a. – Bucureşti: Meteor Press, [2005]. – 72 p. – (Esenţiale). 
 
17. DĂNCILĂ, Ioan.  Matematică: pentru admitere în liceu: 2004, 2005 / Ioan 
Dăncilă. – Bucureşti: Erc Press, 2004. – 208 p. 

Această carte conţine într-o formă clară şi accesibilă cunoştinţe de 
matematică prevăzute în gimnaziu. 

Aici găseşti explicaţii şi metode de care ai nevoie ca sa te pregăteşti din timp 
pentru o medie cât mai bună la matematică. 
 
18. LARGE, Tori. Dicţionar ilustrat de matematică / Tori Large; trad. de Dacian 
Velimirovici. – Oradea: Aquila’93, 2004. – 128 p. 

Dicţionarul conţine web site-uri recomandate, peste 500 de termeni 
matematici explicaţi, 300 de ilustraţii color şi peste 1000 de exemple rezolvate. 

Lucrarea este completată cu un dicţionar  de termeni monetari, o listă de 
simboluri matematice şi un index detaliat care facilitează accesul la fiecare subiect 
din carte. 

 
19. MATEMATICĂ: testare naţională 2005 / Doru Săvulescu ş.a. – Bucureşti: 
Meteor Press, 2005. – 270 p. 

Autorii  vă propun o soluţie pentru pregătirea eficientă, temeinică şi 
sistematică în vederea susţinerii testării naţionale la matematică. Cartea cuprinde 
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60 de teste cu barem de notare pentru fiecare item, formule, definiţii, teoreme, 
caracteristici şi proprietăţi prezentate în formă esenţializată şi facil de utilizat 
pentru clasele a V-a – a VIII-a, precum şi soluţii de corectare pentru fiecare item al 
tuturor testelor. 
 
20. MATEMATICĂ: 101 teste naţionale / coord.: Costel Chiteş. – Ed. rev. şi 
adăug. – Bucureşti: Meteor Press, [2004]. – 224 p. 

Lucrarea se adresează elevilor claselor a V-a – a VIII-a, în mod deosebit 
celor care se pregătesc pentru susţinerea examenului şi se deschide cu programa 
pentru testarea naţională şi un breviar teoretic. 

Urmează cele 101 teste ce constituie un instrument util în evaluarea şi 
autoevaluarea cunoştinţelor elevilor. 
 
21. MATEMATICĂ: teste pentru examenul de bacalaureat M1+M2+M3 / coord.: 
Costel Chiteş, Cristian Alexandrescu. – Bucureşti: Meteor Press, 2005. – 184 p. 

Materialul din carte este structurat în patru părţi. Prima parte conţine 
programa şcolară de matematică şi programa de bacalaureat pentru toate 
specializările. Partea a doua prezintă breviarul teoretic, ce este structurat pe fiecare 
clasă de liceu. Părţile a treia şi a patra propun cele 25 de teste şi soluţiile lor. 
 
22. SĂVULESCU, Doru. Matematică: algebră: formule utile pentru elevii claselor 
a IX-a – a XII-a / Doru Săvulescu. – Bucureşti: Meteor Press, [2005]. – 144 p. – 
(Esenţiale). 
 

FIZICĂ 
 
23. CROCNAN, Daniel Ovidiu. Fizică: clasele a VI-a – a XII-a  / Daniel Ovidiu 
Crocnan, Teodor Julea. – Bucureşti: Meteor Press, [2005]. – 176 p. – (Esenţiale). 

Cartea conţine formule de fizică pentru elevii claselor a VI-a – a XII-a. 
 
24. IACUBIŢCHI, Tatiana. Fizică: teste pentru clasele a VI-a – a IX-a / Tatiana 
Iacubiţchi, Anatol Sârghi. – Ch.: Ştiinţa, 2004. – 116 p. 
 Această culegere cuprinde 100 de teste sumative de evaluare a cunoştinţelor 
la fizică pentru elevii claselor a VI-a – a  IX-a. În teste figurează itemi obiectivi (cu 
alegerea răspunsului de tip pereche), itemi semiobiectivi (cu răspuns scurt) şi itemi 
cu răspuns deschis (rezolvare de probleme). 

Scopul lucrării este de a-i ajuta pe elevi să-şi autoevalueze cunoştinţele 
acumulate în procesul de studiere a acestui obiect. 

La sfârşitul culegerii sunt propuse soluţiile problemelor şi anexate toate 
tabelele cu datele necesare pentru rezolvarea sarcinilor din teste. 
 
25. STOCKLEY, Corinne. Dicţionar ilustrat de fizică / Corinne Stockley, Chris 
Oxlade, Jane Wertheim; trad.de Ondine Fodor. – Oradea: Aquila’93, 2002. – 128 p.  

Lucrarea prezintă un adevărat ghid de studiu, o referinţă ideală pentru toţi 
cei care studiază fizica. 
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Dicţionarul cuprinde explicaţii clare ale tuturor termenilor  şi conceptelor 
cheie, ilustraţii color, diagrame, formule  şi teoreme fizice, un glosar şi indexul 
detaliat de materii. 
 
26. ŢURCANU, Cheorghe. Teste la fizică: pentru clasa a XI-a profil umanist şi 
profil real / Gheorghe Ţurcanu, Victor Păgânu, Leonid Caireac. – Ch.: Univers 
Pedagogic, 2005. – 72 p. 
 Materialul în culegere este structurat în două părţi: teste (enunţuri) şi fişe de 
evaluare. Structura testelor şi tezelor este asemănătoare cu cea de la examenele de 
bacalaureat. Fiecare fişă de evaluare conţine baremul de apreciere a răspunsurilor, 
punctajul acumulat, nota corespunzătoare autoevaluării (dată de elev) şi nota 
evaluării (dată de profesor).  

Anexe şi tabele de constante fizice fundamentale se află la sfârşitul lucrării. 
 

CHIMIE 
 

27. WERTHEIM, Jane. Dicţionar ilustrat de chimie / Jane Wertheim, Chris 
Oxlade, Corinne Stockley; trad. de Cosmin Velimirovici. – Oradea: Aquila’93, 
2002. – 128 p.  

Materialul în dicţionar este structurat în cinci capitole: chimia fizică, chimia 
organică şi anorganică, chimia mediului înconjurător şi informaţii generale de 
chimie. 

Fiecare temă este însoţită de ilustraţii color, cu scheme clare, care ajută la 
explicarea noţiunilor. Dicţionarul este urmat de glosar şi un index de materii. 

 
BIOLOGIE 

 
28. DENCICOV, Lidia. Biologia: autotraining: examen de absolvire a gimnaziului 
/ Lidia Dencicov, Liliana Cepoi. – Ch.: Cartdidact, 2005. – 96 p. 
În carte sunt adunate toate cunoştinţele din cursul şcolar de biologie pentru a oferi 
elevilor un ajutor la pregătirea examenului la acest obiect. Materialul este alcătuit 
din două părţi: sisteme vitale (celula, respiraţia, digestia, circulaţia substanţelor, 
sistemele vitale ale ecosistemelor) şi ereditatea şi variabilitatea. Fiecare capitol are 
un glosar de termeni explicaţi şi teste de autoevaluare.  

Variantele de răspuns corect şi bibliografia se află la sfârsitul lucrării. 
 

29. 125 ÎNTREBĂRI şi răspunsuri despre natură / trad. de Viorica Horga. – 
Bucureşti: Teora, 2004. – 36 p. – (Pentru copii isteţi). 
 
30. PERCIULEAC, Ludmila. Biologie: teste: clasele a X-a – a XII-a / Ludmila 
Perciuleac, Mihai Leşanu. – Ch.: Prut Internaţional, 2005. – 260 p. 

 În lucrare se propun diferite forme de evaluare pentru fiecare temă în cadrul 
modulelor. Temele sunt analizate succesiv la fiecare din cele patru niveluri 
cognitive: cunoaştere şi înţelegere, aplicare, analiză şi sinteză, evaluare. Pentru 
verificarea cunoştinţelor, la finele lucrării sunt prezentate răspunsurile. 
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Această carte poate fi foarte utilă elevilor pentru însuşirea şi valorificarea 
cunoştinţelor la biologie, pentru evaluările curente şi sumative pe parcursul anului 
şcolar, susţinerea examenului de bacalaureat. 
 
31. STOCKLEY, Corinne. Dicţionar ilustrat de biologie / Corinne Stockley; trad. 
de Daniela Vereş. – Oradea: Aquila’93, 2002. – 128 p.  

Dicţionarul constituie o referinţă ideală pentru cei care studiază biologia. 
Claritatea stilului şi aspectul atractiv ajută la o înţelegere deplină a tuturor temelor 
cuprinse în acest obiect de studiu. Lucrarea conţine definiţii clare ale tuturor 
termenilor, referinţe cuprinzătoare, ilustraţii color, cu scheme şi explicaţii. 

Indexul detaliat garantează accesul uşor la fiecare subiect din carte. 
 

BOTANICĂ 
 

32. CIUPERCI; Plante fără flori: alge, licheni, muşchi, ecvizetofite, ferigi, 
gimnosperme / Adam Begu, Ştefan Manic, Vasile Şalaru ş. a. – Ch.: Ştiinţa, 2005. 
– 204 p.: [il. color]. – (Lumea vegetală a Moldovei; vol. 1). 

Lucrarea este destinată elevilor, studenţilor, specialiştilor în domeniu, 
precum şi tuturor celor interesaţi de flora ţării noastre. Expunerea materialului 
menţine următoarele rubrici: descrierea speciei, răspândirea, habitatul, 
particularităţile biologice şi ecologice, rolul în natură şi în viaţa omului. 

Descrierea speciilor este detaliată, fiind accesibilă tuturor categoriilor de 
cititori. Un bogat material ilustrativ ajută cititorului să identifice în natură specia. 

La sfârşitul lucrării se află o listă cu bibliografie selectivă şi un index al 
denumirilor ştiinţifice ale speciilor. 
 
33. PLANTE cu flori. Vol. 1. [În 3 vol.]: clasa Magnoliopsida, subclasele 
Magnoliidae, Ranunculidae, Caryophyllidae, Hamamelididae, Rosidae / Andrei 
Negru, Ana Ştefârţa, Valentina Cantemir ş. a. – Ch.: Ştiinţa, 2005. – 204 p.: [il. 
color]. – (Lumea vegetală a Moldovei; vol. 2). 

Este o lucrare fundamentală care cuprinde descrierea a 172 de specii ale 
plantelor cu flori răspândite pe teritoriul Republicii Moldova. Descrierea speciilor 
a fost realizată în următoarea succesiune: apartenenţa sistematică, descrierea 
speciei, răspândirea, habitatul, particularităţile biologice şi ecologice, rolul în 
natură şi în viaţa omului. Principalii parametri biologici ai speciei (înălţime, 
înflorire, înmulţire etc.) sunt indicaţi în fişa biologică. Rubrica „Curiozităţi” oferă 
informaţii suplimentare referitor la unele particularităţi biologice ale speciei. 
Materialele din volum sunt însoţite de minunate imagini color. 

Lucrarea se încheie cu o listă de bibliografie selectivă, indice al denumirilor 
uzuale şi ştiinţifice şi va fi de folos elevilor, studenţilor, specialiştilor în domeniu, 
precum şi tuturor celor care manifestă interes faţă de fascinanta lume vegetală a 
Moldovei. 
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ZOOLOGIE 
 

34. ARINIŞ, Ioana. Curiozităţi din lumea vie / Ioana Ariniş, Sabina Bătrânu. – 
Piteşti: Paralela 45, 2005. – 90 p. – (Ştiaţi că?). 

Această carte oferă unele informaţii uimitoare, interesante, fascinante din 
lumea plantelor, animalelor şi despre om. 

La sfârşitul fiecărui capitol sunt date sugestii metodologice pentru profesori. 
 

35. 125 ÎNTREBĂRI şi răspunsuri despre animale / trad. de Viorica Horga. – 
Bucureşti: Teora, 2004. – 36 p. (Pentru copii isteţi). 
 
36. SCIAMA, Yves. Specii pe cale de dispariţie / Yves Sciama; trad. de Aurelia 
Năstase. – Bucureşti: RAO, 2003. – 128 p.: [fotogr. color.]. – (Mica enciclopedie 
Larousse). 

Omul nu poate supravieţui fără diversitatea de specii care îl înconjoară. 
Această carte oferă informaţii despre naşterea şi moartea speciilor, despre 
ecosistemele şi răspândirea biodiversităţii, despre activităţile umane care aduc la 
distrugerea habitatelor şi despre acţiuni pentru protejarea speciilor. 

La sfârşitul lucrării se află un scurt dicţionar explicativ al termenilor, indice 
tematic, o listă cu bibliografie şi adrese electronice din Internet. 

 
ARTĂ 

 
37. IOAN, Papazoglu – pictor român din secolul XX = Romanian artist of the XX 
th century / conc. şi îngrijire de Claudia Partole; trad. în lb. engl. de  Vera 
Iuhtimovschi. – Ch.: Pontos, 2005. – 140 p.: il.  

Cartea cuprinde studii critice şi amintiri despre viaţa şi activitatea pictorului 
Ioan Papazoglu. 

Pentru amatorii de pictură în această carte este inclus studiul maestrului  
„Din tainele picturii”. Aici găsiţi sfaturi practice şi interesante despre tehnica 
picturii. 

Lucrarea este urmată de un tabel cronologic al vieţii şi operei pictorului şi o 
listă de tablouri.  
 
38. MELNIC, Victoria. Ferenc Liszt – un deschizător de drumuri pe tărâmul 
armoniei contemporane / Victoria Melnic. Ch.: [S. n.], 2004. – 30 p.  

De numele marelui compozitor maghiar Ferenc Liszt sunt legate numeroase 
inovaţii şi descoperiri în domeniul artei muzicale. Liszt este pe bună dreptate 
considerat creatorul unor forme şi genuri muzicale noi. 

Cartea cuprinde unele observaţii interesante despre limbajul armonic al 
ultimelor piese ale lui F. Liszt şi se încheie cu o listă de bibliografie. 

 
39. ROTARU,  Vladimir. Creaţii pentru pian / Vladimir Rotaru. – Ch.: Cartea 
Moldovei, 2005. – 116 p. 



 12 

Compoziţiile pentru pian ale maestrului Vladimir Rotaru, incluse în această 
culegere, sunt destinate elevilor şi studenţilor instituţiilor muzicale. Interpreţii la 
pian vor putea însuşi cu mult mai uşor nu numai sistemele ritmice, ci vor lua 
cunoştinţă şi de aspectele facturii pianului. 

După stil lucrările volumului reprezintă curentul neofolcloric (improvizaţii 
în stil popular). 
 

SPORT 
 

40. ALEXANDRU, Eftene. Handbal: mijloace de acţionare / Eftene Alexandru, 
Alexandru Acsinte. – Ch.: VALINEX, 2005. – 140 p. 

În carte sunt prezentate descrierile exerciţiilor fizice pentru iniţierea mai 
eficientă a fazelor jocului de handbal. Descrierile sunt însoţite de desene 
explicative. 

Cartea este completată cu o listă de bibliografie. 
 

41. BAŞTIUREA, Eugen. Handbal: metode şi mijloace pentru dezvoltarea 
diferenţiată a capacităţilor coordonative  / Eugen Baştiurea. – Ch.: VALINEX, 
2005. – 165 p.  

Autorul alcătuieşte o clasificare a capacităţilor coordonative cu aplicaţie în 
jocul de handbal. Este demonstrată eficienţa diferitelor exerciţii şi sisteme pentru 
dezvoltarea capacităţilor coordonative a handbaliştilor. 

Volumul include recomandări practico-metodice, anexe şi o listă de 
bibliografie. 

 
42. 125 ÎNTREBĂRI şi răspunsuri despre sport / trad. de Viorica Horga. – 
Bucureşti: Teora, 2004. – 36 p. – (Pentru copii isteţi). 
 

LIMBA ROMÂNĂ 
 

43. BARBU, Cecilia. Vade mecum: Limba română: consultaţii de morfologie, 
explicaţii, teste / Cecilia Barbu, Lelia Muşat. – Bucureşti: Niculescu, 2003. –208 p. 
 Autorul propune în volumul de faţă atât noţiuni teoretice de morfologie 
(pentru fiecare parte de vorbire) cât şi exerciţii aplicative care ajută la înţelegerea şi 
fixarea acestora. 

Cartea va fi de folos elevilor de liceu, viitorilor candidaţi la examenele de 
bacalaureat şi admitere la facultate. Testele recapitulative, concluziile, textele 
literare şi propunerile de cerinţe încheie lucrarea. 
 
44. BEALCOVSCHI, Emanoil. Subiectul şi subordonata subiectivă: compendiu 
de cunoştinţe şi exerciţii: clasele a V-a – a VIII-a / Emanoil Bealcovschi, Viorel 
Chirilă; coord.: Radu Mazilescu. – Cluj-Napoca: Dacia, 2002. – 116 p. – (Dacia 
Educaţional; Gramatica în gimnaziu). 

Lucrarea îşi propune un compendiu al cunoştinţelor referitoare la subiect şi 
subordonata subiectivă necesare elevilor din clasele a V-a – a VIII-a, cât şi 
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exerciţiile corespunzătoare acestor cunoştinţe. Materialul este organizat pe clase. 
Pentru fiecare clasă sunt propuse teste de evaluare.  

La sfârşitul lucrării se află o bibliografie selectivă. 
 

45. BERINDEIE, Diana. Atributul şi subordonata atributivă / Diana Berindeie, 
Veronica Chinde. – Cluj-Napoca: Dacia, 2002. – 124 p. – (Dacia Educaţional; 
Gramatica în gimnaziu). 

Această monografie lingvistică cuprinde nişte cunoştinţe disparate, oferind 
elevilor din clasele a V-a – a VIII-a o viziune unitară asupra unei poziţii sintactice 
importante. Materialul este structurat după clase şi cuprinde elementul teoretic 
(definiţie, clasificare, detalieri) şi practic (exerciţii adecvate pentru toate fazele de 
studiere).  

Monografia se încheie cu o bibliografie selectivă. 
 

46. CAPOTA, Teodor. Dicţionar explicativ de termeni gramaticali / Teodor 
Capota. – Cluj-Napoca: Dacia, 2000. – 192 p. – (Dicţionarele Dacia). 
 Dicţionarul este un instrument util de lucru pentru toate categoriile  de elevi. 
El ajută la înţelegerea şi asimilarea corectă a sensurilor unor termeni lingvistici. 
Lucrarea cuprinde peste 230 de termeni selectaţi din următoarele domenii: 
lingvistică generală, fonetică, vocabular, morfologie, sintaxă, ortografie, 
punctuaţie, semantica şi cultivarea limbii. 

Dicţionarul este urmat de un indice al termenilor şi o bibliografie selectivă. 
 

47. CARTALEANU, Tatiana. Limba şi literatura română: teste: ciclul gimnazial 
clasele a V-a – a IX-a / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan. – Ch. Ştiinţa, 2005. – 
152 p. 

Lucrarea conţine un inventar de teste pentru toate clasele de gimnaziu, 
combinând subiecte de limbă şi de literatură. La finele setului de teste pentru 
fiecare clasă se oferă câte 2-3 teste sumative, aplicabile pentru testări, teze 
semestriale, evaluări externe. 

 
48. COMŞULEA, Elena. Dicţionar de expresii şi locuţiuni / Elena Comşulea , 
Valentina Şerban, Sabina Teiuş. – Ch.: Ştiinţa, 2005. – 348 p. – (Dicţionare 
şcolare). 

Alături de basme, snoave, cântece, balade, expresiile şi locuţiunile fac parte 
din tezaurul literar-artistic al poporului. În dicţionar sunt adunate expresiile şi 
locuţiunile cele mai des folosite în zilele noastre, precum şi cele care se află în 
operele scriitorilor români clasici. Se respectă ordinea strict alfabetică. Pentru a 
facilita căutarea informaţiei, dicţionarul conţine un index de cuvinte. 

 
49. CRĂCIUN, Corneliu. Complementul şi subordonatele completive / Corneliu 
Crăciun. – Cluj-Napoca: Dacia, 2002. – 116 p. (Dacia Educaţional; Gramatica în 
gimnaziu). 
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Cartea include un material amplu despre complemente pentru  elevii claselor 
a V-a – a VII-a, iar elevilor din clasa a VIII-a li se oferă instrucţiuni referitor la 
propoziţiile subordonate corespunzătoare diferitelor tipuri de complement. 

Materialul este organizat pe clase, în interior-tematic. La fiecare temă sunt 
propuse exerciţii (rezolvările se află în secvenţa „Cheia exerciţiilor”).  

Cartea se încheie cu exerciţii recapitulative şi o listă de bibliografie. 
 
DICŢIONAR de comunicare: pentru clasele a V-a – a VIII-a: termeni literari şi 
noţiuni gramaticale. 

 
Vezi: Literatura română. Critică şi teorie literară. Viaţa şi activitatea 

scriitorilor. 
 

50. DRUŢĂ, Gheorghe. Dicţionar de antonime / Gheorghe Druţă. – Bucureşti: 
Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2002. – 312 p. – (Biblioteca şcolarului, serie nouă; 
nr. 283). 

