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 Buletinul informativ „În ajutor programei de studiu” reflectă literatura care 

poate fi recomandată elevilor din ciclul gimnazial și liceal pentru lecturi 

extrașcolare, dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor obținute în procesul 

studierii disciplinelor școlare. 

 Fascicula dată cuprinde cărți intrate în bibliotecă în perioada ianuarie-iunie 

2020. Au fost selectate cărți editate în ultimii ani și mai puțin noi, achiziționate sau 

primite prin donații, care se consideră necesare pentru lectura suplimentară la 

obiectele de studiu. 

 Structura buletinului corespunde ciclului obiectelor de studiu. În cadrul 

rubricilor cărțile sunt aranjate în ordine alfabetică.  

Adnotările facilitează procesul de selectare și recomandare a literaturii, iar 

sistemul de trimiteri și indexurile auxiliare de nume și de titluri înlesnesc 

orientarea în conținutul buletinului. 

Dacă biblioteca publică pentru copii sau cea școlară nu dispune de literatura 

ce vă interesează, folosiți abonamentul interbibliotecar. 

 

Adresa noastră: Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” 

Str. Șciusev nr. 65, 

Chișinău, MD-2012 

Republica Moldova 

e-mail: info@bncreanga.md   

www.bncreanga.md 
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GENERALITĂȚI 

 

1. 20 DE BĂIEȚI extraordinari care au schimbat lumea / text: 

Jacopo Olivieri, Rosalba Troiano; trad.: Adrian Ciubotaru; il.: 

Giovanni Abielle [et al.]; cop.: Sarah Bocconi. – Ch.: Arc, 

2019. – 88 p.: il. – (Istorii extraordinare). 

 În această carte vei găsi douăzeci de exemple de 

personalități extraordinare: Alexandru Macedon și Napoleon Bonaparte, Isaac 

Newton și Nikola Tesla, Pablo Picasso și Michelangelo Buonarroti și mulți alții. 

Vei afla cum au devenit faimoși grație invențiilor și cuceririlor pe care le-au 

înfăptuit. 

 

2. 20 DE FETE extraordinare care au schimbat lumea / text: 

Rosalba Troiano; trad.: Adrian Ciubotaru; il.: Simona Bursi [et 

al.]; cop.: Sarah Bocconi. – Ch.: Arc, 2019. – 88 p.: il. – (Istorii 

extraordinare). 

 Această carte cuprinde istorii a douăzeci de femei celebre 

care au investit multă răbdare și timp în atingerea scopurilor pe 

care și le-au fixat, chiar și atunci când nimeni nu mai credea că ele vor reuși. 

 Astfel, vei afla lucruri interesante despre inventatoarele și savantele Marie 

Curie și Hedy Lamarr, scriitoarele Jane Austen și Agatha Christie, exploratoarele 

Jane Goodall, cosmonauta Valentina Tereșkova etc. 

 

3. 100 DE LUCRURI despre știință / text: Alex Frith, Minna 

Lacey, Jerome Martin, Jonathan Melmoth; il.: Federico Mariani, 

Jorge Martin; trad.: Justina Bandol. – București: Litera, 2018. – 

127 p.: il. 

 Cum a luat ființă Universul? Care e originea omului? Cum 

e în adâncul oceanelor? Care e cel mai rapid lucru din Univers? 

Răspunsurile la aceste și alte o sută de întrebări sunt adunate în enciclopedia „100 

de lucruri despre știință”. La sfârșitul cărții este alcătuit și un glosar care explică 

termenii științifici folosiți în enciclopedie. 

 

4. BOYER, Crispin. De ce? Peste 1111 răspunsuri la orice 

întrebare / Crispin Boyer; trad.: Aloma Ciomâzgă-Mărgărit. – 

București: Litera, 2017. – 223 p. – (National Geographic Kids). 
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 Din această carte poți afla 1111 răspunsuri fascinante la întrebări pe care le 

pune orice copil. De la clasica „De ce e cerul albastru?” până la întrebări ciudate, 

cum ar fi „De ce nu pot să sap o groapă prin centrul Pământului”, toate au câte un 

răspuns captivant și plin de informații surprinzătoare. 

 

5. MAREA CARTE de întrebări și răspunsuri / text: Laura 

Aceti, Marco Scuderi; trad.: Gabriela Dima; il.: Dmitry 

Bogdanov [et al.]. – Ed. a 2-a. – Ch.: Arc, 2019. – 256 p.: il. – 

(Enciclopediile ARC). 

 Citind acest volum, vei afla lucruri absolut uimitoare 

despre tainele Universului, despre evenimentele istorice, despre 

natură și geografie, știință și tehnologie, despre corpul uman și animale. 

 

6. SPARROW, Giles. Științe: enciclopedia vizuală a copiilor / 

Giles Sparrow; trad.: Sanda Albu. – Ch.: Prut, 2019. – 128 p. 

 Cu ajutorul acestei enciclopedii cuprinzătoare vei 

descoperi lumea științelor naturale. În carte sunt prezentate cele 

mai recente descoperiri din diverse domenii: fizică, biologie, 

anatomie, chimie, geologie, astronomie ș.a. 

 

 

PSIHOLOGIE 

 

7. CARNEGIE, Dale. 10 pași pentru o viață împlinită / Dale 

Carnegie; trad.: Irina Nicolaescu. – București: Litera, 2018. – 223 p. 

 Autorul cărții descrie cei 10 pași simpli și eficienți care te vor 

ajuta să ai o viață plină de satisfacții și succese. 

 

8. CATER, Richard. Teste de inteligență: 200 de exerciții pentru 

evaluarea scorului IQ / Richard Cater; trad.: Cora Radulian. – 

București: Litera, 2017. – 196 p. 

 În paginile acestui volum sunt adunate 200 de teste de 

inteligență concepute pentru a te ajuta să-ți îmbunătățești puterea 

creierului. 
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9. FILOSOFIE: idei fundamentale / Will Buckingham, 

Douglas Burnham, Clive Hill [et al.]; trad.: Crina Boitor. – 

București: Litera, 2016. – 352 p. 

 Cum a început Universul? Ce este adevărul? De-a lungul 

istoriei, umanitatea și-a pus aceste întrebări majore, precum și 

altele, despre natura vieții și a existenței, iar marii gânditori au 

oferit soluții ce continuă să influențeze lumea în care trăim. Scris într-un limbaj 

accesibil, volumul abundă în explicații concise, în diagrame, în citate memorabile 

și în ilustrații ingenioase. 

 

 

10. GOINS, Jeff. Află cine ești cu adevărat: Găsește-ți calea în 

viață făcând ceea ce îți place / Jeff Goins; trad.: Irina Nicolaescu. – 

București: Litera, 2017. – 239 p. 

 

 

 

 

11. HILL, Napoleon. Scara magică spre succes / Napoleon Hill; ed. 

actualizată pentru secolul XXI de Patricia G. Horan; trad.: Laura 

Sandu. – București: Litera, 2018. – 175 p. 

 Adevărații lideri nu se nasc, ei se formează, spune Napoleon 

Hill, unul dintre părinții literaturii motivaționale. Cartea „Scara 

magică spre succes” este concepută ca un curs în 17 lecții ce 

condensează într-un mod foarte simplu și ușor de însușit principiile-cheie ale legii 

succesului. 

 

12. JOHNSON, Dorothea. Ghid de bune maniere moderne / 

Dorothea Johnson, Liv Tyler; trad.: Aloma Ciomâzgă-Mărgărit. – 

București: Litera, 2018. – 176 p. 

 Deprinderea bunelor maniere reprezintă o investiție 

importantă în viitorul tău. Autorii acestei cărți îți sugerează ce este 

bine să faci și ce nu, răspunzând la întrebări clasice și la întrebări 

caracteristice secolului XXI: cum faci față cu brio interviurilor de angajare; cum 

faci conversație; eticheta pe e-mail, inclusiv ce să postezi sau să nu postezi pe 

social media; cum să te descurci cu utilizatorii nepoliticoși la telefonul mobil ș.a. 
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13. LEADERSHIP autentic / text: Bill George, Herminia Ibarra, 

Rob Goffee, Gareth Jones; trad.: Alexandru Bumbaș. – București: 

Litera, 2019. – 125 p. – (Inteligența emoțională). 

 Cartea explică rolul autenticității în conducerea inteligentă 

emoțional. Vei învăța cum să-ți descoperi sinele autentic, când sunt 

potrivite răspunsurile emoționale, cum îți poate face rău 

conformarea la anumite standarde și când trebuie să simți că nu ești autentic. 

 

14. WEEKS, Marcus. Introducere în psihologie / Marcus 

Weeks; consult.: dr. John Mildinhall; trad.: Ana-Maria Stanciuc. 

– București: Litera, 2018. – 160 p. 

 Școală, prieteni, familie, relații: viața este plină de 

întrebări importante, iar „Introducere în psihologie” te ajută să 

răspunzi la ele. Această carte reprezintă introducerea perfectă în 

subiect, prezentând experimentele controversate, teoriile importante și 

personalitățile influente din domeniu. 

 

 

ȘTIINȚE NATURALE 

 

15. CHIMIE: examene de bacalaureat: Exerciții. Probleme. 

Teste: (profilul real, profilul umanistic, arte, sport): ghid pentru 

absolvenții liceelor / Nadejda Velișco, Elena Mihailov, Tatiana 

Litvinova [et al.]. – Ed. a 2-a. – Ch.: Arc, 2019. – 136 p. 

 Acest ghid include un set de itemi pentru fiecare profil în 

parte – diverși după tip, formă, complexitate, grad de dificultate. 

 Toate modelele de teste pentru examenele de BAC cuprind explicări 

detaliate și exemple de realizare. 

 

16. IAVORSCHI, Victor. Matematica: culegere de exerciții și 

probleme: clasa a 10-a / Victor Iavorschi. – Ch.: [S.n.], 2019. – 

264 p. 

 Lucrarea conține exerciții și probleme la toate 

compartimentele programei de liceu. Exercițiile și problemele 

sunt însoțite de răspunsuri, modele de rezolvare sau indicații 

pentru rezolvare. 
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SPARROW, Giles. Științe: enciclopedia vizuală a copiilor. 

 Vezi: Generalități. 

 

 

LITERATURA ROMÂNĂ 

Literatura artistică 

 

17. CÂRCHELAN, Iuliu. Balade: pentru copii mari și mici, părinți 

și bunici / Iuliu Cârchelan; cop.: Ion Dogaru. – Ch.: [S.n.], 2019. – 

48 p. 

 

 

 

18. CIORCA, Ioan. Povești și povestiri / adaptate în versuri după 

Ion Creangă de Ioan Ciorca. – Cluj-Napoca: Imprimeria Ardealul, 

2018. – 326 p. – (Ghiozdanul cu povești). 

 Această carte dă un nou aspect poveștilor și povestirilor lui 

Ion Creangă, înveșmântându-le în straiul versului. 

 

 

 

19. DABIJA, Nicolae. Domašnee zadanie: (roman) / Nicolae 

Dabija; per. s rum.: Raisa Țâbârnă. – Ch.: Editura pentru 

Literatură și Artă, 2019. – 376 p. – Lb. rusă. 

 

 

 

20. FLORIAN, Filip. Toate bufnițele: roman / Filip Florian. – Ed. a 

4-a. – Iași: Polirom, 2019. – 274 p. 

 Scriitorul Filip Florian spune că „dacă oamenii s-ar sătura 

într-o bună zi de povești, cred că sufletele s-ar usca, s-ar topi și 

lumea ar arăta ca un pustiu.” Romanul „Toate bufnițele” spune 

poveștile a doi oameni care au norocul să se întâlnească și apoi unul 

îl salvează pe celălalt. Unul e bătrân și își povestește copilăria și viața din alte 

timpuri, iar altul este copil și își trăiește copilăria și își începe viața. 
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21. LOVINESCU, Eugen. Mite; Bălăuca / Eugen Lovinescu; cop.: 

Dragoș Popa. – Ch.: Prut Internațional, 2019. – 388 p. 

 

 

 

 

22. MUSCALU, Ion. Zia, regina costobocilor: (Dacii liberi): 

roman istoric / Ion Muscalu. – Iași: Danaster, 2019. – 330 p. 

 „Ion Muscalu a devenit un nume de referință în proza 

românească actuală, cu profund caracter istoric. […] Povestea 

costobocilor – unul din triburile dacilor liberi – este la fel de 

frumoasă ca orice poveste de spus la gura sobei, iar naratorul o 

desfășoară când molcom, când vioi, mizând pe interesul nostru pentru viața dăltuită 

în piatra Columnei lui Traian.” (Elena Leonte) 

 

23. O TEMĂ în literatură: familia, școala / pref., sel. text., n. 

biobibliogr. de Mariana Jitari. – Ch.: Știința, 2019. – 224 p. – 

(Câmpul de lectură). 

 Antologia cuprinde texte literare relevante care abordează 

tema familiei și a școlii. Aceste texte lirice, epice, dramatice, 

eseistice etc. ne oferă bucuria lecturii, servindu-ne și ca surse de 

cunoaștere și formare. Astfel, istoriile bonome ale lui Ion Creangă 

sunt alături de cele ironice ale lui Vasile Alecsandri și I.L. Caragiale, textele 

luminoase ale lui Ionel Teodoreanu și Lucian Blaga alternează cu cele de un 

realism dur ale lui Liviu Rebreanu și Marin Preda etc. 

 

24. POPESCU, Adina. Povestiri de pe Calea Moșilor /Adina 

Popescu; il.: Bilyana Velikova. – București: Youngart, 2019. – 

252 p. 

 Adina, eroina acestei cărți, stă pe Calea Moșilor și are tot ce 

își poate dori: are prieteni (din bloc și de la școală), păpuși, rotile 

și câte și mai câte. Din când în când, ascultă discuri cu povești. 

Într-o zi scrie o poezie și devine o poetă celebră în toată școala. Calea Moșilor este 

toată lumea Adinei, pentru că aici se întâmplă totul, și numele ei adevărat este 

Calea Copilăriei. 
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SOROCA – ținut la margine de Țară: (515 ani de la atestarea documentară). 

 Vezi: Geografie. 

 

LITERATURA UNIVERSALĂ 

Literatura artistică 

 

25. ARNOLD, David. Ținutul țânțarilor / David Arnold; trad.: 

Iulia Arsintescu. – București: Youngart, 2017. – 337 p. 

 David Arnold este considerat unul dintre cei mai 

promițători noi autori de literatură pentru adolescenți. Eroina 

cărții, Mim, nu e bine. Familia i se destramă repede. Tânăra de 16 

ani suferă de nevroză. Ea este nevoită să se mute în celălalt colț al 

țării împreună cu tatăl și noua lui soție. Când află că mama ei e bolnavă, fuge de-

acasă, hotărâtă să străbată cei 1524 de km care o despart de ea. Drumul nu e doar 

lung, ci se dovedește și dificil de străbătut, căci întâlnirile și confruntările cu 

diverse personaje și demoni o pun la grea încercare. 

 

 

26. ASIMOV, Isaac. Fundația / Isaac Asimov; trad.: Mihai-Dan 

Pavelescu. – București: Paladin, 2013. – 262 p. – (Serie de autor). 

 

 

 

 

 

27. ASIMOV, Isaac. Fundația și Pământul / Isaac Asimov; trad.: 

Ana-Veronica Mircea. – București: Paladin, 2017. – 550 p. – 

(Serie de autor). 

 

 

 

 

28. ASIMOV, Isaac. Imperiul: cartea II: Praf de stele / Isaac 

Asimov; trad.: A. Genescu. – București: Paladin, 2013. – 270 p. – 

(Serie de autor). 
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29. ASIMOV, Isaac. Marginea Fundației / Isaac Asimov; trad.: 

Ana-Veronica Mircea. – București: Paladin, 2016. – 494 p. – 

(Serie de autor). 

 

 

 

30. ASIMOV, Isaac. Roboții: Cartea I: Eu, robotul / Isaac 

Asimov; trad.: A. Genescu. – București: Paladin, 2017. – 276 p. – 

(Serie de autor). 

 Roboții nu au voie să facă rău niciunei ființe umane, trebuie 

să se supună ordinelor oamenilor și nu-și pot pune în pericol 

existența, însă doar atâta timp cât nu încalcă primele două reguli. 

Acestea sunt cele Trei Legi ale Roboticii cu care au fost 

programați roboții cu inteligența artificială. „Eu, robotul” este o colecție de nouă 

povestiri relatate din perspectiva unui robopsiholog care dezvăluie aventurile 

primilor roboți inteligenți creați de om. 

 

 

31. ASIMOV, Isaac. Roboții: Cartea II: Cavernele de oțel / Isaac 

Asimov; trad.: Alexandra Fusoi. – București: Paladin, 2017. – 275 

p. – (Serie de autor). 

 

 

 

 

32. ASIMOV, Isaac. Roboții: Cartea III: Soarele gol / Isaac 

Asimov; trad.: Alexandra Fusoi. – București: Paladin, 2017. – 260 

p. – (Serie de autor). 

 

 

 

 

33. ASIMOV, Isaac. Roboții: Cartea IV: Roboții din lumea 

zorilor / Isaac Asimov; trad.: Alexandra Fusoi. – București: 

Paladin, 2019. – 488 p. – (Serie de autor). 
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34. ASIMOV, Isaac. Zorii Fundației / Isaac Asimov; trad.: Ana-

Veronica Mircea. – București: Paladin, 2017. – 512 p. – (Serie de 

autor). 

 

 

 

35. BROWN, Pierce. Furia de fier / Pierce Brown; trad.: Laura 

Ciobanu. – București: Paladin, 2018. – 802 p. – (Science-fiction). 

 Este prima parte a unei noi trilogii a scriitorului american 

de literatură științifico-fantastică Pierce Brown. Nu doar o simplă 

aventură SF, ci o creație mult mai provocatoare și convingătoare 

prin fuziunea de intrigă politică, acțiune și perspective. 

 

36. DAVIES, Jacqueline. Războiul Limonadei / Jacqueline 

Davies; trad.: Alexandru Macovei; il.: Cara Llewellyn. – 

București: Arthur, 2017. – 218 p. 

 Ce este Cererea? Dar Oferta? Concurența? Marketingul? 

„Războiul Limonadei” este o carte care ne creionează, în joacă, 

mici lecții de economie. Amuzant și profund, totodată, „Războiul 

Limonadei” urmărește subtil felul în care, din dorința de câștig, 

concurenții pot ajunge în situația de a-și face rău reciproc. 

 

37. GRENIER, Christian. Virusul L.I.V. 3 sau Moartea cărților / 

Christian Grenier; trad.: Aurelia Năstase. – Pitești: Paralela 45, 

2013. – 172 p. 

 Guvernul Republicii Literelor a interzis toate ecranele și a 

decretat lectura obligatorie. În fața acestei tiranii, Zapiștii se revoltă: 

acești tineri rebeli, adepți ai culturii imaginii, propagă un virus care 

șterge cuvintele din cărți, pe măsură ce ele sunt citite. Doar Allis 

poate să-l identifice pe inventatorul virusului și să găsească un antidot. 
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38. GROGAN, John. Eu și Marley: viața și iubirea alături de cel 

mai obraznic cățel din lume / John Grogran; trad.: Ela-Evelina 

Jianu. – București: Art, 2019. – 357 p. 

 Romanul autobiografic „Eu și Marley”, scris de autorul 

american John Grogan, povestește despre prietenia dintre om și 

câinele labrador pe nume Marley. 

 

39. PENNYPACKER, Sara. Pax / Sara Pennypacker; il.: Jon 

Klassen; trad.: Tatiana Dragomir. – București: Arthur, 2018. – 

255 p. 

 Sara Pennypacker este o autoare americană de cărți pentru 

copii. Cartea „Pax” a fost nominalizată la National Book Award și 

numită printre cele mai bune cărți pentru copii ale anului. Este o 

carte despre prețul războiului, așa cum este el, trăit de doi prieteni despărțiți fără 

voia lor: un băiat și un vulpoi. 

 

40. PREUSSLER, Otfried. Krabat / Otfried Preussler; trad.: 

Gertrud Nicolae. – București: Univers Enciclopedic Gold. – 2016. 

– 255 p. 

 Cartea scriitorului german Otfried Preussler „Krabat” are o 

aromă proaspătă, dar, în același timp, și romantică. Este un basm 

reinventat despre felul în care un suflet bun poate scăpa, prin 

iubire și muncă, din chingile magiei și misterului, salvându-se atât pe el, cât și pe 

cei din jur. 

 

41. RIORDAN, Rick. