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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 ianuarie – 

iunie 2009. 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. BARTALOZZI, Giulia. Cartea despre invenţii şi 

descoperiri / Giulia Bartalozzi; trad.: Gabriela Dima. – 

Ch.: ARC, 2008. – 64 p.: il. – (Descoperă, joacă-te, 

învaţă). 

 

Răsfoind paginile acestei cărţi, vei afla despre 

descoperirile şi invenţiile care s-au făcut de-a lungul 

timpului. Sunt descrise invenţii pentru a comunica, pentru 

deplasare şi călătorie, pentru navigaţie şi zbor, pentru 

scriere şi citire, pentru a număra şi a măsura, invenţii de 

locuinţe şi invenţii medicale. 

La sfârşitul cărţii este alcătuit un index. 

 

2. CIOBURI de înţelepciune şi de nebunie: 6500 de 

maxime şi cugetări, 500 de noţiuni / selecţ.: Ala Bujor. – 

Ch.: Epigraf, 2007. – 576 p. 

 

Cartea cuprinde mai mult de 6000 de cugetări asupra 

a 500 de noţiuni. Majoritatea aforismelor sunt emise de 

personalităţi din lumea întreagă. Principiul structural este 

alfabetic şi tematic. 

Anexa cuprinde un index al autorilor şi o listă de 

bibliografie selectivă. 

 

3. ENCICLOPEDIA curioşilor / alcăt.: Silvia Ursache [et 

al.]; pict.: Violeta Zabulica-Diordiev, Radu Diordiev. – 

Ch.: Silvius Libris, [2008]. – 256 p.: il. 

 

Materialul în enciclopedie este alcătuit din 

următoarele capitole: „Plantele din jurul nostru”, „În 

lumea animalelor”, „File din istoria omenirii”, „Istoria şi 

credinţa neamului românesc”, „Universul uman”, 

„Enigmele ştiinţei”, „Spiritualitate şi misticism”, „Ipoteze, 

curiozităţi, descoperiri”. 

 

4. ENCICLOPEDIA pentru elevi. În 16 vol. / 

Encyclopaedia Britannica; coord.: Mihai Ielenicz, Ovidiu 

Cristea, Daniel Cristea-Enache; trad.: Adrian Deliu, Lucia 

Dumitriu, Ruxanda Constantinescu. – Bucureşti: Corint 

Junior, 2008. – 

 

 

 



 8 

Vol. I: A.– 2008. – 296 p.: il. color., fotogr. 

Vol. II: B. – 2008. – 182 p.: il. color., fotogr. 

Vol. III: C. – 2008. – 318 p.: il. color., fotogr. 

 

Fiecare volum al enciclopediei conţine peste 2300 de 

articole care cuprind informaţii despre continente şi ţări, 

locuri şi fenomene naturale, animale, plante, descoperiri 

ale ştiinţei, literatură, arte, evenimente istorice, 

personalităţi – toate însoţite de fotografii atractive, hărţi 

amănunţite şi tabele explicative care facilitează 

înţelegerea textului. 

 

 

5. ERICH, Agnes. Istoria cărţii de la semnele 

mnemotehnice la cartea electronică / Agnes Erich. – 

Târgovişte: Bibliotheca, 2008. – 240 p. – (Universitaria: 

Informare-Comunicare). 

 

Volumul povesteşte despre evoluţia scrisului, despre 

cele mai vechi cărţi manuscrise, despre apariţia tiparului, 

despre cartea electronică – ca un nou purtător de 

informaţie în societate. 

În sfârşitul volumului este alcătuit un glosar şi o 

bibliografie. 

 

 

6. JANBEN, Ulrich. Universitatea copiilor: oamenii de 

ştiinţă dezvăluie copiilor tainele lumii / Ulrich Janben, 

Ulla Steuernagel; trad.: Iulia Munteanu; il.: Klaus Ensikat. 

– Bucureşti: Niculescu, 2008. – 224 p.: il. – (Citim. Ştim). 

 

Cele opt capitole ale acestei cărţi cuprind întrebările 

care îi frământă pe copii: de ce au dispărut dinozaurii, de 

ce scuipă foc vulcanii, de ce există pe lume săraci şi 

bogaţi, de ce ne fac glumele să râdem, de ce sunt sortiţi 

oamenii să moară, de ce se trag oamenii din maimuţe, de 

ce se roagă musulmanii îngenunchind pe covoraşe, de ce 

ni se pare şcoala enervantă? 

Capitolul „Profesia: om de ştiinţă” include informaţii despre diferite profesii. 

Astfel veţi afla cine este arheologul, sociologul, mineralogul ş.a. 

Capitolul „Limbajul academic” explică termeni ştiinţifici. 
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7. MALOFEEVA, N. N. Minunile lumii / N. N. 

Malofeeva, I. T. Travina; trad.: Constantin Dragomir. – 

Ch.: Biblion; Pereslavli: Integral, 2009. – 96 p.: il. – 

(Micul Erudit). 

 

În această carte se povesteşte despre celebrele 

monumente de artă, create de mâna omului în trecut şi în 

zilele noastre, şi despre minunile unice ale naturii, despre 

diversitatea şi frumuseţea lumii. 

La sfârşitul cărţii este alcătuit un index tematic. 

 

 

8. PRIMA mea enciclopedie / trad.: Elena Rotaru. – 

Oradea: Aquila ’93, 2007. – 767 p.: il. 

 

În cele patru capitole ale enciclopediei – „Aerul”, 

„Apa”, „Pământul”, „Focul”, este cuprinsă informaţia 

despre natură, ştiinţă, istorie, geografie, plante, animale, 

energie, societate. 

Indexul alfabetic facilitează căutarea informaţiei. 

 

 

 

9. RUŞTI, Doina. Enciclopedia culturii umaniste pentru 

oamenii grăbiţi: (literatură, filozofie, religie) / Doina 

Ruşti. – Ed. a 2-a rev. şi adăug. – Piteşti: Paralela 45, 

2006. – 320 p. – (Compact). 

 

Enciclopedia se adresează tuturor celor care doresc să 

aibă o cultură umanistă solidă. Ea propune un traseu de 

lectură ce reuneşte cărţi din religie, literatură şi filozofie. 

Fiecare capitol conţine descrierea unei epoci, 

începând de la Lumea străveche până la secolul al XX-lea 

cu concluzii şi îndrumări de lectură. 

La sfârşitul cărţii sunt alcătuiţi: indexul de nume şi titluri de cărţi fără autor şi 

indexul de noţiuni şi nume simbolice. 
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FILOZOFIE 

 

 10. BOBÂNĂ, Gheorghe. Antioh Cantemir – poet, 

gânditor şi om politic / Gheorghe Bobână. – Ch.: Civitas, 

2006. – 280 p. 

 

Cartea este consacrată marelui filozof, poet şi 

diplomat Antioh Cantemir. 

Materialul este structurat în următoarele capitole: 

„Formarea intelectuală”, „Diplomatul”, „Poetul”, „De la 

scolastică la umanism şi raţionalism”, „Conversaţii despre 

pluralitatea lumilor”, „Scrisori despre natură şi om”, „De 

la absolutism la monarhia constituţională”, „Idealul etic”, 

„Evoluţia civilizaţiei umane”. 

 

 

11. BULEU, Constantina Raveca. Patru eseuri despre 

putere: Napoleon, Dostoievski, Nietzsche, Foucault / 

Constantina Raveca Buleu; pref.: Ştefan Borbély. – Cluj-

Napoca: Limes, 2007. – 272 p. – (Paradigme). 

 

 

 

 

 

 

 

12. DROIT, Roger-Pol. Filosofia pe înţelesul fiicei mele / 

Roger-Pol Droit; trad.: Adrian Ciubotaru. – Ch.: Cartier, 

2009. – 92 p. – (Verde). 

 

Cartea este constituită din întrebări şi răspunsuri ce 

ţin de istoria şi subiectul filozofiei. Sunt alcătuite 4 

capitole: „În căutarea ideilor adevărate”, „A fi înţelept sau 

a fi savant”, „Urmând calea cuvintelor”, „Atâtea căi ale 

libertăţii”. 

 

 

RUŞTI, Doina. Enciclopedia culturii umaniste pentru oamenii grăbiţi: 

(literatură, filozofie, religie). 

 

Vezi: Generalităţi. 
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RELIGIE 

 

13. BEN JELLOUN, Tahar. Islamul pe înţelesul copiilor 

/ Tahar Ben Jelloun; trad.: Ioana-Crina Coroi. – Ch.: 

Cartier, 2008. – 96 p. – (Verde). 

 

Cartea povesteşte despre islam şi despre civilizaţia 

arabă care a dat atâtea lucruri umanităţii. 

 

 

 

 

 

14. DUQUESNE, Jacques. Dumnezeu pe înţelesul 

nepoţilor mei / Jacques Duquesne; trad.: Adrian 

Ciubotaru. – Ch.: Cartier, 2008. – 88 p. – (Verde). 

 

Volumul este constituit din întrebări şi răspunsuri 

despre creaţia lumii, despre Biblie – Vechiul şi Noul 

Testament, despre marile religii monoteiste – 

creştinismul, islamul, iudaismul. 

 

 

 

 

RUŞTI, Doina. Enciclopedia culturii umaniste pentru oamenii grăbiţi: 

(literatură, filozofie, religie). 

 

Vezi: Generalităţi. 

 

 

FIZICĂ 

 

15. BOCANCEA, Nicolae. Memorator de fizică: cl. a VI-

a – a IX-a / Nicolae Bocancea. – Ch.: Cartier, 2008. – 48 

p. – (Cartier Educaţional). 

 

Acest memorator a fost elaborat pentru a facilita repetarea 

şi sistematizarea cunoştinţelor din domeniul fizicii, 

obţinute la treapta gimnazială. Aici veţi găsi definiţiile din 

manualele existente. 

La sfârşitul lucrării este alcătuit un index alfabetic. 
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16. KADAS, T. V. Astronomia şi cosmosul / T. V. Kadas; 

trad.: V. Cernei; pict.: M. O. Dmitriev [et al.]. – Ch.: 

Biblion; Pereslavli: Integral, 2008. – 96 p.: il. – (Micul 

Erudit). 

 

Informaţii despre enigmele cosmosului, despre Sistemul 

Solar, viaţa stelelor, tainele galaxiilor, lumea 

Constelaţiilor puteţi găsi în această carte. 

 

 

BIOLOGIE 

 

17. BOL’ŠAÂ illûstrirovannaâ ènciklopediâ živoj prirody 

/ avt. teksta: David Berni; per.: Vladimir Svečnikov. – M.: 

Mahaon, 2008. – 314 p. 

 

В этой новейшей энциклопедии живой природы 

представлена обширная информация об основных 

группах растений и животных нашей планеты. 

Часть 1 «Уникальная планета» содержит сведения 

о формировании нашей планеты, о зарождении и 

эволюции жизни на Земле. 

Часть 2 «Мир живых существ» рассказывает о 

жизни растений и животных, описывает механизмы 

выживания и модели поведения животных. 

Часть 3 «Среда обитания» приглашает в 

путешествие вокруг света по разнообразным 

экосистемам Земли. 

Справочный раздел содержит словарь, где объясняется значение 

некоторых биологических терминов и тематический указатель. 

 

18. CARABULEA, Vera. Dicţionar botanic: cele mai 

cunoscute plante din flora României / Vera Carabulea. – 

Bucureşti: Ametist 92, 2007. –467 p., tab. color. – 

(Ecologia). 

 

Dicţionarul conţine descrierea plantelor (în ordine 

alfabetică), termeni botanici specifici, o scurtă descriere a 

organelor plantelor, familii de plante, un glosar şi indexul 

termenilor latini. 
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19. COZARI, Tudor. Fluturii: enciclopedie ecologică 

ilustrată / Tudor Cozari. – Ch.: Litera Internaţional, 2008. 

– 200 p.: il. 

 

Enciclopedia include date originale şi interesante 

despre 42 dintre cele mai reprezentative specii de fluturi 

din Europa, cu precădere din România şi Republica 

Moldova. 

Volumul cuprinde peste 800 de fotografii color, descrierea 

ciclului de viaţă a fiecărei specii, denumirile speciilor în 

limbile română, latină şi rusă. 

 

20. COZARI, Tudor. Fluturii: mică enciclopedie / Tudor 

Cozari. – Ch.: ARC, 2008. – 160 p.: il. 

 

Parcurgând această carte pagină cu pagină, veţi face 

cunoştinţă cu o bună parte dintre cele mai interesante 

specii de fluturi din Europa, inclusiv cele din România şi 

Republica Moldova. 

Din paginile cărţii veţi afla o mulţime de amănunte 

interesante despre fluturi: cum se hrănesc, cum se 

reproduc, ce dimensiuni au, cum zboară, ce flori preferă şi 

multe alte curiozităţi. 

 

21. PRATI, Elisa. Cartea despre animale / Elisa Prati; 

trad.: Gabriela Dima. – Ch.: ARC, 2008. – 64 p.: il. – 

(Descoperă, joacă-te, învaţă). 

 

Cartea povesteşte despre animale şi mediul lor de viaţă. 

Veţi afla despre animalele din Europa şi Africa, Asia şi 

America, Oceania şi Polul Nord. 

La sfârşitul cărţii este alcătuit un index de nume. 

 

 

22. WETTER, Bernard de. Regnul animal / Bernard de 

Wetter; trad.: Andrei-Paul Corescu. – Ch.: ARC; Braşov: 

Casteea, 2008. – 304 p.: il. 

 

Este o carte captivantă despre fascinanta lume 

animală şi misterele ei. 

Veţi afla cum se nasc şi descoperă lumea animalele, ce fel 

de hrană consumă, cu se apără de duşmani şi multe altele. 

Materialul este structurat în capitole: „Mamiferele”, 

„Păsările”, „Reptilele”, „Amfibienii”, „Peştii”, 

„Insectele”, „Celelalte nevertebrate”. 
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ARTĂ 

 

23. GAGIM, Ion. Dicţionar de muzică / Ion Gagim. – 

Ch.: Ştiinţa, 2008. – 212 p. – (Dicţionare şcolare). 

 

Dicţionarul cuprinde explicaţia a circa 1200 cuvinte 

şi îmbinări din domeniul muzicii, inclusiv de dată recentă. 

Anexele reproduc imaginile instrumentelor muzicale, 

includ o serie de termeni de expresie şi o listă cu 500 de 

compozitori şi interpreţi. 

 

 

 

MĂMĂLIGĂ, Dumitru. Umbre şi lumini: din viaţa oamenilor de geniu. 

 

Vezi: Istoria universală. 

 

 

24. VARZARI, Ecaterina. Arta baticului: ghid pentru 

începători, elevi şi studenţi / Ecaterina Varzari. – Ch.: 

Iunie Prim SRL, 2008. – 24 p.: il. 

 

În această carte sunt propuse tehnicile clasice ale 

picturii decorative pe stofă, tehnici vechi ale baticului 

fierbinte şi baticului cu noduri, cât şi tehnica apărută mai 

târziu – baticul rece. Procesul de lucru este descris în 

detalii, cu imagini şi ilustraţii. 

 

 

LIMBA ROMÂNĂ 

 

25. BRAIS, Aura. Dicţionar de familii de cuvinte: pentru 

elevi / Aura Brais. – Ed. a 5-a, rev. – Bucureşti: Coresi, 

2008. – 124 p. – (Dicţionarele Coresi). 

 

Prin „familie de cuvinte” sau „familie lexicală” 

înţelegem totalitatea cuvintelor formate prin diverse 

procedee – derivare, compunere, schimbarea valorii 

gramaticale – pornind de la acelaşi cuvânt de bază. Acest 

dicţionar va ajuta să înţelegeţi procedeul de formare a 

familiilor de cuvinte şi de îmbogăţire a vocabularului 

limbii române. 
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26. DICŢIONAR de sinonime. – Ch.: Ghianăia, 2008. – 424 p. 

 

Dicţionarul cuprinde 30 000 de cuvinte-titlu, reprezentând lexicul de 

cultură generală, precum şi terminologia din diferite ramuri ale ştiinţei şi 

tehnicii. 

 

27. DUDA, Gabriela. Dicţionar de locuţiuni ale limbii 

române / Gabriela Duda. – Bucureşti: ALL Educational, 

2007. – 270 p. – (Dicţionar şcolar). 

 

Dicţionarul cuprinde o parte importantă a 

vocabularului limbii române: locuţiuni, grupuri de cuvinte 

care se comportă unitar din punct de vedere lexical şi 

gramatical. Dicţionarul prezintă locuţiunile din limba 

română în perspectivă istorică şi stilistică. 

 

 

28. GRUIŢĂ, G. Gramatica normativă: 77 de întrebări – 

77 de răspunsuri / G. Gruiţă. – Ed. a 4-a, rev. şi adăug. – 

Piteşti: Paralela 45, 2007. – 180 p. – (Gramaticile Paralela 

45). 

 

Ne întâlnim la „ora” 17 sau Ne întâlnim la „orele” 

17? Bem un pahar „de” lapte sau Bem un pahar „cu” 

lapte? Eu „continui” cursa sau Eu „continuu” cursa? 

Sunt numai câteva dintre ezitările fireşti ale multor 

vorbitori de astăzi. 77 de răspunsuri argumentate simplu şi 

clar sunt puse la dispoziţia oricărui cititor interesat de 

corectitudinea propriei exprimări şi de felul cum arată 

limba română. 

 

29. MARIN, Mihaela. Dicţionar de regionalisme / 

Mihaela Marin, Carmen Nedelcu. – Bucureşti: ALL 

Educational, 2007. – 94 p. – (Dicţionar şcolar). 

 

În dicţionar sunt incluse cuvintele cu circulaţie 

regională frecvent întâlnite în operele literare. Pentru 

fiecare cuvânt-titlu inclus în dicţionar se dau informaţii 

legate de clasa morfologică şi de sensul lui, redactate într-

un limbaj accesibil şi însoţite de explicaţii suplimentare. 
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30. MOŢ, Mircea. Gramatica de la A la Z / Mircea Moţ, 

Cornelia Chiriţă, Steluţa Pestrea-Suciu. – Ed. a 5-a. – 

Piteşti: Paralela 45, 2007. – 327 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). Articolele sunt aranjate în ordinea alfabetică a 

termenilor. 

 

 

31. SUFLEŢEL-MOROIANU, Rodica. Dicţionar de 

pleonasme / Rodica Sufleţel-Moroianu. – Bucureşti: ALL 

Educational, 2008. – 94 p. – (Dicţionar şcolar). 

 

Dicţionarul de pleonasme înregistrează unele dintre 

cele mai frecvente greşeli de limbă, constând din 

alăturarea a doi termeni diferiţi, care au acelaşi înţeles. 

Lucrarea se adresează elevilor, studenţilor şi tuturor celor 

care vor să vorbească îngrijit limba română. 

 

 

LIMBI STRĂINE 

 

32. EPURE, Elena. Dicţionar de cuvinte împrumutate din 

limba engleză / Elena Epure. – Bucureşti: ALL 

Educational, 2006. – 97 p. – (Dicţionar şcolar). 

 

Dicţionarul cuprinde un mare număr de termeni 

actuali, mai ales din domeniul economic, împrumutaţi în 

limba română din limba engleză. Sunt înregistrate formele 

gramaticale ale acestor cuvinte, care au suferit adaptări la 

sistemul limbii române. 

 

 

33. GIROMINI, Margherita. Cartea de engleză.. cu Dick 

Rabbit / Margherita Giromini, Albertina Guglielmetti; 

trad.: Gabriela Dima. – Ch.: ARC, 2008. – 64 p.: il. – 

(Descoperă, joacă-te, învaţă). 

 

Cartea povesteşte despre istoria limbii engleze, 

despre Marea Britanie şi englezi celebri, despre engleza 

din jurul nostru – engleza computerelor, jocurilor video şi 

Internet-ului. 
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Conţine şi puţină gramatică, poezii, numărători, ghicitori în limba engleză, un 

mic dicţionar. 

 

34. MAXIM, Olga. Rezumate la limba engleză: 

(gramatica, civilizaţia, creativitatea) / Olga Maxim. – Ch.: 

Teo-Educaţional, 2008. – 128 p. 

 

Volumul este împărţit în trei compartimente mari: 

Gramatica, Creativitatea, Civilizaţia. Acest îndrumar 

poate fi folosit de elevii absolvenţi în perioada pregătirii 

către examenul de Bacalaureat. 

 

 

 

35. PAPUC, Mihai. Dicţionar de expresii şi locuţiuni 

străine / Mihai Papuc. – Ch.: Ştiinţa, 2008. – 320 p. – 

(Dicţionare şcolare). 

 

Dicţionarul selectează şi comentează peste 1500 de 

expresii şi locuţiuni străine din toate timpurile, utilizate în 

limba română în original. Unităţile selectate sunt însoţite 

de traducerea sau echivalentul lor în limba română, de 

explicarea sensurilor pe care le poartă, a modului şi 

situaţiilor de utilizare. 

 

 

36. UNGUREANU, Valentina. Rezumate la limba 

franceză: (gramatica, creativitatea şi civilizaţia) / 

Valentina Ungureanu. – Ch.: Teo-Educaţional, 2008. – 

112 p. 

 

Lucrarea este alcătuită din trei  compartimente: 

Gramatica, Civilizaţia (include 40 de teme care descriu 

diferite aspecte ale civilizaţiei franceze), Creativitatea 

(include 40 de teme libere şi texte cu caracter funcţional – 

cerere, carte poştală, aviz etc.). 
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LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Folclor 

 

37. GHICITORI / alcăt.: Nona Vrabie; il.: Alex 

Dimitrov. – Ch.: ARC, 2008. – 72 p.: il. 

 

Ghicitorile sunt grupate după teme: omul, veşmintele 

şi podoabele, casa, ocupaţiile tradiţionale, jocurile şi 

instrumentele muzicale, natura, timpul şi anotimpurile. 

 

 

 

 

38. PROVERBE populare româneşti / alcăt.: Gabriela 

Niţă, Alina Rădulescu. – Bucureşti: CD Press, 2007. – 48 

p. 

 

Proverbele sunt ordonate tematic şi ilustrează diverse 

aspecte ale vieţii: prietenie, curaj, noroc, răbdare etc. 

 

 

 

 

 

39. SFATURI pentru fiecare: din înţelepciunea 

proverbelor / selecţ.: Marcela Mardare. – Ch.: Ruxanda, 

2009. – 352 p. 

 

Este o culegere de proverbe populare. Materialul este 

aranjat în ordine alfabetică. 

 

 

 

Literatura artistică 

 

40. ALECSANDRI, Vasile. Doine; Pasteluri / Vasile 

Alecsandri. – Ch.: Silvius Libris, 2008. – 104 p. – 

(Lectură din programul şcolar). 

 

Cartea conţine un tabel cronologic al vieţii şi creaţiei 

scriitorului. 
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41. ALECSANDRI, Vasile. Texte literare comentate / 

Vasile Alecsandri; coment.: Anca Simireanu. – Iaşi: 

Vasiliana ’98, 2008. – 260 p. – (Sinteze şcolare; nr. 5). 

 

Prima parte include texte literare: versuri, proză şi 

dramaturgie, iar partea 

a doua cuprinde comentarii, cronologie, glosar, aprecieri 

critice şi referinţe. 

 

 

 

42. BOLINTINEANU, Dimitrie. Legende istorice / 

Dimitrie Bolintineanu. – Ch.: Silvius Libris, 2008. – 128 

p. – (Lectură din programul şcolar). 

 

Tabelul cronologic al vieţii şi creaţiei lui Dimitrie 

Bolintineanu întregeşte cuprinsul volumului respectiv. 

 

 

 

 

 

43. BRĂTESCU-VOINEŞTI, Ioan Alexandru. Texte 

literare comentate / Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti; 

coment.: Ilie Dan. – Iaşi: Vasiliana ’98, 2007. – 100 p. – 

(Sinteze şcolare; nr. 2). 

 

Prima parte include nuvelele: „Privighetoarea”, 

„Nicuşor”, „Întuneric şi lumină”, „Puiul”, „Moartea lui 

Castor”, „Niculăiţă Minciună”. 

Partea a doua conţine comentarii, glosar, cronologie, 

aprecieri şi referinţe. 

 

 

44. CANTEMIR, Dimitrie. Maxime şi poveţe / Dimitrie 

Cantemir; selecţ.: Ion Hanganu. – Ch.: Universul, 2008. – 

32 p. 

 

Poveţe şi maxime de Dimitrie Cantemir, extrase din 

operele sale „Divanul” şi „Istoria ieroglifică”, găsiţi în 

această carte. 
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45. COŞBUC, George. Texte literare comentate / George 

Coşbuc; coment.: Anca Simireanu. – Iaşi: Vasiliana ’98, 

2007. – 122 p. – (Sinteze şcolare; nr.4). 

 

Volumul conţine texte literare de George Coşbuc, 

comentarii, glosar, cronologie, aprecieri şi referinţe. 

 

 

 

 

46. DELAVRANCEA, Barbu. Texte literare comentate / 

Barbu Delavrancea; coment.: Ilie Dan. – Iaşi: Vasiliana 

’98, 2007. – 206 p. – (Sinteze şcolare; nr.1). 

 

Prima parte include texte literare – nuvelele: 

„Bunicul”, „Bunica”, „Domnul Vucea”, „Neghiniţă”, 

„Sultănica”, „Hagi-Tudose” ş.a. 

Partea a doua – comentarii, cronologie, glosar, 

referinţe, aprecieri critice. 

 

 

 

47. DONICI, Alexandru. Fabule / Alexandru Donici. – 

Ch.: Silvius Libris, 2008. – 96 p. – (Lectură din programul 

şcolar). 

 

Tabelul cronologic al vieţii şi creaţiei scriitorului 

completează conţinutul acestei lucrări. 

 

 

 

 

48. DRUŢĂ, Ion. Opere. În 8 vol. / Ion Druţă. – Ch.: 

Cartea Moldovei, 2008. 

 

Vol. I. – 432 p. 

Vol. II. – 396 p. 

 

În primul volum a intrat romanul „Vatra blajinilor”, 

iar în al doilea – romanele „Frunze de dor”, „Clopotniţa”, 

poemul „Răscoala unui petic de pământ”. 
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49. EFTIMIU, Victor. Păunaşul Codrilor / Victor 

Eftimiu; pref.: Constantin Mohanu-Lovişteanu; il.: Olga 

Cazacu. – Ch.: Prut Internaţional, 2008. – 212 p.: il. – 

(Biblioteca pentru toţi copiii). 

 

În volumul respectiv sunt adunate basmele: „Oglinda 

fermecată”, „Un bob de grâu”, „Zâna-viselor”, „Păunaşul 

Codrilor”, „Omul de piatră” ş.a. 

 

 

 

50. ELIADE, Mircea. Domnişoara Christina / Mircea 

Eliade. – Bucureşti: Humanitas, 2007. – 185 p. – (Proza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. ELIADE, Mircea. Nouăsprezece trandafiri / Mircea 

Eliade. – Bucureşti: Humanitas, 2007. – 229 p. – (Proza). 

 

Nuvelele „Nouăsprezece trandafiri”, „Dayan”, „La 

umbra unui crin” constituie cuprinsul cărţii. 

 

 

 

 

 

52. ELIADE, Mircea. Secretul doctorului Honigberger; 

Nopţi la Serampore / Mircea Eliade. – Bucureşti: 

Humanitas, 2006. – 141 p. – (Proza). 
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53. EMINESCU, Mihai. Proză / Mihai Eminescu. – Ch.: 

Silvius Libris, 2008. – 144 p. – (Lectură din programul 

şcolar). 

 

„Sărmanul Dionis”, „Cezara”, „Geniu pustiu” sunt 

nuvelele care stau la baza acestui volum. 

La sfârşitul cărţii este alcătuit tabelul cronologic. 

 

 

 

54. GARAZ, Mihail. Semnele şarpelui / Mihail Garaz; 

pict.: Aurel Guţu. – Ch.: Pontos, 2008. – 224 p.: il. 

 

În cartea „Semnele şarpelui” Mihail Garaz se 

întoarce către zorii istoriei noastre pe pământul 

strămoşilor. Autorul plasează acţiunea cărţii la câteva 

decenii după cucerirea Daciei de către Traian. 

 

 

 

55. GOGA, Octavian. Texte literare comentate / Octavian 

Goga; coment.: Ilie Dan. – Iaşi: Vasiliana ’98, 2008. – 90 

p. – (Sinteze şcolare; nr. 6). 

 

Texte literare, glosar, cronologie, comentarii, 

aprecieri şi referinţe – iată care este conţinutul cărţii. 

 

 

 

 

56. GRAMA, Steliana. Curcubeul viselor: versuri pentru 

copii / Steliana Grama; selecţ.: Claudia Slutu-Grama. – 

Ch.: Pontos, 2008. – 176 p. 
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57. MALEV, Vera. Recviem pentru Maria: roman / Vera 

Malev; il.: Eudochia Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 

2009. – 420 p.: il. – (Colecţie pentru elevi, studenţi). 

 

În centrul romanului este celebra cântăreaţă de operă cu 

renume mondial, chişinăuiana Maria Cebotari. 

 

 

 

 

POEZIA românească: antologie de texte comentate şi aprecieri critice. 

 

Vezi: Literatura română 

                 Critică şi teorie literară. 

                 Viaţa şi activitatea scriitorilor. 

 

 

58. ROŞCA, Agnesa. Corabia de dor: poezii / Agnesa 

Roşca. – Ch.: Cartea Moldovei, 2008. – 248 p. 

 

„Toate poemele ei sunt, de fapt, un singur poem: 

poemul vieţii, poemul dragostei, poemul Luminii.” 

Dumitru Matcovschi 

 

 

 

 

 

59. TOPÂRCEANU, George. Texte literare comentate / 

George Topârceanu; coment.: Ilie Dan. – Iaşi: Vasiliana 

’98, 2007. – 118 p. – (Sinteze şcolare; nr.3). 

 

În prima parte cartea include balade, rapsodii, 

parodii, fabule pentru copii şi pentru oameni mari, iar în 

partea a doua – comentarii, glosar, cronologie, aprecieri şi 

referinţe. 
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Critică şi teorie literară. 

Viaţa şi activitatea scriitorilor 

 

60. 77 DE LECTURI ale copilăriei: lecturi particulare 

pentru cl. a V-a – a VI-a / alcăt.: Mariana Gurtavenco, 

Liviu Ioani, Mariana Norel [et al.]. – Ed. a 2-a, rev. – 

Piteşti: Paralela 45, 2007. – 375 p. – (Compact). 

 

Lucrarea vă invită la lectură prin trecerea în revistă a 

celor mai captivante cărţi din literatura română şi 

universală. Este constituită din mai multe secvenţe: date 

despre autor şi opera lui, conţinutul, caracterizarea unuia 

sau mai multor personaje importante, comentarea unui 

fragment semnificativ, precum şi alte aprecieri generale 

asupra respectivei opere. 

 

ALECSANDRI, Vasile. Texte literare comentate. 

 

Vezi: Literatura română 

                 Literatura artistică. 

 

BOBÂNĂ, Gheorghe. Antioh Cantemir – poet, gânditor şi om politic. 

 

Vezi: Filozofie. 

 

BRĂTESCU-VOINEŞTI, Ioan Alexandru. Texte literare comentate. 

 

Vezi: Literatura română 

                 Literatura artistică. 

 

 

61. BURLACU, Alexandru. Vladimir Beşleagă: 

Po(i)etica romanului / Alexandru Burlacu. – Ch.: Gunivas, 

2009. – 124 p. – (Proza basarabeană din sec. al XX-lea; 

Text. Context. Intertext). 

 

În carte sunt analizate două romane ale lui Vladimir 

Beşleagă: „Zbor frânt” şi „Viaţa şi moartea nefericitului 

Filimon sau anevoioasa cale a cunoaşterii de sine”. 
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62. CERNOV, A. G. Pagini  alese din literatura română şi 

universală: culegere de texte, cu biografii, aprecieri critice 

şi vocabular / A. G. Cernov, I. V. Luceac. – Cernăuţi: Ed. 

Alexandru cel Bun; Suceava: Ed. Arhiepiscopiei Sucevei 

şi Rădăuţilor, 2008. – 440 p. 

 

Antologia include pentru fiecare scriitor: scurte date 

biografice, texte integrale sau fragmente ale unor opere 

literare, aprecieri critice şi noţiuni teoretice referitoare la 

genul şi specia literară respectivă, cât şi un mic vocabular. 

 

COŞBUC, George. Texte literare comentate. 

 

Vezi: Literatura română 

                 Literatura artistică. 

 

DELAVRANCEA, Barbu. Texte literare comentate. 

 

Vezi: Literatura română 

                 Literatura artistică. 

 

63. FURTUNĂ, Dumitru. Cuvinte şi mărturii despre Ion 

Creangă / Dumitru Furtună; pref.: Daniel Corbu. – Iaşi: 

Princeps Edit, 2009. – 148 p. – (Biblioteca Ion Creangă; nr. 

7). 

 

Volumul include articole despre viaţa lui Ion 

Creangă şi scrisori şi documente de familie – contribuţii 

extrem de valoroase pentru istoriografia marelui scriitor. 

 

 

64. GHID de descrieri poetice: 2500 de modele literare, 

10 teme, 220 de noţiuni  / selecţ.: Ala Bujor. – Ed. a 2-a. – 

Ch.: Epigraf, 2008. – 272 p. 

 

Ghidul vă propune o gamă largă de descrieri grupate 

în zece mari compartimente: anotimpurile, fauna, fenomene 

ale naturii, flora, lumea din jur, mijloacele de transport, 

momente ale zilei, portretul, sentimentele, valorile 

spirituale. Modelele, selectate din versuri şi proză, conţin 

diverse procedee stilistice: epitete, comparaţii, metafore 

etc. 
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GOGA, Octavian. Texte literare comentate. 

 

Vezi: Literatura română 

                 Literatura artistică. 

 

 

65. MAIORESCU, Titu. Critice / Titu Maiorescu. – 

Piteşti: Paralela 45, 2007. – 144 p. – (Ora de lectură: 

Bibliografie şcolară). 

 

Cartea include operele critice ale lui Titu Maiorescu: 

„Poezii populare române”, „Comediile d-lui I. L. 

Caragiale”, „Eminescu şi poeziile lui” ş.a. 

 

 

 

66. MANOLESCU, Nicolae. Istoria critică a literaturii 

române: 5 secole de literatură / Nicolae Manolescu. – 

Piteşti: Paralela 45, 2008. – 1526 p. 

 

Volumul cuprinde descrierea istoriei critice a 

literaturii române începând de la sec. XVI până la sec. XX 

– „generaţia 2000”. 

La sfârşitul volumului este alcătuit un index de 

autori. 

 

 

MĂMĂLIGĂ, Dumitru. Umbre şi lumini: din viaţa oamenilor de geniu. 

 

Vezi: Istoria universală. 

 

 

67. PARASCAN, Constantin. Acasă la Ion Creangă: 

Humuleşti-Neamţ şi Ţicău-Iaşi / Constantin Parascan. – 

Iaşi: Panfilius, 2008. – 216 p. 

 

Casa părintească din Humuleşti-Neamţ şi bojdeuca 

din Ţicău-Iaşi au fost vizitate încă în anul 1890, imediat 

după moartea povestitorului. Acestea se cereau a fi ale 

tuturor, bunuri de patrimoniu naţional. 

În această carte este descrisă povestea devenirii lor ca 

muzee memoriale închinate vieţii şi operei lui Ion 

Creangă. 
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68. POEZIA românească: antologie de texte comentate şi 

aprecieri critice / coord.: Cezar Boghici, Gabriela Dinu, 

Florin Şindrilaru. – Piteşti: Paralela 45, 2006. – 487 p. – 

(Compact). 

 

Această lucrare constituie o amplă antologie de texte 

comentate din poezia românească, de la începuturile ei şi 

până în prezent. Materialul este aranjat în ordinea 

cronologico-istorică, respectând apartenenţa textelor la o 

anumită perioadă sau epocă literară. 

 

 

69. PORUBIN, Lilia. Taina Marelui Archimedes: eseu 

despre proza lui Leon Donici / Lilia Porubin. – Ch.: 

Gunivas, 2009. – 108 p. – (Proza basarabeană din sec. al 

XX-lea; Text. Context. Intertext). 

 

Este o carte destinată prozatorului, dramaturgului şi 

publicistului Leon Donici – scriitor reprezentativ al prozei 

române din Basarabia de la începutul sec. al XX-lea. 

 

 

 

70. POSTOLACHI, Veronica. Noţiuni de teorie literară: 

ghid pentru elevi / Veronica Postolachi. – Ch.: Prometeu, 

2008. – 228 p. 

 

Volumul conţine următoarele compartimente: Opera 

literară (autorul, tema, ideea, motivul etc.), Curente 

literare (clasicismul, romantismul, realismul etc.), Genul 

liric, Genul epic, Genul dramatic. 

 

 

71. SASU, Aurel. Dicţionarul biografic al literaturii 

române. În 2 vol. / Aurel Sasu. – Piteşti: Paralela 45, 

2006. 

 

Vol. I: A-L. – 884 p. 

Vol. II: M-Z. – 894 p. 

 

Dicţionarul conţine 2301 de nume şi este cel mai 

complet, ca număr de autori, între lucrările de acest gen 

publicate în ultimul deceniu. 

Articolele sunt alcătuite tradiţional: o sinteză biografică plus bibliografia, ce 

constă din două secţiuni: operă şi referinţe critice. 
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TOPÂRCEANU, George. Texte literare comentate. 

 

Vezi: Literatura română 

                 Literatura artistică. 

 

 

LITERATURA UNIVERSALĂ 

 

Folclor 

 

72. KOENIG, Viviane. Cele mai frumoase mituri ale 

Asiei: Biblia, Orientul, Extremul Orient / Viviane Koenig; 

trad.: Gabriela Şiclovan. – Ch.: Cartier, 2009. – 212 p.: il. 

– (Cartier codobelc). 

 

Această carte adună cele mai frumoase mituri ale 

Asiei, de la ţinuturile biblice şi până în Extremul Orient: 

„Arca lui Noe”, „Iona şi balena”, „Vişnu şi peştele de 

aur”, „Privighetoarea şi împăratul” şi multe altele. 

 

 

73. KOENIG, Viviane. Cele mai frumoase mituri ale 

Greciei / Viviane Koenig; trad.: Dorin Onofrei. – Ch.: 

Cartier, 2009. – 204 p.: il. – (Cartier codobelc). 

 

Cele mai frumoase mituri ale Greciei antice de la 

carul lui Helios şi Faeton la peregrinările lui Odiseu şi 

celebrul război troian sunt incluse în acest volum. 

 

 

 

 

74. KOENIG, Viviane. Cele mai frumoase mituri ale 

Romei / Viviane Koenig; trad.: Dorin Onofrei; il.: Antoine 

Ronzon. – Ch.: Cartier, 2009. – 168 p.: il. – (Cartier 

codobelc). 

 

Cu ajutorul acestei cărţi veţi descoperi numeroasele 

mituri ale Romei antice, de la cele mai cunoscute – la cele 

mai uimitoare: „Romulus şi Remus”, „Călătoria troianului 

Eneas”, „Gâştele de pe Capitoliu” ş.a. 
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Literatura artistică 

 

75. DUMAS, Alexandre tatăl. Robin Hood / Alexandre 

Dumas tatăl; trad.: Dan Starcu. – Piteşti: Paralela 45, 

2007. – 200 p. – (Ora de lectură: Bibliografie şcolară). 

 

Împreună cu vitejii săi tovarăşi, Robin Hood luptă 

împotriva nedreptăţilor şerifului de Nottingham, păstrând 

memoria şi apărând tronul regelui Richard Inimă-de-Leu, 

plecat în cruciadă. 

 

 

 

76. VERNE, Jules. Călătorii extraordinare / Jules Verne; 

trad.: Dan Starcu. – Piteşti: Paralela 45, 2007. – 160 p. – 

(Ora de lectură: Bibliografie şcolară). 

 

Volumul cuprinde trei povestiri pline de suspans ale 

părintelui literaturii de anticipaţie, vizionarul Jules Verne: 

„Spărgătorii blocadei”, „Stăpânul ceasurilor”, „Călătorie 

prin văzduh”. 

 

 

 

77. VERNE, Jules. Cristofor Columb / Jules Verne; trad.: 

Ion Hobana. – Piteşti: Paralela 45, 2006. – 130 p. – (Ora 

de lectură: Bibliografie şcolară). 

 

Reconstituind pe bază de documente călătoria 

marelui navigator, cartea dezvăluie treptat toate 

motivaţiile care au stat în spatele marii descoperiri, fiind 

în acelaşi timp o lectură plăcută pentru orice vârstă. 

 

 

 

Critică şi teorie literară. 

Viaţa şi activitatea scriitorilor 

 

 

77 DE LECTURI ale copilăriei: lecturi particulare pentru cl. a V-a – a VI-a. 

 

Vezi: Literatura română 

                 Critică şi teorie literară. 

                 Viaţa şi activitatea scriitorilor. 

 



 30 

BULEU, Constantina Raveca. Patru eseuri despre putere: Napoleon, 

Dostoievski, Nietzsche, Foucault. 

 

Vezi: Filozofie. 

 

CERNOV, A. G. Pagini alese din literatura română şi universală: culegere de 

texte, cu biografii, aprecieri critice şi vocabular. 

 

Vezi: Literatura română 

                 Critică şi teorie literară. 

                 Viaţa şi activitatea scriitorilor. 

 

MĂMĂLIGĂ, Dumitru. Umbre şi lumini: din viaţa oamenilor de geniu. 

 

Vezi: Istoria universală. 

 

78. NOVEJŠIE sočineniâ: vse temy 2007: russkaâ 

literatura / pod red.: I. S. Artûhovoj. – M.: Èksmo, 2007. – 

608 p. – (Bank lučših sočinenij). 

 

В сборнике представлены качественные 

сочинения по русской литературе XVIII-го,  XIX-го и  

XX-го веков. Последний раздел содержит  сочинения 

на свободные темы. 

Во вступительной статье дается полезная 

информация об общих принципах написания 

сочинений, о видах сочинений, об основных 

требованиях к письменным работам. 

 

RUŞTI, Doina. Enciclopedia culturii umaniste pentru oamenii grăbiţi: 

(literatură, filozofie, religie). 

 

Vezi: Generalităţi. 

 

GEOGRAFIE 

 

79. BOL’ŠAÂ illûstrirovannaâ ènciklopediâ geografii / 

avt. teksta: Clive Gifford; per.: Vladimir Belâkov [et al.]. 

– M.: Mahaon, 2008. – 488 p. 

 

Эта удивительная энциклопедия даëт полное 

представление о планете Земля: eё формировании, 

геологическом строении, климате и погоде, проблемах 

окружающей среды. В ней содержатся  новейшие 

сведения о всех странах мира, великолепные 
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рельефные карты, обширный справочный раздел о 

природных зонах Земли, морях и океанах, мировой 

энергетике, торговле и т. д. 

 

80. TOPOR, Radu. Rezumate la geografie pentru clasele 

X-XII: pregătire pentru examenele de Bacalaureat / Radu 

Topor. – Ed. a 2-a. – Ch.: Teo-Educaţional, 2008. – 136 p. 

 

Lucrarea conţine un rezumat al cursurilor de 

geografie din clasele a X-a (Geografia umană şi 

economică a lumii) şi a XII-a (Geografia mediului 

înconjurător). 

 

 

81. VINO să cunoşti Uniunea Europeană: atlas geografic 

pentru şcolari / ed. îngrijită de Mircea Moldoveanu. – 

Bucureşti: ALL Educational, 2007. – 72 p.: il. 

 

Fiecare hartă este dedicată unei teme speciale. Partea 

întâi cuprinde planşe tematice: 1) Europa: o „casă 

comună” – despre constituirea „casei europene”; 2) Omul 

în „casa europeană” – câţi trăiesc în „casa europeană”; 3) 

Viaţa în „casa europeană” – educaţia şi cultura, munca, 

bunăstarea şi drepturile cetăţenilor etc. Partea a doua 

conţine anexe şi jocuri. 

 

 

ISTORIA UNIVERSALĂ 

 

82. 1000 DE ANI: momente de referinţă din istoria 

universală/ trad.: Claudius Creţu, Olivia Negrea. – 

Oradea: Aquila ’93, 2008. – 320 p.: il. 

 

Acest volum pune la dispoziţia cititorului un 

ansamblu de informaţii despre istoria umanităţii din anul 

1006 până în prezent. 

Materialul este aranjat în ordine cronologică. Sunt 

cuprinse şi prezentate schimbările sociale la nivel global: 

evenimente importante din diferite epoci, dar şi viaţa de zi 

cu zi a oamenilor timpului, ceea ce reliefează mai bine 

spiritul epocii. 

Indexul alfabetic facilitează căutarea informaţiei. 
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83. DICŢIONAR de istorie / alcăt.: Alexei Agachi [et 

al.]. – Ed. a 2-a. – Ch.: Civitas, 2007. – 416 p.  

 

Dicţionarul tratează într-o manieră modernă 

fenomenele şi procesele principale ale istoriei naţionale în 

contextul celei universale. Faptele, noţiunile incluse în 

dicţionar au fost selectate din manualele de istorie în 

scopul de a clarifica, explica şi completa diverse noţiuni 

din domeniul respectiv. 

 

 

84. DICŢIONAR şcolar de termeni şi expresii istorice / 

coord.: Mariana Gavrilă, Mariana Maximescu. – Ed. a 2-a. 

– Piteşti: Paralela 45, 2007. – 400 p. – (Dicţionarele 

Paralela 45 – Educaţional). 

 

Dicţionarul include peste 1200 de termeni, sintagme 

şi expresii istorice din toate timpurile, cuprinzând mari 

personalităţi şi evenimente istorice. 

 

 

 

85. GORI, Claudia. Cartea despre… bărbaţi şi femei în 

istorie / Claudia Gori; trad.: Gabriela Dima. – Ch.: ARC, 

2008. – 64 p.: il. – (Descoperă, joacă-te, învaţă). 

 

Răsfoind paginile acestei cărţi vei cunoaşte multe 

personaje celebre din istorie, din Antichitate până în zilele 

noastre; vremurile în care au trăit, obiceiurile şi faptele 

lor. 

La sfârşitul cărţii este plasat indexul de nume. 

 

 

86. JOLY, Dominique. Dicţionarul piraţilor şi al 

corsarilor / Dominique Joly; trad.: Ioan T. Biţa; il.: 

Christel Espié. – Ch.: Cartier, 2009. – 124 p.: il. – (Cartier 

codobelc). 

 

Din acest dicţionar veţi afla cine erau piraţii şi 

corsarii, cum trăiau aceşti oameni, ce aventuri celebre a 

marcat istoria pirateriei. Articolele din carte sunt clasate în 

ordine alfabetică şi cuprind mărturii sau citate ale unor 

personaje celebre pentru a da o expresie vie unei definiţii. 

La sfârşitul dicţionarului este alcătuit un index tematic. 
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87. LE GOFF, Jacques. Evul Mediu pe înţelesul copiilor / 

Jacques Le Goff, Jean-Louis Schlegel; trad.: Nicoleta-

Loredana Moroşan. – Ch.: Cartier, 2008. – 128 p. – 

(Verde). 

 

Cartea povesteşte despre oamenii din Evul Mediu: 

religia şi cultura, fortăreţele şi catedralele, artele şi 

sărbătorile etc. 

La sfârşitul cărţii este alcătuită o mică cronologie a 

Evului Mediu. 

 

88. MĂMĂLIGĂ, Dumitru. Umbre şi lumini: din viaţa 

oamenilor de geniu / Dumitru Mămăligă. – Ch.: [s.n.], 

2008. – 276 p. 

 

Despre viaţa oamenilor de geniu: Petrarca, Cezar, 

Alexandru Macedon, Decebal, Ştefan cel Mare, 

Eminescu, Mozart, Byron, Heine relatează această carte. 

 

 

 

 

89. PHAN, Bernard. Cronologia secolului al XX-lea / 

Bernard Phan; trad.: Iolanda Vasiliu. – Ch.: Cartier, 2007. 

– 192 p. – (Cartier Dicţionar). 

 

Volumul cuprinde descrierea evenimentelor majore 

din istoria economică, politică, socială şi culturală a 

secolului XX: de la 1890 până la 2003. 

 

 

 

 

90. PIQUEMAL, Michel. Dicţionarul indienilor / Michel 

Piquemal; trad.: Corina Iftimia; il.: Jean-Michel Arroyo. – 

Ch.: Cartier, 2009. – 124 p.: il. – (Cartier codobelc). 

 

Din acest dicţionar veţi afla cum se îmbrăcau 

indienii, cine erau zeii lor, ce ritualuri aveau etc. 

Articolele sunt aşezate în ordine alfabetică. Fiecare articol 

este însoţit de un scurt text introductiv care pune în 

evidenţă anumite informaţii. Pentru a da o expresie vie 

unei definiţii sunt descrise mărturii sau citate ale unor 

personaje celebre. Cuvintele în bold fac trimiteri la alte 

cuvinte explicate în carte. 
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VERNE, Jules. Cristofor Columb. 

 

Vezi: Literatura universală 

                 Literatura artistică. 

 

VINO să cunoşti Uniunea Europeană: atlas geografic pentru şcolari. 

 

Vezi: Geografie. 

 

91. ZIMMERMANN, Michel. O cronologie a Evului 

Mediu / Michel Zimmermann; trad.: Gabriela Şiclovan. – 

Ch.: Cartier, 2008. – 256 p. – (Cartier Dicţionar). 

 

Tot ceea ce constituie civilizaţia Evului Mediu, din 

secolul al V-lea şi până în secolul al XVI-lea, de la Franţa 

până la Imperiul Incaşilor, trecând prin Italia, Spania şi 

ţările scandinave, este trecut în revistă în cadrul acestei 

cronologii. 
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