 Fiecare explicaţie a unităţilor antonimice este însoţită de exemple din 
publicistică şi literatura artistică. Pentru facilitatea căutării, la sfârşitul dicţionarului 
este alcătuită lista cuplurilor dispuse în ordinea inversă.Tot aici se anexează lista de 
abrevieri şi surse bibliografice. 

 
51. GENCĂRĂU, Ştefan. Predicatul şi subordonata predicativă: o abordare 
didactică secvenţială / Ştefan Gencărău. – Cluj-Napoca: Dacia, 2002. – 120 p. – 
(Dacia Educaţional; Gramatica în gimnaziu). 

Cartea se adresează elevilor din clasele a V-a – a VIII-a care se pregătesc de 
examen la limba română, cât şi celor ce doresc să aibă cunoştinţe mai aprofundate 
în gramatica limbii române. Materialul este organizat pe clase şi propune o 
prezentare sistematică a problemelor de sintaxă, cât şi exerciţii şi modele de 
analiză. 

La finalul cărţii sunt incluse izvoare din literatura artistică, o listă de 
bibliografie selectivă şi manuale şcolare la limba română. 

 
52. GRĂDINARU, Dan Vasile.Teste de gramatică: pentru examene:clasa a VIII-a, 
bacalaureat, facultate / Dan Vasile Grădinaru. – Bucureşti: Erc Press, 2004. –  
160 p. – (Educativ). 

 Materialul este structurat în patru părţi: morfologia, sintaxa propoziţiei, 
sintaxa frazei, exerciţii şi ajută elevului să acumuleze cunoştinţe aprofundate în 
domeniul gramaticii limbii române. În carte se află rezolvări şi bareme de 
corectare.  

 
53. GROSU, Elena. Dicţionar de sinonime: lexic, expresii, locuţiuni / Elena Grosu. 
– Ch.: Epigraf, 2005. – 336 p.  
 Dicţionarul oferă unui larg cerc de utilizatori circa 7000 de cuvinte şi 
sinonime. Cuvintele sunt însoţite de elemente de ortoepie, morfologie, polisemie. 



 15 

Lucrarea oferă posibilitatea de a cunoaşte nu numai nivelul lexical, dar şi cel 
sintagmatic – de expresii şi locuţiuni – al  sinonimiei.  

Dicţionarul se încheie cu o listă de bibliografie. 
 

54. LIMBA şi literatura română: să elucidăm tainele testelor: pentru clasele a V-a 
– a VIII-a / Nadejda Climaşevschi ş. a. – Ch.: Gunivas, 2005. – 80 p. 
 Lucrarea propune elevilor exerciţii variate cu caracter aplicativ pe texte 
literare. Fiecare test cuprinde unităţi de conţinut, obiective de evaluare, itemi 
pentru realizarea pe baza textului propus. Materialul în carte este structurat pe 
clase. 
 
55. LIMBA şi literatura română: testări naţionale / coord.: Şt. M. Ilinca. – 
Bucureşti: Meteor Press, [2002]. – 248 p. 

Volumul cuprinde 65 de teste  care vizează diferite aspecte literare, 
nonliterare şi lingvistice.  

Testele sunt conform celor două obiective generale ale examenului: 
capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. 
Alături de teste sunt incluse 65 de bareme de corectare şi notare care ajută la 
evaluarea, completarea şi corectarea cunoştinţelor de limbă şi literatură română. 

 
56. MOŢ, Mircea ş. a. Gramatică de la A la Z / Mircea Moţ, Cornelia Chiriţă, 
Steluţa Pestrea Suciu. – Ed. a III-a. – Piteşti: Paralela 45, 2004. – 328 p. – 
(Dicţionarele Paralela 45 – Educaţional). 

Articolele din dicţionar prezintă, explică şi sistematizează noţiunile de bază 
ce vizează toate nivelurile limbii române (fonetic, lexical, morfologic şi sintactic), 
dar clarifică şi termeni mai puţin abordaţi. Această sursă poate oferi cititorului 
prilejul de a-şi clarifica cunoştinţele de limba română.  

O listă de bibliografie selectivă şi un indice alfabetic de termeni completează 
dicţionarul. 

 
LIMBI STRĂINE 

 
57. LEFTER, Virgil. Dicţionar de proverbe englez-român / Virgil Lefter. – 
Bucureşti: Albatros, 1994. – 384 p. 
 Prin conţinutul său, dicţionarul reprezintă o fereastră deschisă spre cultura şi 
civilizaţia engleză. Cuprinde un număr de aproape 5000 de proverbe. Fiecare 
proverb este însoţit de traducere – proverb românesc echivalent, precum şi trimiteri 
la marii scriitori englezi ce au folosit în opera lor paremii. 

Dicţionarul cuprinde un scurt studiu istoric, o listă de bibliografie, abrevieri, 
un index al cuvintelor de bază şi alte cuvinte bogate semantic, care intră în 
componenţa proverbelor. 

 
58. ŞTEFANEŢ, Z. I. Testy po russkomu âzyku i literature: 5-9 klassy / Z. I. 
Ştefaneţ, T. A. Varzaeva. – Ch.: Ştiinţa, 2005. – 108 p. 
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Тестовые задания сгруппированы по соответствующим темам которые 
распределены по классам. Тесты предыдущего класса можно использовать в 
последующей работе для повторения изученного. В конце каждого теста 
указано общее количество баллов, соответствующее отметке 10. В конце 
книги приводится «Таблица соответствия отметок и шкалы оценивания в 
баллах» которой руководствуются при переводе реально полученных баллов 
за тест в отметку.  

 
59. VINŢELER, Onufrie. Ukrains,ko – rumuns,kij slovnic = Dicţionar ucrainean – 
român / Onufrie Vinţeler. – Cluj-Napoca: Dacia, 1999. – 332 p. – (Dicţionarele 
Dacia). 

Acest  dicţionar cuprinde circa 12 mii de cuvinte-titlu. Acolo, unde este 
necesar, sunt reproduse mai multe sensuri şi nuanţe ale cuvintelor. Dicţionarul se 
adresează unui cerc larg de cititori ucraineni şi români şi este deosebit de util 
elevilor de toate vârstele. 

 
LITERATURA  ROMÂNĂ 

Folclor 
 

60. ANTOLOGIA basmului cult românesc / culeg. de Constantin Cubleşan. – 
Cluj-Napoca: Dacia, 2002. – 200 p. – (Antologii; nr. 2).  

În paginile acestei antologii cititorul va găsi cele mai populare basme culte 
din literatura clasică română. Se va întâlni cu Harap Alb de Ion Creangă, cu Zâna 
Zorilor de Ioan Slavici, cu Omul de piatră de Nicolae Filimon, cu Făt-Frumos din 
lacrimă de Mihai Eminescu ş. a. 

Antologia oferă nu numai textele originale ale basmelor, analiza lor, dar şi 
schiţe biografice ale autorilor. 

 
61. BASME populare româneşti / alcăt. Grigore Botezatu. – Ed. a III-a. – 
Bucureşti: Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2003. – 310 p. – (Biblioteca şcolarului, 
serie nouă; nr. 294). 
 „Basmul este o operă de creaţie literară, cu o geneză specială, o oglindire în 
orice caz a vieţii în moduri fabuloase”. 

(George Călinescu) 
 

62. LEGENDE geografice / alcăt.: Sabina Ţibre, Anca Fărcaş, Olivia Ţibre. – 
Cluj-Napoca: Dacia, 2003. – 54 p. – (Dacia Educaţional: Învăţăcel). 

În carte sunt adunate legende geografice populare româneşti despre munţi, 
lacuri, stânci, râuri etc. 

 
Literatura artistică 

 
63. ALECSANDRI, Vasile. Ostaşii noştri / Vasile Alecsandri. – Bucureşti: Corint, 
2003. – 80 p. – (Bibliografie şcolară: Clasici români; nr. 46). 
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 „Meritul lui V. Alecsandri stă în faptul de a fi popularizat, în versuri simple, 
uşor de memorat, ideea patriotică. Poeziile din „Ostaşii noştri” sunt excelente prin 
definirea fără complicaţii a sentimentului de vitejie şi prin naraţia inteligibilă a 
luptei.” 

(George Călinescu) 
Volumul cuprinde referinţe critice şi un tabel cronologic al vieţii scriitorului. 
 

64. ALEXANDRESCU, Grigore. Umbra lui Mircea; La Cozia / Grigore 
Alexandrescu. – Bucureşti: Lucman, [2005]. – 352 p. – (Biblioteca copiilor). 

Culegerea include fabule, epistole şi satire, epigrame, poezii populare, lirice 
şi istorice. 

 
65. ANANIA, Valeriu. Mioriţa: poem dramatic despre viaţă şi moarte / Valeriu 
Anania; pref. de Tudor Arghezi; postf. de Liviu Petrescu. – Cluj-Napoca: Dacia, 
1999. – 224 p. – (Bibliografie şcolară). 

Acest poem dramatic a fost creat pe baza baladei milenare a străbunilor 
„Mioriţa”.  Este o piesă pentru teatru. Textul poemului constituie una dintre cele 
mai originale prelucrări ale baladei folclorice. 

 
66. BEŞLEAGĂ, Vladimir. Cumplite vremi / Vladimir Beşleagă. – Bucureşti: 
Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2003. – 704p. – (Biblioteca şcolarului, serie nouă; 
nr. 468). 

„Romancierul este înzestrat cu un spirit de observaţie bine pronunţat, cu o 
putere de analiză şi de sistematizare a faptelor studiate, ce îl ajută să-şi plaseze 
eroii în situaţii concrete, şi cu o bogată imaginaţie...” 

(Vasile Badiu) 
„Acţiunea se petrece în Moldova medievală (în perioada unui adânc şi 

îndelungat declin economic), având la bază un cadru real istoric de la sfârşitul sec. 
XVII, când Cnezatul Moldovenesc se află în pragul unei dezastruoase catastrofe ca 
urmare a creşterii fără precedent a dependenţei economice şi politice faţă de Poarta 
Otomană”. 

(Andrei Eşanu) 
 

67. BEŞLEAGĂ, Vladimir. Zbor frânt; Ignat şi Ana / Vladimir Beşleagă. – 
Bucureşti: Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2004. – 544p. – (Biblioteca şcolarului, 
serie nouă; nr. 522). 

„Prozatorul reconstituie monografic istoria vieţii eroilor, suprapunându-le şi 
trecându-le printr-un examen moral. ...”Ignat şi Ana”, roman care dezbate ideea 
înstrăinării în cadrul familiei de azi”. 

(Mihai Cimpoi) 
„Tot despre tragedia războiului e şi romanul „Zbor frânt” de V. Beşleagă... 

Eroul romanului e un copil..., dar un copil care a văzut, a trăit şi a simţit la nivelul 
vârstei lui războiul adevărat şi brutalităţile lui”. 

(Vasile Coroban) 
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68. BOLINTINEANU, Dimitrie. Poezii istorice / Dimitrie Bolintineanu. – 
Bucureşti: Lucman, [2005]. – 330 p. – (Biblioteca copiilor). 
 
69. CARAGIALE, Ion Luca. Abu-Hasan / Ion Luca Caragiale. – Bucureşti: 
Lucman, [2005]. – 151 p. – (Lucman pentru copii). 
 Cartea cuprinde cele mai cunoscute povestiri pentru copii – „Abu-Hasan”, 
„Două loturi”, „Cănuţă, om sucit”, „Bacalaureat” ş. a. 
 
70. CARAGIALE, Ion Luca. Momente şi schiţe / Ion Luca Caragiale. – Bucureşti: 
Lucman, [2005]. – 288 p. – (Biblioteca copiilor). 
 
71. CARAGIALE, Ion Luca. Pagini alese şi comentarii: pentru elevii claselor a 
IV-a – a XII-a, învăţători, institutori, profesori şi studenţi / Ion Luca Caragiale; 
selecţ.: Constanţa Bărboi. – Bucureşti: Meteor Press, 2005. – 336 p. – (Cartea 
elevului). 

În carte sunt incluse texte literare din proza (schiţe, nuvele) şi dramaturgia 
lui I. L. Caragiale, biografia scriitorului în date, comentarii şi aprecieri critice, un 
mic dicţionar de personaje literare, 30 teste de evaluare şi o bibliografie selectivă.  

Cartea ajută elevului la interpretarea textului literar, la pregătirea pentru 
examene şi concursuri şcolare. 

 
72. CĂRARE, Petru. Scrieri alese / Petru Cărare. – Ch.: Lumina, 2004. – 320 p. 

În volum au intrat versuri lirico-satirice, poezii pentru copii, nuvele şi schiţe, 
parodii, epigrame şi maxime de Petru Cărare – unul dintre cei mai importanţi 
reprezentanţi ai genului umoristic din Basarabia. 

Volumul cuprinde o biografie a scriitorului şi referinţe istorico-literare. 
 

73. CREANGĂ, Ion. Amintiri din copilărie / Ion Creangă. – Ed. a V-a. – 
Bucureşti: Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2005. – 336 p. – (Biblioteca şcolarului, 
serie nouă; nr. 238). 
 „Opera lui Creangă este epopeea poporului român. În Creangă trăiesc 
credinţele, datinele, obiceiurile, limba, poezia, morala, filozofia poporului... ” 

(Garabet Ibrăileanu) 
În culegere au intrat poveşti, povestiri şi amintiri din copilărie. Cartea 

cuprinde biografia scriitorului în date cronologice şi referinţe istorico-literare. 
 
74. CREANGĂ, Ion. Amintiri din copilarie / Ion Creangă; il. de Vasile Socoliuc. – 
Bucureşti: Casa Radio, 2003. – 136 p.: il. – (Radio-Prichindel).  

Această carte este însoţită de un CD cu montare radiofonică a operei şi de 
aceea vă oferă posibilitatea nu numai de a citi dar şi a asculta acest spectacol 
radiofonic.  

La sfârşitul cărţii veţi găsi un glosar de cuvinte învechite. 
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75. CREANGĂ, Ion. Poveşti, povestiri, amintiri / Ion Creangă; pref., tab. cron. şi 
aprec. crit. de Irina Petraş. – Cluj-Napoca: Dacia, 2002. – 288 p. – (Dacia 
Educaţional: Clasicii literaturii române). 

Volumul cuprinde un tabel cronologic al vieţii şi creaţiei lui Ion Creangă, 
aprecieri critice şi un glosar de cuvinte învechite. 

 
76. DAVILA, Alexandru. Vlaicu Vodă / Alexandru Davila. – Bucureşti: Corint, 
2003. – 208 p. – (Bibliografie şcolară: Clasici români; nr. 41). 
 Cititorului i se oferă una dintre cele mai bune drame româneşti – „Vlaicu 
Vodă”. Autorul analizează cu o maturitate tehnică desăvârşită arta de guvernare a 
unui domn. Eroul este pus în nişte condiţii politice tragice, în care e nevoie de 
răbdare şi de înfrânare a mândriei. 

Volumul cuprinde un scurt tabel cronologic şi referinţe critice. 
 

77. DRUŢĂ, Ion. Povara bunătăţii noastre: roman / Ion Druţă. – Ed. rev. şi compl. 
– Ch.: Universul, 2005. – 520 p. 
 
78. EMINESCU,  Mihai. Luceafărul: antume / Mihai Eminescu. – Bucureşti: 
Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2005. – 332 p. – (Biblioteca şcolarului, serie nouă; 
nr. 200). 

„Viaţa lui se confundă cu opera. Eminescu n-are altă biografie... Şi de aceea 
oricine îl va citi, pe orice punct al globului, va înţelege că Eminescu... a scris în 
versuri o zguduitoare biografie.” 

(George Călinescu) 
 

79. HELIADE Rădulescu, Ion. Versuri originale / Ion Heliade Rădulescu. – 
Bucureşti: Lucman, [2005]. – 312 p. – (Biblioteca copiilor). 
 
80. KOGĂLNICEANU, Mihail. Profesie de credinţă / Mihail Kogălniceanu. – 
Bucureşti: Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2003. – 432 p. – (Biblioteca şcolarului, 
serie nouă; nr. 286).  
 „Darul de căpetenie al lui Kogălniceanu e de a fi avut spirit critic, atunci 
când lumea nu-l avea; şi de a-l fi avut în formă constructivă, ardentă, fără sarcasm 
steril. 
... Kogălniceanu... izbuteşte a da un tablou de epocă plin de detalii, nepreţuit pentru 
evocarea unei lumi dispărute”. 

(George Călinescu) 
În volum au intrat scrieri literare, istorice şi sociale, publicistică şi 

corespondenţă. Lucrarea conţine un tabel cronologic, note, comentarii şi referinţe 
istorico-literare. 

 
81. LUPUL moralist: culegere de fabule româneşti. – Bucureşti: Lucman,  [2005]. 
– 256 p. – (Biblioteca copiilor). 
 Ce este o fabulă? Bogdan Petriceicu Hasdeu afirmă că fabula este „un 
produs al basmului, o micşorare a lui”. 
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Culegerea include cele mai cunoscute fabule ale scriitorilor români: Gh. 
Asachi, Gr. Alexandrescu, Al. Donici, A. Pann, ş. a. 

 
82. NEGRUZZI, Costache. Fragmente istorice / Costache Negruzzi. – Bucureşti: 
Lucman,  [2005]. – 304 p. – (Biblioteca copiilor). 
 
83. PANN, Anton. Povestea vorbii / Anton Pann. – Bucureşti: Lucman,  [2005]. – 
452 p. – (Biblioteca copiilor). 
 
84. PRIVIGHETOAREA cântă plumb = Solovej poët svincom / lector: Valentina 
Buzilă; pref. de Nicolai Savostin, Anatol Ciocanu. – Ch.: Cartea Moldovei, 2005. – 
104 p.  

Cartea este consacrată aniversării a 60-a de la Marea Victorie  asupra 
fascismului. În antologie sunt adunate versuri despre pace, dragoste, speranţă, 
scrise de poeţii noştri: Grigore Vieru, Liviu Damian, Dumitru Matcovschi, 
Gheorghe Vodă, Nicolai Savostin ş. a. Poeziile sunt prezentate în limba română şi 
rusă. 

 
85. ROŞCA, Agnesa. Măsura de mărgăritar: poezii / Agnesa Roşca. – Ch.: Cartea 
Moldovei, 2005. – 256 p.  
 „Volumul „Măsura de mărgăritar”, prin ciclurile „Eternul izvor”, „Tot o 
pasăre-i şi dorul”, „Fiii risipitori” şi „Florile, vieţile”, retraduce însăşi ideea de 
armonie şi de poezie, acoperite de sublimul omenesc”. 

(Tudor Palladi) 
 

86. RUSNAC, Vladimir. Scrieri alese / Vladimir Rusnac. – Ch.: Cartea Moldovei, 
2005. – 320 p.  

Volumul oferă cititorului reîntâlnirea cu versurile lui Vladimir Rusnac, în 
special cu cele din elegii, rondeluri, epigrame şi fabule. 

Cartea cuprinde biografia poetului în date cronologice şi un studiu  critic 
literar. 

 
87. SADOVEANU, Mihail. Baltagul / Mihail Sadoveanu; pref. de Profira 
Sadoveanu. – Ch.: Prut Internaţional, 2005. – 152 p. – (Biblioteca pentru toţi 
copiii). 

„Drama omenească, povestea din „Baltagul” poartă totuşi un pronunţat 
accent de mare baladă romanţată, de mister cosmic...” 

(Perpessicius) 
 

88. SADOVEANU, Mihail. Nuvele, povestiri / Mihail Sadoveanu. – Bucureşti: 
Lucman, [2005]. – 400 p. – (Biblioteca copiilor). 
 
89. SADOVEANU, Mihail. Venea o moară pe Siret / Mihail Sadoveanu. – 
Bucureşti: Lucman, [2005]. – 400 p. – (Biblioteca copiilor). 
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90. SLAVICI, Ioan. Nuvele / Ioan Slavici; postf. şi bibliogr. de Mircea Popa. – 
Cluj-Napoca: Dacia, 2002. – 188 p. – (Dacia Educaţional: Clasicii literaturii 
române). 
 Volumul cuprinde cele mai cunoscute nuvele ale lui I. Slavici – „Popa 
Tanda”, „Budulea Taichii”, „Scormon” şi „Moara cu noroc”.  

La finalul cărţii se află un comentariu literar şi o listă de bibliografie care 
este alcătuită din două părţi: nuvelistica autorului (volume) şi referinţe critice. 

 
91. SLAVICI, Ioan. Pagini alese şi comentarii: pentru elevii claselor a IV-a –  
a XII-a, învăţători, institutori, profesori şi studenţi / Ioan Slavici; selecţ.: Constanţa 
Bărboi. – Bucureşti: Meteor Press, 2004. – 240 p. – (Cartea elevului). 
 Cartea cuprinde descrierea vieţii şi operei lui I. Slavici în date, texte literare, 
selecţionate pe baza programelor şcolare, comentarii şi aprecieri critice, un mic 
dicţionar de personaje literare din operele autorului, teste de evaluare şi o 
bibliografie selectivă. Aceste pagini alese ajută elevului la interpretarea textului 
literar, la formarea unor păreri personale.  

Testele de evaluare sunt deosebit de utile pentru fixarea cunoştinţelor, pentru 
pregătirea de examene şi concursuri şcolare. 

 
92. SLAVICI, Ioan. Popa Tanda: nuvele şi poveşti / Ioan Slavici. – Bucureşti:  
Lucman, [2005]. – 288 p. – (Biblioteca copiilor). 
 
93. STĂNESCU, Nichita. Opera poetică. În 2 vol. / Nichita Stănescu. – Ch.: 
Cartier, 2005. – (Poesis). 
 Vol. I. – 256 p. 

Vol. II. – 256 p. 
În volume au intrat cele mai frumoase poezii ale lui Nichita Stănescu. 

Primul volum cuprinde o scurtă notă biografică a poetului şi o bibliografie 
selectivă a operei. Al doilea volum conţine un indice alfabetic de poezii.  

 
94. SUCEVEANU, Arcadie. Cheiţe pentru vise / Arcadie Suceveanu; pict.: Mihai 
Grecu. – Ch.: Prut Internaţional, 2005. – 252 p. – (Bucuria copiilor). 

Poetul Arcadie Suceveanu a scris această carte pentru „toţi acei care / mai 
cred în poveşti şi poezii / şi nu obosesc niciodată să fie copii.” Cartea este ilustrată 
cu reproduceri după lucrările maestrului Mihai Grecu. 

 
95. 77 DE LECTURI ale copilăriei: lecturi particulare pentru clasele a V-a –  
a VI-a / alcăt.: Mariana Gurtavenco, Liviu Ioani, Mariana Norel ş.a. – Piteşti: 
Paralela 45, 2004. – 376 p. – (Compact).  
 Lucrarea ne face cunoştinţă cu autori şi opere celebre din literatura română şi 
universală, multe dintre ele propuse de programa şcolară pentru clasele a V-a –  
a VI-a. Scopul alcătuitorilor este de a stârni interesul şi curiozitatea elevilor pentru 
opera literară.  

Cartea este alcătuită din mai multe secvenţe: date despre autor şi opera lui, 
conţinutul operei, caracterizarea personajelor, comentarii şi aprecieri critice. 
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Alcătuitorii s-au străduit să prezinte un spectru larg al speciilor literare – de la 
basme populare şi culte, legende, nuvele şi schiţe până la romane. 

 
96. VIERU, Grigore. Ghicitori fără sfârşit / Grigore Vieru; pict.: Roman Cuţiuba. 
– Ch.: Prut Internaţional, 2005. – 228 p. – (Bucuria copiilor). 

Această carte aduce o adevărată bucurie copiilor prin versurile frumoase ale 
poetului Grigore Vieru şi ilustraţiile superbe ale pictorului Roman Cuţiuba.  

 
Critică şi teorie literară. Viaţa şi activitatea scriitorilor  

 
97. BĂLU, Andi. „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil 
Petrescu / Andi Bălu. – Cluj-Napoca: Dacia, 2001. – 88 p. – (Dacia Educaţional; 
Bibliografie şcolară: Biografia unei capodopere; nr. 7). 
 
98. BUCIU, Marian Victor. „Animale bolnave” de Nicolae Breban / Marian Victor 
Buciu. – Cluj-Napoca: Dacia, 2002. – 120 p. – (Dacia Educaţional; Bibliografie 
şcolară: Biografia unei capodopere; nr. 14). 
 
99. CAPOTA, Teodor. Dicţionar şcolar de termeni literari: pentru clasele a VII-a – 
a XII-a / Teodor Capota. – Ed. a II-a. – Cluj-Napoca: Dacia, 2001. – 128 p. – 
(Dicţionarele Dacia). 

Lucrarea se adresează în special elevilor care susţin probe de examen la 
literatura română, participă la concursuri şcolare, dar şi, în general, celor care 
studiază elementele de teoria literaturii. Dicţionarul cuprinde un număr de 150 de 
termeni-titlu din următoarele domenii: curente literare, specii, figuri de stil, noţiuni 
de prozodie şi metrică, moduri de expunere. Materialul este organizat în ordinea 
alfabetică şi este înzestrat cu un index al termenilor şi o bibliografie selectivă. 

 
CARAGIALE, Ion Luca. Pagini alese şi comentarii: pentru elevii claselor a IV-a – 
a XII-a, învăţători, institutori, profesori şi studenţi.  
  

Vezi: Literatura română. 
 
CARTALEANU,  Tatiana. Limba şi literatura română. 
 Vezi: Literatura română. 
 
100. CIOPRAGA, Constantin. „Baltagul” de Mihail Sadoveanu / Constantin 
Ciopraga. – Cluj-Napoca: Dacia, 2002. – 108 p. – (Dacia Educaţional; Bibliografie 
şcolară: Biografia unei capodopere; nr. 13). 
 
101. CODREANU, Theodor. Complexul Bacovia / Theodor Codreanu. – 
Bucureşti: Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2003. – 600 p. – (Biblioteca şcolarului, 
serie nouă; nr. 439).  
 Autorul, cunoscut critic literar Theodor Codreanu, a încercat să cerceteze un 
„fenomen Bacovia” – „unic în literatura noastră”, şi a căutat să stabilească de ce 
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este Bacovia „unic” şi ce importanţă are această „unicitate” pentru soarta literaturii 
moderne. Cartea reprezintă „un scenariu de idei complet referitor la viaţa şi opera 
poetului”. 

Volumul cuprinde referinţe istorico-literare şi o bibliografie selectivă. 
 

102. CUBLEŞAN, Constantin. „Moara cu noroc” de Ioan Slavici / Constantin 
Cubleşan. – Cluj-Napoca: Dacia, 2001. – 96 p. – (Dacia Educaţional; Bibliografie 
şcolară: Biografia unei capodopere; nr. 10). 
 
103. DEL CONTE, Rosa.  Eminescu sau despre Absolut / Rosa Del Conte; trad. 
de Marian Papahagi; cuv. înainte de Zoe Dumitrescu – Buşulenga; postf. de Mircea 
Eliade. – Ed. a II-a. – Cluj-Napoca: Dacia, 2003. – 476 p. – (Discobolul; nr. 59). 
 În carte este analizată şi interpretată opera poetică a lui Eminescu. Partea 
întâia face descrierea principalelor teme lirice. Despre aspecte ale artei şi 
limbajului eminescian vorbeşte partea a doua.  

La sfârşitul lucrării sunt analizate probleme formative şi aspecte arhaice ale 
culturii eminesciene. 

 
104. DICŢIONAR de comunicare: pentru clasele a V-a – a VIII-a: termeni literari 
şi noţiuni gramaticale / coord.: Matei Cerkez. – Piteşti: Paralela 45, 2004. – 100 p. 
– (Dicţionarele Paralela 45: Educaţional). 

Dicţionarul ajută elevilor pentru o pregătire mai bună la studierea obiectului 
de limbă şi literatură română. Materialul este structurat în două părţi: 1. lectură, 
teorie literară, text, comunicare scrisă; 2. elemente de construcţie a comunicării – 
lexic, fonetică, morfosintaxă, sintaxa propoziţiei şi a frazei. Toate cuvintele-titlu 
sunt aşezate în ordine alfabetică, însoţite de explicaţii detaliate şi exemple. 

 
105. DICŢIONAR de personaje literare: pentru clasele a V-a – a VIII-a / coord.: 
Adina Elena Sasu, Liviu Ioani. – Ed. a IV-a. – Piteşti: Paralela 45, 2004. – 244 p. – 
(Dicţionarele Paralela 45: Educaţional). 
 Dicţionarul cuprinde caracteristicile personajelor literare din toate textele 
epice şi dramatice ale literaturii române, care sunt incluse în programa şcolară a 
claselor a V-a – a VIII-a. Materialul este structurat în trei părţi: literatura populară, 
literatura cultă şi alte „personaje” literare (din fabule şi poveşti). În fiecare parte 
este respectată ordinea alfabetică (după autori). 
 
106. DICŢIONAR de personaje literare din proza şi dramaturgia românească: 
pentru elevii claselor a IX-a – a XII-a / coord.: Florin Şindrilaru. – Piteşti: Paralela 
45, 2005. – 368 p. – (Dicţionarele Paralela 45: Educaţional). 

Dicţionarul oferă cititorului o viziune de ansamblu a prozei şi dramaturgiei 
româneşti văzute prin prisma personajului literar. 

Descrierea personajelor este structurată în ordinea cronologică a apariţiei 
operelor respective. Pentru a facilita căutarea informaţiei necesare sunt alcătuiţi 
indici alfabetici de autori, de opere literare şi de personaje. 
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107. DICŢIONARUL general al literaturii române. În 6 vol. / Academia Română; 
coord. gen. Eugen Simion. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004.  

Vol. 1. A-B. – 732 p. 
Vol. 2. C-D. – 812 p. 
Vol. 3. E-K. – 789 p. 
Dicţionarul încearcă să cuprindă tot ceea ce poate defini specificul şi 

amplitudinea unei literaturi: autori, publicaţii curente, scrieri anonime, instituţii 
literare, traducători etc. Celor mai renumiţi scriitori li se adaugă un tabel 
cronologic al vieţii şi operei. 

 
108. DICŢIONARUL personajelor din teatrul lui I. L. Caragiale / coord.: 
Constantin Cubleşan. – Cluj-Napoca: Dacia, 2002. – 320 p. – (Discobolul; nr. 52). 

Dicţionarul oferă cititorului o întreagă galerie de personaje din opera 
dramatică a lui I. L. Caragiale. Ele s-au impus în literatura română ca tipuri 
reprezentative pentru epoca contemporană a marelui scriitor. Personajele sunt 
tratate în ordine alfabetică, în ansamblul operei dramaturgice a lui I. L. Caragiale. 
Bibliografia şi date despre autorii dicţionarului se află la sfârşitul lucrării. 

 
109. DINU, Gabriela. Dicţionar de terminologie literară: pentru clasele a V-a – a 
X-a / Gabriela Dinu, Maria Zbarcea. – Ed. a III-a. – Piteşti: Paralela 45, 2004. – 
404 p. – (Dicţionarele Paralela 45: Educaţional). 
 Dicţionarul conţine peste 400 de termeni din următoarele domenii ale limbii 
şi literaturii: teoria literaturii, poetica, stilistica, retorica, istoria şi critica literară. 
Articolele dau explicaţii cuprinzătoare şi aprofundate, ilustrând prin exemple alese 
fiecare termen. Bibliografia lucrării este variată: de la dicţionare, lucrări de critică 
şi teorie literară până la cărţi didactice. Facilitează căutarea informaţiei un index de 
termeni. 
 
110. FANACHE, Vasile. Bacovia în 10 poeme / Vasile Fanache. – Cluj-Napoca: 
Dacia, 2002. – 112 p. –  (Dacia Educaţional; Bibliografie şcolară: Profil clasic; nr. 
11). 
 
111. FANACHE, Vasile. Caragiale / Vasile Fanache. – Ed. a III-a adăug. – Cluj-
Napoca: Dacia, 2002. – 316 p. – (Discobolul; nr. 47). 
 „În ansamblu, cartea lui V. Fanache despre Caragiale oferă o descriere 
critică minuţioasă, clar argumentată şi bine articulată, a protagoniştilor, a decorului 
şi a mecanismului lumii caragialiene...” 

(Ion Simuţ) 
112. GLODEANU, Gheorghe. „Noaptea de sânziene” de Mircea Eliade / 
Gheorghe Glodeanu. – Cluj-Napoca: Dacia, 2002. – 128 p. – (Dacia Educaţional; 
Bibliografie şcolară: Biografia unei capodopere; nr. 12). 
  
113. GYÖRGY, Mandics. Ion Barbu în 10 poeme / Mandics György. – Cluj-
Napoca: Dacia, 2001. – 112 p. –  (Dacia Educaţional; Bibliografie şcolară: Profil 
clasic; nr. 1). 
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114. „LA ŢIGĂNCI” de Mircea Eliade în cinci interpretări / selecţ.: Ion Simuţ. – 
Cluj-Napoca: Dacia, 2001. – 136 p. (Bibliografie şcolară: Biografia unei 
capodopere; nr. 6). 
 Volumul cuprinde comentarii critice despre opera „La ţigănci” de Mircea 
Eliade scrise de Sorin Alexandrescu, Ion Lotreanu, Eugen Simion, Gheorghe 
Glodeanu şi Ştefan Borbély. 

Cartea se încheie cu o bibliografie selectivă. 
 

LIMBA şi literatura română: să elucidăm tainele testelor. 
 
Vezi: Limba română. 
 

LIMBA şi literatura română: testări naţionale. 
 
Vezi: Limba română. 
 

115. LITERATURA română: dicţionar de texte literare: pentru clasele a V-a – a 
VIII-a / coord.: Florin Şindrilaru, Steluţa Pestrea Suciu, Mircea Moţ. – Ed. a IV-a.– 
Piteşti: Paralela 45, 2004. – 400 p. – (Dicţionarele Paralela 45: Educaţional). 

Materialul cuprins în acest dicţionar are la bază toate textele din literatura 
română incluse în programele şi manualele şcolare. Organizarea materialului s-a 
făcut pe clase, respectând ordinea următoare: literatură populară, literatură cultă – 
poezie, proză, dramaturgie. La clasa a VIII-a este adăugat capitolul „Pagini de 
literatură universală”. În cadrul capitolului dedicat literaturii populare articolele 
sunt grupate pe specii literare, iar la literatura cultă ordinea este alfabetică, după 
numele scriitorilor. 

 
116. MARI teme literare: dicţionar-antologie de texte: pentru clasa a IX-a / coord.: 
Florin Şindrilaru, Gheorghe Crăciun. – Piteşti: Paralela 45, 2005. – 454 p. – 
(Dicţionarele Paralela 45: Educaţional). 

Conţinutul lucrării este constituit din cele mai importante teme ale literaturii 
române şi universale: adolescenţa, joc şi joacă, familia, şcoala, iubirea, confruntări 
etice şi civice, personalităţi, aventuri, călătorii, lumi fantastice, scene din viaţa de 
ieri şi de azi. 

Fragmentele şi textele sunt susţinute de date informative despre autorii şi 
operele lor, rezumate, interpretări critice, teme didactice şi trimiteri bibliografice. 
Dicţionarul este ilustrat. 

 
117. MIHAI, Eminescu – poet naţional român: istoria şi anatomia unui mit 
cultural / coord.: Ioana Bot. – Cluj-Napoca: Dacia, 2001. – 324 p. – (Discobolul; 
nr. 54). 

„Poetul naţional Eminescu” a fost transformat într-un fenomen cultural ce 
depăşeşte cu mult marginile literaturii. Volumul caută să explice istoria şi 
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mecanismele fundamentale ale „mitului cultural Eminescu”, situându-se la graniţa 
dintre istoria literară şi studiile culturale. 

Volumul cuprinde cele „douăsprezece analize” ale criticilor români. 
Se încheie lucrarea cu rezumate în limbile germană, franceză, engleză şi date 

biografice despre autori. 
 

118. POP, Ion. Lucian Blaga în 10 poeme / Ion Pop. – Cluj-Napoca: Dacia, 2004. 
–  152 p. –  (Dacia Educaţional; Bibliografie şcolară: Profil clasic; nr. 16). 
 
119. SĂNDULESCU, Alexandru. „Pădurea spânzuraţilor” de Liviu Rebreanu / 
Alexandru Săndulescu. – Cluj-Napoca: Dacia, 2002. – 164 p. – (Dacia 
Educaţional; Bibliografie şcolară: Biografia unei capodopere; nr. 15). 
 
SLAVICI, Ioan. Pagini alese şi comentarii. 

 
Vezi: Literatura română. 
 

77 DE LECTURI ale copilăriei.  
 
Vezi: Literatura română. 
 

120. TRANDAFIR, Constantin. „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă / 
Constantin Trandafir. – Cluj-Napoca: Dacia, 2001. – 96 p. – (Dacia Educaţional; 
Bibliografie şcolară: Biografia unei capodopere; nr. 3). 
 

LITERATURA UNIVERSALĂ 
Folclor 

 
121. BASME şi poveşti turceşti / repovest. de Barbara K. Walker; trad. de George 
Salomie. – Bucureşti: ALLFA, 2000. – 208 p. – (Mituri şi legende ale lumii).  
 
122. LEGENDE, povestiri şi basme franţuzeşti / repovest. de  Barbara Leonie 
Picard; trad. de Augustin Frăţilă; il. de Joan Kiddell-Monroe. – Bucureşti: ALLFA, 
2001. – 200 p. – (Mituri şi legende ale lumii).  
 
123. POVESTIRI eroice şi poveşti populare germane / repovest. de  Barbara 
Leonie Picard; trad. de Alexandra Costin.; il. de Joan Kiddell-Monroe. – Bucureşti: 
ALLFA, 2001. – 168 p. – (Mituri şi legende ale lumii). 
 
124. POVEŞTI şi basme englezeşti / repovest. de James Reeves; trad. de Veronica 
Focşeneanu şi Irina Dănescu; il. de Joan Kiddell-Monroe. – Bucureşti: ALLFA, 
2001. – 168 p. – (Mituri şi legende ale lumii). 
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125. POVEŞTI şi legende japoneze / repovest. de Helen şi William McAlpine; 
trad. de Augustin Frăţilă; il. de Joan Kiddell-Monroe. – Bucureşti: ALLFA, 2001. 
– 200 p. – (Mituri şi legende ale lumii).  
 
126. POVEŞTI şi legende  ruseşti / repovest. de Charles Downing; trad. de 
Alexandra Comşa şi Daniela Cotigă; il. de Joan Kiddell-Monroe. – Bucureşti: 
ALLFA, 2002. – 232 p. – (Mituri şi legende ale lumii).  
 

Literatura artistică 
 

127. CARROLL, Lewis. Alice în lumea oglinzii / Lewis Carroll; trad., pref. şi n. 
de Eugen B. Marian. – Ch.: Prut Internaţional, 2005. – 142 p. – (Biblioteca pentru 
toţi copiii). 
 
128. CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. În 2 vol. / Miguel de 
Cervantes; trad. de Sorin Mărculescu; st. introd. de Martin de Riquer. – Piteşti: 
Paralela 45, 2004. – (Capodopere ale literaturii universale).  

Vol. 1. – 474 p. 
Vol. 2. – 575 p. 
Primul volum cuprinde un studiu critic aprofundat şi amănunţit, o versiune 

cronologică a vieţii şi creaţiei scriitorului, iar în cel de-al doilea volum se află şi un 
index de nume. 

 
129. DICKENS, Charles. Istoria Angliei pentru copii / Charles Dickens; trad. de 
Lucian Dunăreanu. – Cluj-Napoca: Dacia, 2001. – 172 p. – (Biblioteca mea). 

Cel mai mare prozator englez, Charles Dickens, dăruieşte copiilor şi tinerilor 
prin această carte o inedită istorie a Angliei – de la începuturile ei până în epoca 
victoriană, contemporană scriitorului. 

Cartea conţine un tabel cronologic al regilor englezi. 
 

130. FLORI alese din poezia rusă / trad. de Igor Creţu, Tudor Palladi. – Bucureşti: 
Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2003. – 360 p. – (Biblioteca şcolarului, serie nouă; 
nr. 338). 

„Poezia rusă reprezintă în sine unul dintre fenomenele artistice cele mai 
originale şi mai complexe în literatura universală... Izvorâtă din propriul duh şi din 
propria glie... ea reflectă transformările spirituale radicale şi ideale ale conştiinţei 
de sine a societăţii ruse moderne venite în contact direct şi indirect cu întreaga 
evoluţie artistică a timpurilor dintotdeauna.” 

(Tudor Palladi) 
În volum au intrat opere poetice ale lui A. Puşkin, M. Lermontov, F. 

Tiutcev, N. Nekrasov, A. Blok, S. Esenin, precum şi cântece vechi ruseşti. 
 

131. GIOVAGNOLI, Rafaello. Spartacus / Rafaello Giovagnoli; trad. de Ioan 
Comşa, Magda Roşu. –  Bucureşti: Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2005. – 792 p. 
– (Biblioteca şcolarului, serie nouă; nr. 380). 
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Rafaello Giovagnoli, ziarist şi scriitor, unul dintre voluntarii lui Garibaldi, a 
avut un deosebit succes literar la editarea romanului istoric „Spartacus”. Cititorului 
i se oferă o întâlnire cu această operă talentată, demnă de toate epocile ce vor trăi 
sub semnul luptei împotriva tiraniei. 

Cartea cuprinde biografia scriitorului, aprecieri critice şi un glosar. 
 

132. HOMER. Odiseea / Homer; trad. de Eugen Lovinescu. – Ch.: Litera, 2005. – 
336 p. – (Biblioteca şcolarului, serie nouă; nr. 301). 

„Epopeea homerică nu e o operă naivă şi populară, nu e folclor. Ea 
înfăţişează o viaţă destul de înaintată, o mentalitate serioasă şi civilizată, care nu 
arareori trece peste starea mijlocie a zilelor noastre ”. 

(George Murnu) 
Volumul include descrierea vieţii lui Homer, atribuită lui Herodot, un indice 

alfabetic de nume şi referinţe istorico-literare. 
 

133. HUGO, Victor. Notre-Dame de Paris / Victor Hugo; trad. de Gellu Naum. – 
Bucureşti: RAO, 2002. – 576 p. – (RAO clasic). 
 
134. LERMONTOV, Mihail. Un erou al vremii noastre / Mihail Lermontov; trad. 
de Al. Cosmescu ş. a. – Bucureşti: Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2003. – 372 p. 
– (Biblioteca şcolarului, serie nouă; nr. 322). 

„Lermontov în romanul „Un erou al vremii noastre” dezvăluie chipul unei 
epoci îngrozitoare, al unui om devastator, feroce, străin, trecând întristat şi murind 
de urât printre  natura măreaţă şi printre oamenii cu inima curată, - Lermontov 
deschide în faţa noastră o artă absolut reală, înţeleaptă a stilului înalt şi admisibilă. 
Citeşti şi simţi: aici e totul ce se poate şi cum se poate de spus, nici mai mult, nici 
mai puţin. Este profund şi omenesc”. 

(A. N. Tolstoi) 
În volum au intrat versuri alese şi poemele „Demonul” şi „Mţâri”. 

 
GEOGRAFIE 

 
CAPCELEA, Arcadie ş. a. Evaluarea de mediu. 
 
 Vezi: Ştiinţe naturale. 
 
CHÉMERY, Laure. Clima. 

 
Vezi: Ştiinţe naturale. 
 

DEBROISE, Anne ş. a. Fenomene ale naturii. 
 
Vezi: Ştiinţe naturale. 
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135. GRĂDINARU, Cristian. Geografie: teste şi sinteze pentru examenul de 
admitere / Cristian Grădinaru. – Bucureşti:  Erc  Press, 2005. – 192 p. – (Educativ).  

Lucrarea este alcătuită din două teme importante în geografia României: 
geografia fizică (relieful, clima, vegetaţia) şi geografia economică (industria, 
agricultura, populaţia etc.) 

Pentru fiecare temă sunt propuse câte şapte teste. La sfârşitul cărţii se 
regăsesc testele recapitulative menite să sintetizeze cunoştinţele acumulate, precum 
şi răspunsuri teste. 

Pentru vizualitatea elementelor geografice se anexează hărţile unităţilor de 
relief. 

 
LACOSTE, Yves. Apa: bătălia pentru viaţă. 
  

Vezi: Ştiinţe naturale. 
 
LEFÈVRE – Balleydier, Anne. Mări şi oceane. 

 
Vezi: Ştiinţe naturale. 
 

LEGENDE geografice. 
 
Vezi: Literatura română. Folclor. 
 

136. 125 ÎNTREBĂRI şi răspunsuri despre Europa / trad. de Viorica Horga. – 
Bucureşti: Teora, 2004. – 36 p. – (Pentru copii isteţi).  
 
137. 125 ÎNTREBĂRI şi răspunsuri despre geografie / trad. de Viorica Horga. – 
Bucureşti: Teora, 2004. – 36 p. – (Pentru copii isteţi). 
 
138. PETRAŞ, Ion. Mic dicţionar geografic / Ion Petraş. – Cluj-Napoca: Dacia, 
2003. – 168 p. – (Dacia Educaţional; Lyceum). 
 Dicţionarul reuneşte sistematic un număr impresionant de termeni 
geografici. 

Pentru cititorii curioşi sunt alcătuite rubrici speciale – „Ştiaţi că...?” şi 
„Extreme geografice” unde se dau exemplele cele mai reprezentative din lume. 

Fotografiile de la sfârşitul cărţii reflectă diferite fenomene ale naturii: 
comete, uragane, taifunuri, tornade, eclipse ş. a. 

 
139. ŞERBAN, Cătălina.  Geografia României: clasa a VIII-a / Cătălina Şerban, 
Nela Burcea. – Bucureşti: Meteor Press, [2005]. – 96 p. – (Esenţiale). 
 Cartea din seria „Esenţiale” prezintă un îndrumar foarte util pentru elevi şi 
cuprinde succint cele mai importante informaţii din geografia României. 
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140. ŞERBAN, Cătălina. Geografia României: pentru examenul de testare 
naţională / Cătălina Şerban, Gheorghe Vlăsceanu. – Bucureşti: Meteor Press, 2004.   
– 112 p.  
 Lucrarea conţine 24 de teste-variante. După fiecare test urmează bareme de 
evaluare . 

Prin structura şi diversitatea temelor cartea constituie un veritabil instrument 
de lucru pentru elevi. 

ISTORIA ROMÂNILOR 
 

 ALEXANDRESCU, Grigore. Umbra lui Mircea; La Cozia. 
 
Vezi: Literatura română.      
 

BEŞLEAGĂ, Vladimir. Cumplite vremi. 
  

Vezi: Literatura română. 
 
141. BITVA za Moldovu: vospominaniâ vidnyh sovetskih voenačal’nikov / sost.: 
Vasilii Tolocenco. – Ch.: Universul, 2005. – 152 p.   

В сборнике собраны воспоминания маршалов Советского Союза И. С. 
Конева, Р. Я. Малиновского, С. С. Бирюзова и С. К. Тимошенко о битве 
советских войск весной и летом 1944 года за освобождение Молдавии от 
фашисткой оккупации. 

 
 BOLINTINEANU, Dimitrie. Poezii istorice. 

 
Vezi: Literatura română. 

 
DAVILA, Alexandru. Vlaicu Vodă. 

 
Vezi: Literatura română. 

                     
142. GRĂDINARU, Cristian. Istorie: sinteze şi teste pentru examenul de istorie / 
Cristian Grădinaru. – Bucureşti: Erc Press, 2004. – 224 p. – (educativ). 

Lucrarea cuprinde teste la istoria românilor şi este structurată în patru 
capitole mari: epoca civilizaţiilor primitive şi antichitatea, Evul Mediu (de la 
formarea statelor feudale la instaurarea dominaţiei fanariote), epoca modernă (de la 
Revoluţia din 1848–1849 la formarea statului naţional român) şi epoca 
contemporană (de la 1918 până în zilele noastre). 

La sfârşitul fiecărei părţi se regăsesc teste corespunzătoare temelor, teste 
recapitulative şi răspunsuri. 

 
143. GUGIUMAN, Sofia. Calea spre noi înşine: excurs istoric metodic dramatizat 
/ Sofia Gugiuman. – Ch.: Pontos, 2005. – 208 p.  
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 Cartea reprezintă o lucrare didactică la disciplina şcolară „Istoria românilor”, 
destinată învăţătorilor, elevilor şi studenţilor, precum şi altor categorii de cititori 
care doresc să cunoască istoria strămoşilor noştri din cele mai vechi timpuri până 
astăzi. 

Autoarea propune ca să ne cunoaştem strămoşii prin intermediul jocului cu 
interpretarea de rol – materialul este scris în forma scenariilor. 

Referinţele critice şi  schiţa biografică a autoarei încheie lucrarea. 
 

144. GUŞILĂ, Iacob. Drumuri spre victorie / Iacob Guşilă. – Ch.: Universul, 
2005. – 160 p. 

Cartea este consacrată aniversării a 60-a de la Marea Victorie asupra 
fascismului. Aici sunt adunate povestiri documentare, amintiri ale veteranilor din 
timpul războiului. 

 
145. IORGA, Nicolae. Din faptele străbunilor / Nicolae Iorga. – Bucureşti: Litera 
Internaţional; Ch.: Litera, 2004. – 232 p. – (Biblioteca şcolarului, serie nouă; nr. 
427). 

„Am căutat să dau istoria însăşi a neamului nostru, şi anume în acele părţi 
care pot creşte încrederea noastră în noi înşine, părţile ce cuprind vitejie, ispravă, 
faptă într-un cuvânt, luând din fiecare cronicar ceea ce se potrivea mai bine cu 
acest scop”. 

(Nicolae Iorga) 
Cartea descrie istoria neamului român de la început până la vremurile lui 

Tudor Vladimirescu. Cuprinde notiţe despre cronicari, tabel cronologic al 
biografiei lui Nicolae Iorga şi referinţe istorico-literare. 

 
146. IORGA, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare (pentru poporul român) / 
Nicolae Iorga. – Bucureşti: Litera Internaţional; Ch.: Litera, 2004. – 308 p. – 
(Biblioteca şcolarului, serie nouă; nr. 415). 
 „Istoria lui Ştefan cel Mare”... reprezintă o valoare permanentă, o valoare 
morală esenţială întregii opere a lui Iorga. Este încrederea în puterile poporului  
său, încredere... care... izvorâtă din cunoaşterea adâncă a virtuţilor şi înfăptuirilor 
lui în necurmata scurgere a veacurilor”. 

(M. Berza) 
 
147. ISTORIÂ rumyn s drevnejših vremen do naših dnej: didaktičeskie materialy. 
– Izd. II-e, dopol. – Ch.: Civitas, 2005. – 352 p.  

Книга содержит краткое изложение истории румын  и охватавает 
несколько периодов: античную эпоху, средневековую, эпоху нового времени 
и современную с межвоенными и послевоенными периодами.  

В конце каждого раздела представлены географические карты 
Румынии, которые наглядно иллюстрируют процесс формирования 
румынского государства. 

Материалы могут быть использованы учащимися школ и лицеев, 
студентами, а также для подготовки к экзаменам на диплом бакалавра. 
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NEGRUZZI, Costache. Fragmente istorice.  
  

Vezi: Literatura română. 
 
148. PĂSĂILĂ, Vasile. Istoria românilor: clasa a VIII-a / Vasile Păsăilă. – 
Bucureşti: Meteor Press, [2005]. – 96 p. – (Esenţiale).  

Este un ghid foarte util şi comod pentru elevi. Aici sunt adunate materiale 
esenţiale din cursul istoriei românilor pentru clasa a VIII-a: de la antichitate până 
în zilele noastre. 

 
149. POPESCU, Petru Demetru. Decebal şi Traian / Petru Demetru Popescu. – 
Bucureşti: Lucman, [2005]. – 256 p. – (Istoria neamului românesc). 

„... împăratul Trăian, în faţa istoriei, după faptele lui mari şi meritele sale, 
apare ca una din cele mai luminoase figuri ale antichităţii, ca şi contemporanul său 
Decebal, regele tuturor dacilor şi ale căror destine istoria însăşi le-a împreunat” 

(Petru Demetru Popescu) 
 
150. POPESCU, Petru Demetru. Românii: istoria neamului românesc / Petru 
Demetru Popescu. – Bucureşti: Lucman,  [2005]. – 200 p. 
 
151. POSTICĂ, Gheorghe. Mănăstirea Căpriana: (de la întemeiere până în zilele 
noastre) / Gheorghe Postică. – Ed. a II-a, rev. şi compl. – Ch.: Pontos, 2003. – 76 
p.: [il]. 
 
152. TOLOCENCO, Vasilii. Nas bylo tridcat’ / Vasilii Tolocenco. – Ch.: 
Universul, 2005. – 160 p. 
 Книга посвящена 60-летию Великой Победы над фашизмом. Здесь 
собраны документальные очерки и воспоминания о наших земляках – 
защитниках Молдавии в годы второй мировой войны. 
 

ISTORIA UNIVERSALĂ 
 

DICKENS, Charles. Istoria Angliei pentru copii. 
  

Vezi: Literatura universală.    
        
153. DICŢIONAR şcolar de termeni şi expresii istorice / coord.: Mariana Gavrilă, 
Mariana Maximescu. – Piteşti: Paralela 45, 2005. – 406 p. – (Dicţionarele Paralela 
45: Educaţional). 
 Dicţionarul cuprinde peste 1200 de termeni şi expresii istorice din toate 
timpurile, precum şi cele mai mari personalităţi şi evenimente istorice din diverse 
zone geografice. Spre deosebire de alte lucrări, aici sunt oferite şi repere 
etimologice pentru toate cuvintele. 
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Pentru a facilita căutarea informaţiei necesare este alcătuit un index alfabetic 
de termeni şi o bibliografie ce conţine manuale şcolare, dicţionare, antologii şi 
culegeri de texte. 

 
154. EGIPTUL / trad. din lb. fr. de Miron Cihó; il. de Ieremy Pemberton. – 
Bucureşti: RAO, 2004. – 128 p.: il. color. – (Larousse junior). 

Enigmaticul Egipt îşi dezvăluie secretele: marii faraoni şi faptele lor de 
vitejie, îmbălsămarea mumiilor, tainele faimoaselor piramide, viaţa de zi-cu-zi, 
toate într-o singură carte. 

La sfârşitul volumului sunt prezentate curiozităţi amuzante, un tabel 
cronologic din istoria antică a Egiptului şi un indice selectiv de termeni. 

 
155. ENCICLOPEDIE de istorie  a lumii / ed. Jane Chisholm; trad. de Dacian 
Velimirovici. – Oradea: Aquila’93, 2004. – 416 p.: il. color. 
 Cu ajutorul acestei cărţi vei descoperi istoria lumii din timpurile preistorice, 
până în zilele noastre. 

Enciclopedia povesteşte despre marile civilizaţii, conducători, oferă descrieri 
clare ale evenimentelor istorice, redă imaginea vie a vieţii cotidiene de-a lungul 
secolelor cu ajutorul ilustraţiilor fascinante. Lucrarea conţine descrieri a mai mult 
de 200 de site-uri de Internet, special alese pentru a susţine informaţiile din carte. 
La finalul lucrării se află un glosar care explică o parte a termenilor folosiţi în 
carte, un indice tematic şi tabele cronologice din toate perioadele istorice. 

 
156. FLEMMER, Walter. China antică / Walter Flemmer; trad. de Andrei Avram; 
il. de Jörn Hennig şi Frank Kliemt. – Bucureşti: RAO, 2004. – 48 p.: il. color. – 
(Ce şi Cum). 
 China înseamnă 5000 de ani de istorie şi civilizaţie şi este leagănul al tuturor 
civilizaţiilor asiatice. Cultura şi tradiţiile ei milenare au fost păstrate ca nicăieri 
altundeva. 

Acest volum vă invită într-o călătorie în China antică. Veţi cunoaşte cine a 
fost primul împărat al Chinei, de ce şi cum a fost construit Marele Zid Chinezesc, 
când a trăit Confucius, cum a ajuns China o mare putere, etc. 

Se încheie cartea cu un scurt tabel cronologic din istoria Chinei. 
 

GIOVAGNOLI, Rafaello. Spartacus. 
 
Vezi: Literatura universală. 

 
157. GREKOV, Iurii. Korony, korony, korony / Iurii Grekov. – Ch.: Prut 
Internaţional, 2005. – 368 p. – (Ènciklopediâ Ûriâ Grekova ot A do Â; nr. 6). 

В книге собраны биографии множества властителей (кoрoлей, царей, 
эмиров, господарей, императоров, султанов и великих князей) разных стран, 
народов и эпох. Биографические очерки расположены в алфавитном порядке 
и сопровождаются минипортретами коронованных особ. 
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И для знатоков, и для любителей истории этa книга окажется 
занимательной, познавательной и поучительной. 

 
158. GUILLOCHON, Bernard. Globalizarea: o singură planetă, proiecte 
divergente / Bernard Guillochon; trad. de Luminiţa Popescu. – Bucureşti: RAO, 
2003. – 128 p.:  [fotogr. color.]. – (Mica enciclopedie Larousse). 

Termenul „globalizare” numeşte ansamblul fenomenelor prin intermediul 
cărora viaţa fiecărui locuitor al planetei este legată de hotărârile luate în afara 
propriei ţări. 

Cartea îşi  propune să construiască un portret complet al aspectelor 
complexe ale acestui fenomen multiform. În capitolele acestei lucrări sunt analizate 
relaţii economice internaţionale, probleme sociale, demografice ale ţărilor lumii, 
precum şi probleme ale ocrotirii mediului. 

La sfârşitul lucrării sunt caracteristici ale organizaţiilor mondiale care joacă 
rolul principal în procesul globalizării (Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială 
a Comerţului, Banca Mondială etc.). Cartea  se încheie cu o listă de bibliografie. 

 
159. LĂZĂRESCU, George. Dicţionar mitologic / George Lăzărescu. – Bucureşti: 
Niculescu, 2005. – 256 p.: il. 

Dicţionarul conţine un material deosebit de important din mitologia greacă, 
latină, persană, indiană. 

Materialul este organizat în ordine alfabetică şi oferă cititorului noţiuni şi 
cunoştinţe despre personaje din mitologia universală. 

 
125 ÎNTREBĂRI şi răspunsuri despre Europa. 

 
Vezi: Geografie. 
 

160. PORTES, Jacques. Statele Unite ale Americii o hiperputere? / Iacques Portes; 
trad. de Mărguţa Dumitrescu. – Bucureşti: RAO, 2003. – 128 p.: [fotogr. color.]. – 
(Mica enciclopedie Larousse). 

Din 1991, o singură putere domină lumea – Statele Unite ale Americii. 
Economia americană – inventivitatea sa tehnologică, precum şi puterea sa militară 
– a crescut mai repede ca în alte părţi. 

Această lucrare îi oferă cititorului cheia necesară pentru a înţelege influenţa 
unei ţări care fascinează. 

Volumul cuprinde cele mai noi informaţii din istoria contemporană a 
Statelor Unite ale Americii. 

La sfârşitul cărţii se află anexe despre puterea economică şi politică a 
S.U.A., o listă de bibliografie, şi web site-urile de Internet. 

 
161. THORAVAL, Yves. Lumea musulmană: o religie, societăţi multiple / Yves 
Thoraval, Gari Vlubeyan; trad. de Luminiţa Ene. – Bucureşti: RAO, 2003. – 128 
p.: [fotogr. color.]. – (Mica enciclopedie Larousse). 
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Alături de paginile care povestesc despre originea, istoria şi religia 
Islamului, accentul principal în carte este pus pe istoria contemporană a ţărilor 
musulmane. Sunt caracterizate cinci mari ansambluri etice care alcătuiesc şi 
diversifică lumea musulmană: lumea arabă, turco–iraniană, islamul indian, Asia de 
Sud-Est şi Africa islamistă. Lucrarea cuprinde pagini despre situaţia politică şi 
economică actuală a lumii islamice şi despre contradicţiile societăţii musulmane. 
Bibliografia, descrierea scurtă geografică a ţărilor şi o cronologie succintă a istoriei 
lumii musulmane finalizează această carte. 
 

INDICI AUXILIARI 
Index de nume 

 
Acsinte, Alexandru 40 
Alecsandri, Vasile 63 
Alexandrescu, Cristian 21 
Alexandrescu, Grigore 64 
Alexandru, Eftene 40 
Anania, Valeriu 65 
Ardelean, Cristina 15 
Arghezi, Tudor 65 
Ariniş, Ioana 34 
Atanasiu, Adrian 10 
Avram, Andrei 156 
Barbu, Cecilia 43 
Baştiurea, Eugen 41 
Bălu, Andi 97 
Bărboi, Constanţa 71, 91 
Bătrânu, Sabina 34 
Bealcovschi, Emanoil 44 
Begu, Adam 32 
Berindeie, Diana 45 
Beşleagă, Vladimir 66, 67 
Bogoiu, Filotheia 9 
Bolintineanu, Dimitrie 68 
Bolun, Ion 4 
Bot, Ioana 117 
Botezatu, Grigore 61 
Braicov, Andrei 5 
Buciu, Marian Victor 98 
Burcea, Nela 139 
Buzilă, Valentina 84 
Caireac, Leonid 26 
Cantemir, Valentina 33 
Capcelea, Arcadie 11 
Capota, Teodor 46, 99 
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Caragiale, Ion Luca 69, 70, 71 
Carroll, Lewis 127 
Cartaleanu, Tatiana 47 
Cărare, Petru 72 
Cepoi, Liliana 28 
Cerkez, Matei 104 
Cervantes, Miguel de 128 
Chémery, Laure 12 
Chinde, Veronica 45 
Chirilă, Viorel 44 
Chiriţă, Cornelia 56 
Chisholm, Gane 155 
Chiteş, Costel 20, 21 
Cihó, Miron 154 
Ciocanu, Anatol 84 
Ciopraga, Constantin 100 
Climaşevschi, Nadejda 54 
Codreanu, Theodor 101 
Codrescu, Anne-Marie 14 
Cojocaru, Mircea 11 
Comşa, Alexandra 126 
Comşa, Ioan 131 
Comşulea, Elena 48 
Cosmescu, Alexandru 134 
Cosovan, Olga 47 
Costin, Alexandra 123 
Cotigă, Daniela 126 
Covalenco, Ion 4 
Crăciun, Corneliu 49 
Crăciun, Gheorghe 116 
Creangă, Ion 73, 74, 75 
Creţu, Igor 130 
Crocnan, Daniel Ovidiu 23 
Cubleşan, Constantin 60, 102, 108 
Cuţiuba, Roman 96 
Davila, Alexandru 76 
Dăncilă, Ioan 17 
Dănescu, Irina 124 
Debroise, Anne 13 
Del Conte, Rosa 103 
Dencicov, Lidia 28 
Dickens, Charles 129 
Dinu, Gabriela 109 
Downing, Charles 126 
Druţă, Gheorghe 50 
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Druţă, Ion 77 
Dumitrescu, Mărguţa 160 
Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 103 
Dunăreanu, Lucian 129 
Eliade, Mircea 103 
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