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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 

2010. 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. 4000 očen’ važnyh faktov: ènciklopediâ škol’nika / 

text: John Farndon; per.: Ûrij Amčenkov [et al.]. – M.: 

Mahaon, 2007. – 255 p.: il. 

 

 Тематические разделы этой энциклопедии содержат 

важные познавательные сведения о достижениях науки 

и техники, средствах транспорта, географии и 

растительном мире Земли. В книге 4 главы: «Наука», 

«Транспорт и архитектура», «География», «Растения». 

Содержание, предметные символы и подробный 

алфавитный указатель помогут легко и быстро найти 

нужную информацию. 

 

 2. ENCICLOPEDIA curioşilor / alcăt.: Silvia Ursache, 

Andrei Prohin, Iulian Gramaţki [et al.]; pict.: Violeta 

Zabulica-Diordiev, Radu Diordiev. – Ch.: Silvius Libris, 

[2008]. – 256 p.  

 

 Enciclopedia îţi oferă informaţii interesante şi neobişnuite 

din diferite domenii: istoria, ştiinţa, religia, biologia ş.a. În 

carte sunt alcătuite următoarele compartimente: Plantele din 

jurul nostru; În lumea animalelor; File din istoria omenirii; 

Universul uman; Spiritualitate şi misticism; Istoria şi 

credinţa neamului românesc; Enigmele ştiinţei; Ipoteze, 

curiozităţi, descoperiri. 

 

 3. ENCICLOPEDIA Uniunii Europene / coord.: 

Luciana-Alexandra Ghica. – Ed. a 3-a. – Bucureşti: 

Meronia, 2007. – 447 p. 

 

 Este o enciclopedie care cuprinde date utile şi interesante 

despre istoria UE, politicile, cadrul instituţional, legislativ şi 

decizional al UE, statele şi teritoriile UE, relaţiile externe. 

Veţi afla despre personalităţi care au marcat istoria integrării 

europene, locuri-simbol ale UE, cronologia construcţiei 

europene. Un capitol aparte este consacrat relaţiilor dintre 

România şi Uniunea Europeană. 

 

 HANCOCK, Graham. Enciclopedia Civilizaţiilor: în căutarea începutului şi 

a sfârşitului. 

 Vezi: Istoria universală. 
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  4. MAREA carte de cultură generală: omul, pământul, 

universul, animalele, ştiinţa, mediul ambiant, exploratorii / 

text: Dorotea Garozzo, Laura Tassi; trad.: Ioana-Anca 

Constantin. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2008. – 240 p.: 

il. 

 

  Această enciclopedie cuprinde aproape 400 de întrebări 

din cele mai variate domenii: Universul, Planeta Pământ, 

explorări, natură, medicină, ştiinţă şi tehnologie, istorie, 

artă, sport, literatură, religii. Pentru a afla răspunsul rapid, 

găsiţi pagina care conţine, detaliat şi ilustrat, soluţia corectă. 

 

  5. MAREA carte despre invenţii: utile, de viitor, 

indispensabile, revoluţionare / text: Annalisa Pomilio; trad.: 

Ioana-Anca Constantin. – Bucureşti: Litera Internaţional, 

2008. – 240 p.: il. 

 

  Este o carte care parcurge istoria invenţiilor din diferite 

domenii. Textul, ilustrat cu fotografii şi desene, iar rubricile 

cu întrebări, curiozităţi şi recorduri, ghidează cititorul prin 

lumea fascinantă a personalităţilor ştiinţei şi a invenţiilor 

acestora. 

 La sfârşitul cărţii este alcătuit un glosar. 

 

  6. MAREA carte despre progres: locuinţa, economia, 

civilizaţia, obiecte şi unelte / text: Giovanni Caselli; trad.: 

Ioana-Anca Constantin. – Bucureşti: Litera Internaţional, 

2008. – 240 p.: il. 

 

  Această enciclopedie oferă informaţii despre uriaşul 

progres făcut de omenire în domeniile ştiinţei, naturii, 

istoriei, geografiei, economiei. 

 Materialul este aranjat în ordine cronologică de la origini şi 

primele civilizaţii până la lumea modernă. 

 

  7. MAREA enciclopedie a cunoaşterii: în 6 vol. / text: 

Corinna Baum [et al.]. – Bucureşti: Litera Internaţional, 

2009. – (Financiarul). 

  

Vol. 1. Universul şi Pământul. – 90 p.: il. 

 Vol. 2. Ştiinţă şi progres. – 90 p.: il. 

 Vol. 3. Societate şi economie. – 90 p.: il. 

 Vol. 4. Religie şi filozofie. – 90 p.: il. 

 Vol. 5. Artă şi literatură. – 90 p.: il. 

 Vol. 6. Lumea astăzi. – 90 p.: il. 
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 Fiecare volum al acestei enciclopedii vă oferă informaţii utile şi interesante 

din diferite domenii ale ştiinţei, artei şi vieţii sociale a oamenilor. 

 În ultimul volum este alcătuit un index auxiliar. 

 

  8. NOVYJ illûstrirovannyj ènciklopedičeskij slovar’ / 

red.: V. I. Borodulin [et al.]. – M.: Bol’šaâ Rossijskaâ 

ènciklopediâ, 2003. – 912 p.: il. 

 

  Универсальный энциклопедический словарь 

содержит около 19000 статей в которых представлены 

природа в её многообразии и все сферы жизни общества 

– история, география, экономика, право и политика, 

философия и религия, наука и техника, литература и 

искусство, медицина и спорт. 

 

 9. OPRIŞ, Tudor. Mică enciclopedie a bionicii: invenţiile 

tehnice ale naturii / Tudor Opriş. – Bucureşti: Ed. Didactică 

şi Pedagogică, 2005. – 135 p. 

 

 Este o carte în special pentru tineretul studios, pe cât de 

pasionantă şi originală, pe atât de bogată în idei şi sugestii 

tehnice pentru inventatori. 

 Materialul este structurat în ordine alfabetică, de 

exemplu: „Albina şi fagurele ei – Construcţiile celulare”, 

„Coaja de ou – Acoperişuri fără sprijin”, „Delfinul - 

Hidrolocatorul”. 

 

 

 

MATEMATICĂ 

 

 10. MOSCOVICH, Ivan. Marea carte a jocurilor minţii – 

probleme creative de logică, geometrie şi modele 

matematice / Ivan Moscovich. – Bucureşti: Litera, 2009. – 

203 p.: il. 

 

 Această carte este o adevărată enciclopedie. Răsfoind-o, 

veţi descoperi probleme de matematică, enigme logice, 

ghicitori. 

 La sfârşitul cărţii veţi găsi soluţii corecte. 
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 11. SĂVULESCU, Doru. Matematică. Trigonometrie şi 

geometrie: formule utile pentru elevii claselor IX-XII / Doru 

Săvulescu. – Bucureşti: Meteor Press, 2007. – 86 p. – 

(Esenţiale). 

 

 

 

 

 

 

FIZICĂ 
 

  12. BIRCH, Beverley. Bătălia pentru radio: povestea lui 

Guglielmo Marconi / Beverley Birch; il.: Robin Bell 

Corfield; trad.: Sanda Albu. – Bucureşti: Prut, 2008. – 42 p.: 

il. 

 

  Este o istorie adevărată despre viaţa savantului italian, 

inventatorul aparatului radio Guglielmo Marconi (1874-

1937). 

 

 

 

  13. BIRCH, Beverley. Miracolul electricităţii: povestea 

lui Benjamin Franklin / Beverley Birch; il.: Robin Bell 

Corfield; trad.: Sanda Albu. – Bucureşti: Prut, 2008. – 42 p.: 

il. 

 

  Prin experienţele sale curajoase, fizicianul american 

Benjamin Franklin (1706-1790) a găsit modalitatea prin 

care să protejeze oamenii de pericolul fulgerului şi a deschis 

porţile epocii moderne spre folosirea energiei electrice. 

 

 

 14. GÖTZ, Hans-Peter. Fizică / Hans-Peter Götz; trad.: 

Maria Someşan. – Bucureşti: BIC ALL, 2005. – 144 p. – 

(Pocket teacher). 

 

 Volumul conţine cele mai importante reguli şi formule ale 

fizicii. Materialul este aranjat în următoarele 

compartimente: „Mecanica corpurilor solide”, „Mecanica 

fluidelor”, „Mecanica gazelor”, „Căldură”, „Optică”, 

„Magnetism”, „Electricitate”, „Fizică nucleară”. 

 La sfârşitul cărţii este alcătuit un index tematic. 
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CHIMIE 

 

 15. BIRCH, Beverley. În căutarea radiului: povestea 

Mariei Sklodowska-Curie / Beverley Birch; il.: Christian 

Birmingham; trad.: Sanda Albu. – Bucureşti: Prut, 2008. – 

42 p.: il. 

 

 În carte se povesteşte despre Marie Sklodowska-Curie 

(1867-1934), prima femeie din Europa care a devenit doctor 

în ştiinţe. Datorită perseverenţei sale, a demonstrat existenţa 

radiului şi a deschis poarta spre o nouă eră, cea în care trăim 

astăzi – era nucleară. 

 

 

 16. BIRCH, Beverley. Lupta împotriva microbilor: 

povestea lui Louis Pasteur / Beverley Birch; il.: Christian 

Birmingham; trad.: Sanda Albu. – Bucureşti: Prut, 2008. – 

42 p.: il. 

 

 Aceasta este o poveste adevărată a unui om care a 

contribuit la salvarea a milioane de vieţi omeneşti. Este 

vorba de chimistul şi biologul francez Louis Pasteur (1822-

1895), care a descoperit natura infecţioasă a unor boli ale 

omului şi animalelor. 

 

  

17. WINSTON, Robert. Misterele chimiei / Robert 

Winston; trad.: Sabina Marinescu. – Bucureşti: Litera 

Internaţional, 2008. – 95 p.: il. – (Prima mea enciclopedie 

de ştiinţă). 

 

  Cartea descrie lumea întreagă din perspectiva elementelor 

care o compun, oferind informaţii despre descoperirea lor şi 

despre felul în care acestea ne influenţează viaţa. 

 La sfârşitul cărţii este alcătuit un glosar şi index auxiliar. 
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ZOOLOGIE 

 

 ATLASUL oceanelor.  

 Vezi: Geografie. 

 

 18. MAREA enciclopedie ilustrată. Animale / text: Jenni 

Bruce [et al.]. – Bucureşti: Litera, 2009. – 608 p.: il. 

 

 Enciclopedia vă prezintă diversitatea lumii animale de pe 

Terra: păsări, mamifere, reptile, amfibieni, peşti, 

nevertebrate. Volumul este ilustrat cu desene, fotografii şi 

hărţi. 

 La sfârşitul cărţii este alcătuit un glosar şi un index 

auxiliar. 

 

 

 OPRIŞ, Tudor. Mică enciclopedie a bionicii: invenţiile tehnice ale naturii. 

 Vezi: Generalităţi. 

 

 

  19. PARTIN, Zoe. Mic atlas zoologic / Zoe Partin. – 

Bucureşti: Corint, 2006. – 47 p.: il. 

 

  Lucrarea este structurată în aşa fel, încât să conţină 

maximum de informaţii. Prezentarea regnului animal, cu 

principalii reprezentanţi, este însoţită de capitole privitoare 

la diversitatea animalelor, animalele şi mediul lor de viaţă, 

comportamentul lor, rolul solului şi al plantelor în viaţa 

animalelor, rolul animalelor în circuitul naturii şi ocrotirea 

unor specii. 

 

 

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

Wetter; trad.: Andrei-Paul Corescu. – Ch.: ARC, 2008. – 

304 p.: il. 

 

  Este o carte captivantă, bogat ilustrată, despre fascinanta 

lume animală şi misterele ei. Veţi afla cum se nasc şi 

descoperă lumea animalele, ce fel de hrană consumă, cum se 

apără de duşmani, cum se deplasează, în ce mod se 

reproduc, cum interacţionează cu mediul înconjurător şi ce 

influenţă exercită asupra acestuia. 
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ARTĂ 

 

 21. FLOREA, Vasile. Mică enciclopedie de artă 

universală / Vasile Florea, Gheorghe Székely. – Bucureşti; 

Ch.: Litera, 2005. – 504 p.: il. 

 

 Volumul include scurte prezentări biografice ale 

maeştrilor artei universale, însoţite de comentarii succinte 

despre operele lor reprezentative, cât şi o trecere în revistă a 

principalelor stiluri, curente, mişcări şi grupuri artistice. 

 

 

 

 MAREA enciclopedie a cunoaşterii: în 6 vol. Vol. 5. Artă şi literatură. 

 Vezi: Generalităţi. 

 

 TRIFAN, Călina. Aleea clasicilor. 

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

scriitorilor. 

 

 

SPORT 
 

 22. DREWETT, Jim. Cum să fii cel mai bun la fotbal / 

Jim Drewett; trad.: Gabriela Dima. – Ch.: ARC, 2009. – 52 

p.: il. 

 

 Acest ghid îţi ajută să devii, pas cu pas, stăpân pe 

tehnicile dificile ale fotbalului. 

 

 

 

 

 23. DREWETT, Jim. Cum să fii cel mai bun la tenis / 

Jim Drewett; trad.: Gabriela Dima. – Ch.: ARC, 2009. – 52 

p.: il. 

 

 Ghidul îţi indică cum să însuşeşti tehnica tenisului şi să te 

bucuri la maximum de practicarea lui. 
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 24. MASON, Paul. Cum să fii cel mai bun la înot / Paul 

Mason; trad.: Gabriela Dima. – Ch.: ARC, 2009. – 52 p.: il. 

 

 Acest ghid îţi arată cum să însuşeşti treptat tehnica 

înotului şi să te bucuri de practicarea lui. Cartea cuprinde 

descrierea echipamentului pentru înot şi a procedeelor de 

înot, startul şi întoarceri, siguranţa în apă, tacticile de 

concurs şi probele. 

 

 

LIMBI STRĂINE 

 

  25. MIC dicţionar de cuvinte şi expresii celebre / 

conceput de Anton Borş. – Ch.: T-PAR SRL, 2009. – 216 p. 

 

  Dicţionarul cuprinde un strop din marele ocean al 

înţelepciunii omului, al moralităţii acestuia. Cuvintele şi 

expresiile sunt date în trei limbi – română, latină şi rusă, şi 

sunt însoţite de explicaţii şi comentarii. 

 La sfârşitul dicţionarului este alcătuit un index tematic. 

 

 

 

LITERATURA ROMÂNĂ 

Folclor 

 

  26. CINCI mii de proverbe şi zicători din folclorul 

românilor / selecţ.: Lidia Hlib, Silvia Ursache; pict.: Alexei 

Gurschi. – Ch.: Silvius Libris, 2009. – 224 p.: il. 

 

  Este o culegere de proverbe şi zicători româneşti aranjate 

în ordine alfabetică. 

 

 

 

Literatura artistică 

 

  27. AGÂRBICEANU, Ion. Cuiburi cu soare: [nuvele] / 

Ion Agârbiceanu. – Cluj-Napoca: Limes, 2007. – 227 p. – 

(Biblioteca românească). 
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28. BOLINTINEANU, Dimitrie. Legende istorice / 

Dimitrie Bolintineanu. – Bucureşti: Vox, 2007. – 151 p. – 

(Biblioteca mea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29. CARAGIALE, Ion Luca. Pagini alese / Ion Luca 

Caragiale. – Bucureşti: Vox, 2007. – 239 p. 

 

 Cartea include momente şi schiţe: (Vizită, D-l Goe, 

Bubico ş.a.), nuvele şi basme: (Abu-Hasan, În vreme de 

război ş.a.) şi o piesă de teatru: (O scrisoare pierdută). 

 

 

 

 

 30. CARAGIALE, Mateiu I. Craii de Curtea-Veche / 

Mateiu I. Caragiale; pref.: Nicolae Manolescu. – Bucureşti: 

Litera Internaţional, 2009. – 240 p. – (Biblioteca pentru 

toţi). 

 

 În volum au intrat povestirile „Remember”, „Craii de 

Curtea-Veche”, „Sub pecetea tainei” şi versuri. 

 Cartea se finisează cu referinţe critice şi un tabel 

cronologic ce oglindeşte viaţa şi creaţia scriitorului. 

 

 

 31. ELIADE, Mircea. Maitreyi / Mircea Eliade; pref.: 

Eugen Simion. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2009. – 

240 p. – (Biblioteca pentru toţi). 

 

 Volumul este însoţit de referinţe critice şi un tabel 

cronologic al vieţii şi creaţiei scriitorului. 
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 32. ELIADE, Mircea. Nuntă în cer / Mircea Eliade; pref.: 

Paul Cernat. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2009. – 288 

p. – (Biblioteca pentru toţi). 

 

 Culegerea cuprinde romanul „Nuntă în cer”, proza 

fantastică „La umbra unui crin” şi „Uniforme de general”. 

 

 

 

 

 

 33. EMINESCU, Mihai. Pagini alese / Mihai Eminescu; 

cop.: Mirela Tufan. – Bucureşti: Vox, 2007. – 237 p. 

 

 „Făt-Frumos din lacrimă”, „Călin Nebunul”, „Sărmanul 

Dionis” şi alte poezii alese şi proză constituie conţinutul 

acestei cărţi. 

 

 

 

 

 

  34. FILIMON, Nicolae. Ciocoii vechi şi noi / Nicolae 

Filimon. – Bucureşti: Vox, 2007. – 253 p. – (Biblioteca 

mea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  35. PREDA, Marin. Cel mai iubit dintre pământeni. În 2 

vol. / Marin Preda; pref.: Eugen Simion. – Bucureşti: Litera 

Internaţional, 2009. – (Biblioteca pentru toţi). 

 

 Vol. 1. – 368 p. 

 Vol. 2. – 332 p. 
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  36. STĂNESCU, Nichita. Necuvintele / Nichita 

Stănescu; pref.: Daniel Cristea-Enache. – Bucureşti: Litera 

Internaţional, 2009. – 432 p. – (Biblioteca pentru toţi). 

 

  Volumul conţine versuri din diferite culegeri: „O viziune 

a sentimentelor” (1964), „11 elegii” (1966), „Necuvintele” 

(1969), „În dulcele stil clasic” (1970). 

  

 

 

 

 37. VLAHUŢĂ, Alexandru. România pitorească / 

Alexandru Vlahuţă. – Bucureşti: Vox, 2007. – 149 p. – 

(Biblioteca mea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  38. ZAMFIRESCU, Duiliu. Viaţa la ţară; Tănase Scatiu; 

În război / Duiliu Zamfirescu; pref.: Vasile Morar. – 

Bucureşti: Litera Internaţional, 2009. – 432 p. – (Biblioteca 

pentru toţi). 

 

  Alături de opera literară, volumul cuprinde referinţe 

critice şi un tabel cronologic al vieţii şi creaţiei scriitorului. 

 

 

 

 

Critică şi teorie literară. 

Viaţa şi activitatea scriitorilor 
 

  39. CHIPER, Grigore. Proza lui Liviu Rebreanu: 

(secretul capodoperelor) / Grigore Chiper. – Ch.: ARC, 

2009. – 48 p. – (Colecţia S.O.S.! Cartea care te salvează). 

 

  Cartea inserează date biografice ale lui Liviu Rebreanu şi 

analizează pe larg, dar simplu şi pe înţelesul tuturor, cele 

mai importante opere ale scriitorului: „Ion”, „Pădurea 

spânzuraţilor”, „Ciuleandra”. 
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  40. CIMPOI, Mihai. Mari scriitori români: medalioane 

literare / Mihai Cimpoi. – Ch.: Silvius Libris, 2009. – 168 p. 

 

  Volumul conţine biografii ale scriitorilor literaturii 

române clasice, interbelice şi contemporane. Sunt prezentate 

microportrete literare ale marilor scriitori, începând cu 

Vasile Alecsandri şi terminând cu Grigore Vieru. 

 

 

 

 

  41. CIMPOI, Mihai. Velikie rumynskie pisateli: 

literaturnye medal’ony / Mihai Cimpoi. – Ch.: Silvius 

Libris, 2009. – 184 p. 

 

  В этом сборнике представлены литературные 

портреты классиков румынской литературы от Василе 

Александри и Димитрие Кантемир до Никита Стэнеску 

и Григоре Виеру. 

 

 

 

  42. CIOBANU, Mircea V. Proza lui Mihail Sadoveanu / 

Mircea V. Ciobanu. – Ch.: ARC, 2009. – 48 p. – (Colecţia 

S.O.S.! Cartea care te salvează). 

 

  În carte sunt analizate pe larg, dar simplu şi pe înţelesul 

tuturor, operele principale ale lui Mihail Sadoveanu: 

„Domnu Trandafir”, „Neamul Şoimăreştilor”, „Baltagul”, 

„Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă”, „Fraţii Jderi” 

şi altele. 

 La sfârşitul cărţii este alcătuit un glosar. 

 

 

  43. REVENCU, Ana. Dicţionar de personaje literare: 

pentru elevii cl. V-XII / Ana Revencu. – Ch.: Prag-3, 2009. 

– 272 p. 

 

  Dicţionarul se începe cu descrierea tipologiei personajelor 

literare. În continuare sunt prezentate personajele de baladă, 

basm, poem, povestire, nuvelă, roman, dramă şi comedie. 

 La sfârşitul cărţii sunt alcătuite sinteze despre personajele 

literare. 
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  44. TRIFAN, Călina. Aleea clasicilor / Călina Trifan. – 

Ch.: ARC, 2009. – 88 p.: il. 

 

  Cartea vă oferă cea mai amplă informaţie despre Aleea 

clasicilor din Chişinău. Informaţia concisă conţine date 

esenţiale despre viaţa şi opera marilor clasici, textele fiind 

urmate de o listă a celor mai importante lucrări ale autorilor, 

precum şi de o scurtă bibliografie. Cartea cuprinde şi 

informaţii despre sculptorii care au realizat busturile. 

 

 

 

 45. VOICU, Laura. Rezumate la literatura română pentru 

BAC – Dramaturgia / Laura Voicu. – Ch.: Teo-Educaţional, 

2009. – 80 p. 

 

 Lucrarea descrie următoarele conţinuturi ale operelor 

dramatice: tema operei, elementele de compoziţie, 

construcţia subiectului, caracterizarea personajelor, 

încadrarea operei în specia literară etc. 

 Sunt caracterizate operele: „O scrisoare pierdută” de I. L. 

Caragiale, „Meşterul Manole” de L. Blaga, „Iona” de M. 

Sorescu, „Răzvan şi Vidra” de B. P. Hasdeu şi „Casa mare” 

de I. Druţă. 

 

 

 46. VOICU, Laura. Rezumate la literatura română pentru 

BAC – Poezia / Laura Voicu. – Ch.: Teo-Educaţional, 2009. 

– 120 p. 

 

 Îndrumarul respectiv poate fi  folosit ca un ghid 

recapitulativ pentru pregătirea examenului de Bacalaureat. 

Lucrarea descrie următoarele conţinuturi ale operelor lirice: 

tema operei, elementele de compoziţie, imaginarul poetic 

etc. 

 Sunt prezentate operele poetice ale lui G. Alexandrescu, 

V. Alecsandri, G. Bacovia, M. Eminescu, I. Barbu, T. 

Arghezi, L. Blaga, N. Stănescu, A. Mateevici, Gr. Vieru, D. 

Matcovschi. 
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 47. VOICU, Laura. Rezumate la literatura română pentru 

BAC – Proza / Laura Voicu. – Ch.: Teo-Educaţional, 2009. 

– 184 p. 

 

 Acest îndrumar asigură următoarele conţinuturi ale 

operelor epice din literatura română: tema operei, 

elementele de compoziţie, construcţia subiectului, 

caracterizarea personajelor, perspectiva narativă etc. 

 Sunt caracterizate operele „Alexandru Lăpuşneanu” de C. 

Negruzzi, „Enigma Otiliei” de G. Călinescu, „Povestea lui 

Harap Alb” de I. Creangă, „Baltagul” de M. Sadoveanu, 

„Moromeţii” de M. Preda etc. 

 

 

 

LITERATURA UNIVERSALĂ 

Literatura artistică 
 

 

 48. LISEZ pour apprendre: [nuvele] / selecţ., prez., 

exerciţii de Nina Zgardan. – Ch.: ARC, 2009. – 48 p. – 

(Cartea de lectură). 

 

 Cartea cuprinde textele în original ale unor autori 

francezi, intraţi în fondul de aur al literaturii universale: 

Henri Barbusse, Anatole France, Emile Zola, Pierre Loti ş.a. 

 Nuvelele sunt însoţite de un glosar şi o suită de exerciţii 

aplicate pe fiecare text în parte. Cartea se adresează elevilor 

care studiază limba franceză. 

 

 

 

 49. LONDON, Jack. Agăţat = Pinched / Jack London; 

trad.: D. Mazilu. – Ch.: ARC, 2009. – 36 p. – (Cartea de 

lectură). 

 

 Este o carte bilingvă care conţine textul în original şi 

traducerea artistică şi se adresează elevilor care studiază 

limba engleză. 
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 50. STENDHAL. Vanina Vanini / Stendhal; trad.: Dinu 

Albulescu. – Ch.: ARC, 2009. – 64 p. – (Cartea de lectură). 

 

 Cartea prezintă textul nuvelei „Vanina Vanini” în original 

şi traducerea artistică. Cartea poate fi de folos elevilor care 

studiază limba franceză. 

 

 

 

 

GEOGRAFIE 
 

 

  51. ATLASUL lumii: enciclopedia geografică a familiei. 

Vol. 1. Geografia: lumea în cifre / trad.: Alexandra Anton, 

Diana Peneş. – Bucureşti: Erc Press, 2008. – 96 p.: il. 

 

  Prima secţiune a acestui atlas – „Ţările lumii” – aduce 

informaţii referitoare la toate statele independente ale lumii: 

suprafaţa, populaţia, demografia, moneda naţională etc. A 

doua secţiune – „Producţia mondială” – prezintă ţările care 

se remarcă în ceea ce priveşte activitatea agricolă, 

industrială şi energetică. A treia secţiune – „Zone protejate” 

– este dedicată celor mai importante parcuri naturale. 

 Volumul se încheie cu compartimentul „Recordurile 

Terrei”. 

 

 

  52. ATLASUL oceanelor / text: Catherine Gaudineau; 

trad.: Cosmin Comărnescu. – Bucureşti: Corint Junior, 

2008. – 43 p.: il. 

 

 Acest atlas prezintă lumea fascinantă a mărilor şi oceanelor. 

Veţi descoperi universul minunat al adâncurilor, diversitatea 

animalelor marine, resursele şi bogăţiile mării. 
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  53. BURCEA, Nela. Geografie: Europa, România, 

Uniunea Europeană. Probleme fundamentale: clasa a XII-a / 

Nela Burcea, Cătălina Şerban. – Bucureşti: Meteor Press, 

2009. – 120 p. – (Esenţiale). 

 

  Volumul conţine informaţii esenţiale şi concise despre 

relieful, clima, resursele naturale, agricultura, industria, 

turismul, sistemele de transport, populaţia, oraşele ţărilor 

europene. 

 Un capitol aparte povesteşte pe scurt despre formarea 

Uniunii Europene. 

 

 

  54. BURNIE, David. Marile minuni ale naturii / David 

Burnie; trad.: Andreea Diaconu. – Bucureşti: Litera 

Internaţional, 2008. – 64 p.: il. 

 

  Cartea vă invită într-o călătorie spre cele mai 

spectaculoase locuri ale lumii: Marele Canion în America de 

Nord, Pădurea amazoniană în America de Sud, Antarctida, 

deşertul Namib în Africa şi multe altele. Veţi afla cum s-au 

format ele, cu milioane de ani în urmă, dar şi ce animale 

trăiesc aici. 

 La sfârşitul cărţii este alcătuit un glosar şi un index auxiliar. 

 

 

  55. CURCHI: natură şi credinţă / Adam Begu, Nina 

Liogchii, Nicolae Boboc, Maria Sandu. – Ch.: Mediul 

Ambiant, 2009. – 32 p.: il. 

 

  Citind această carte, veţi afla mai multe amănunte despre 

rezervaţia naturală „Curchi” şi Mănăstirea Curchi situate în 

raionul Orhei. Vă veţi familiariza cu patrimoniul natural şi 

istoria complexului monastic. 

 

 

 

 

  56. GEOGRAFIA sacră: o enciclopedie a locurilor de 

putere / alcăt.: D. Gromov; trad.: Marina Vraciu. – Ch.: 

ARC, 2008. – 608 p. 

 

  În enciclopedie sunt descrise peste 150 de „locuri ale 

puterii” din Rusia, Ucraina, Europa, Asia, Africa, America, 

Australia, Oceania şi Antarctida. 
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Veţi face călătorii virtuale în: Muntele Athos şi Veneţia, 

Ierusalim şi Sinai, Marele Zid Chinezesc şi Insula Paştelui. 

 

 MAREA enciclopedie a cunoaşterii: în 6 vol. Vol. 1. Universul şi Pământul. 

 Vezi: Generalităţi. 

 

  57. MAREA enciclopedie – statele lumii: în 10 vol. / 

trad.: Monica Pepine [et al.]. – Bucureşti: Litera 

Internaţional, 2009. – (Financiarul). 

 

 Vol. 1. Europa de Nord şi de Vest. – 96 p.: il. 

 Vol. 2. Europa Centrală şi de Est. – 96 p.: il. 

 Vol. 3. Europa de Sud-Est şi de Sud-Vest. – 96 p.: il. 

 Vol. 4. Asia de Est, de Sud-Est şi de Sud. – 96 p.: il. 

 Vol. 5. Asia Centrală şi Orientul Mijlociu. – 96 p.: il. 

 Vol. 6. America de Nord şi de Sud. – 96 p.: il. 

 Vol. 7. America Centrală şi Indiile de Vest. – 96 p.: il. 

 Vol. 8. Africa de Nord şi de Vest. – 96 p.: il. 

 Vol. 9. Africa Centrală şi de Sud. – 96 p.: il. 

 Vol. 10. Australia, Oceania şi Antarctica. – 96 p.: il. 

 

  58. MARELE atlas ilustrat al lumii: un portret 

cuprinzător al Pământului. – Bucureşti: Litera, 2009. – 304 

p.: il. 

 

  Prima parte a atlasului – „Privire asupra lumii” – conţine 

o serie de hărţi şi diagrame, ilustrând diverse teme – de la 

climă şi comunicaţii, până la standarde de viaţă, limbă, 

religie şi resurse. Partea a doua – „Hărţile regiunilor lumii”- 

cuprinde diverse hărţi regionale. 

 Volumul se încheie cu compartimentul „Comparaţii 

geografice”, glosar „Termeni geografici” şi un index 

geografic. 

 

 

 

  59. ŞERBAN, Cătălina. Geografia României: clasa a 

VIII-a / Cătălina Şerban, Nela Burcea. – Bucureşti: Meteor 

Press, 2007. – 96 p. – (Esenţiale). 

 

  Cartea cuprinde informaţii esenţiale şi concise despre 

zonele geografice ale României. 
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  60. VAGNER, B. B. Sto velikih čudes prirody / B. B. 

Vagner. – M.: Veče, 2002. – 496 p.: il. – (100 velikih). 

 

  Книга рассказывает об уникальных уголках природы 

нашей планеты. Вы совершите путешествие по всем 

семи частям света и четырём океанам Земли. 

 

 

 

 

 

ISTORIA ROMÂNILOR 
 

 BOLINTINEANU, Dimitrie. Legende istorice. 

 Vezi: Literatura română. Literatura artistică. 

 

  61. MAREA istorie ilustrată a lumii. România: în 2 vol. / 

text: Teodora Stănescu-Stanciu. – Bucureşti: Litera 

Internaţional, 2009. – (Financiarul). 

 Vol. 1. De la începuturi la Iancu de Hunedoara. – 96 p.: il. 

 Vol. 2. De la Mihai Viteazul la Uniunea Europeană. – 96 p.: 

il. 

 

  Primul volum recompune o istorie veche a românilor, de 

la începuturi până la experienţa tumultuoasă a principilor 

Evului Mediu. Al doilea volum reconfigurează procesul de 

formare a statului unitar român, subliniază notele definitorii 

ale dezvoltării interne ante şi postbelice, precum şi traiectul 

României în noul context politic. 

 

 

  62. MAREA Unire a românilor 1 decembrie 1918: 

(1918-2009 – 91 de ani): documente şi ilustraţii privind 

evenimentul aniversat. – Alba Iulia: Altip, 2009. – 148 p.: il. 

 

 

 

 

 

 

 

 VLAHUŢĂ, Alexandru. România pitorească. 

 Vezi: Literatura română. Literatura artistică. 
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ISTORIA UNIVERSALĂ 

 

 

  63. COHAT, Yves. Civilizaţiile antice: Egiptenii, Grecia 

Antică, Romanii / Yves Cohat; trad.: Cristina Jinga. – 

Bucureşti: Erc Press, 2007. – 186 p.: il. – (Viaţa privată a 

oamenilor; nr. 2). 

 

  Această carte vă oferă posibilitatea să pătrundeţi în viaţa 

egiptenilor, grecilor şi romanilor cu ajutorul unor minunate 

reconstituiri istorice ilustrate şi să descoperiţi toate detaliile 

traiului lor de zi cu zi. 

 

 ENCICLOPEDIA Uniunii Europene. 

 Vezi: Generalităţi. 

 

 

  64. HANCOCK, Graham. Enciclopedia civilizaţiilor: în 

căutarea începutului şi a sfârşitului / Graham Hancock; 

trad.: Mariana Millio. – Bucureşti: Elis, 2006. – 532 p. 

 

  În volumul respectiv se povesteşte despre diferite 

civilizaţii ale lumii antice: civilizaţiile indienilor din 

America, civilizaţiile Egiptului Antic ş.a. 

 La sfârşitul cărţii este alcătuit un index alfabetic şi o 

bibliografie selectivă. 

 

 

 MAREA carte despre invenţii utile, de viitor, indispensabile, revoluţionare. 

 Vezi: Generalităţi. 

 

MAREA carte despre progres: locuinţa, economia, civilizaţia, obiecte şi 

unelte. 

 Vezi: Generalităţi. 

 

 

 65. MAREA istorie ilustrată a lumii: în 7 vol. / text: 

Klaus Bernde [et al.]; trad.: Brânduşa Ciugudean. – 

Bucureşti: Litera Internaţional, 2008. – (Financiarul). 

 

 Vol. 1. Preistoria. Primele imperii. – 80 p.: il. 

 Vol. 2. Lumea Antică. – 80 p.: il. 

 Vol. 3. Evul Mediu. – 80 p.: il. 

 Vol. 4. Începutul perioadei moderne. – 80 p.: il. 

 Vol. 5. Epoca modernă. – 80 p.: il. 
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Vol. 6. Războaiele mondiale şi perioada interbelică. – 80 

p.: il. 

 Vol. 7. Lumea contemporană. – 80 p.: il. 

 

Fiecare volum povesteşte despre o anumită perioadă din istoria omenirii şi este 

însoţit de un index auxiliar. 

 

 MARELE atlas ilustrat al lumii: un portret cuprinzător al Pământului. 

 Vezi: Geografie. 

 

 66. NOUGIER, Louis-René. De la cei dintâi oameni la 

barbari: preistoria, galii, vikingii / Louis-René Nougier; 

adapt.: Yves Cohat; trad.: Cristina Jinga. – Bucureşti: Erc 

Press, 2006. – 186 p.: il. – (Viaţa privată a oamenilor; nr. 1). 

 

 Cartea vă permite să pătrundeţi în intimitatea vieţii 

oamenilor preistorici, a galilor şi a vikingilor cu ajutorul 

minunatelor ilustraţii care le reconstituie istoria. Vă 

descoperiţi toate amănuntele traiului lor de zi cu zi. 
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INDEXURI AUXILIARE 

Index de nume 

 

 

Agârbiceanu, Ion 27 

Albu, Sanda 12, 13, 15, 16 

Albulescu, Dinu 50 

Amčenkov, Ûrij 1 
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Birmingham, Christian 15, 16 
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Borodulin, V. I. 8 

Borş, Anton 25 
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Burcea, Nela 53, 59 

Burnie, David 54 

Caragiale, Ion Luca 29 

Caragiale, Mateiu I. 30 

Caselli, Giovanni 6 

Cernat, Paul 32 

Chiper, Grigore 39 

Cimpoi, Mihai 40, 41 

Ciobanu, Mircea V. 42 

Ciugudean, Brânduşa 65 

Cohat, Yves 63, 66 

Comărnescu, Cosmin 52 

Constantin, Ioana-Anca 4, 5, 6 

Corescu, Andrei-Paul 20 

Corfield, Robin Bell 12, 13 

Cristea-Enache, Daniel 36 

Diaconu, Andreea 54 

Dima, Gabriela 22, 23, 24 

Diordiev, Radu 2 

Drewett, Jim 22, 23 

Eliade, Mircea 31, 32 

Eminescu, Mihai 33 

Farndon, John 1 

Filimon, Nicolae 34 
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Florea, Vasile 21 

Garozzo, Dorotea 4 

Gaudineau, Catherine 52 

Ghica, Luciana-Alexandra 3 

Götz, Hans-Peter 14 

Gramaţki, Iulian 2 

Gromov, D. 56 

Gurschi, Alexei 26 

Hancock, Graham 64 

Hlib, Lidia 26 

Jinga, Cristina 63, 66 

Liogchii, Nina 55 

London, Jack 49 

Manolescu, Nicolae 30 

Marinescu, Sabina 17 

Mason, Paul 24 

Mazilu, D. 49 

Millio, Mariana 64 

Morar, Vasile 38 

Moscovich, Ivan 10 

Nougier, Louis-René 66 

Opriş, Tudor 9 

Partin, Zoe 19 

Peneş, Diana 51 

Pepine, Monica 57 

Pomilio, Annalisa 5 

Preda, Marin 35 

Prohin, Andrei 2 

Revencu, Ana 43 

Sandu, Maria 55 

Săvulescu, Doru 11 

Simion, Eugen 31, 35 

Someşan, Maria 14 

Stănescu, Nichita 36 

Stănescu-Stanciu, Teodora 61 

Stendhal 50 

Székely, Gheorghe 21 

Şerban, Cătălina 53, 59 

Tassi, Laura 4 

Trifan, Călina 44 

Tufan, Mirela 33 

Ursache, Silvia 2, 26 

Vagner, B. B. 60 
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Vlahuţă, Alexandru 37 

Voicu, Laura 45, 46, 47 

Vraciu, Marina 56 

Wetter, Bernard de 20 

Winston, Robert 17 

Zabulica-Diordiev, Violeta 2 

Zamfirescu, Duiliu 38 

Zgardan, Nina 48 
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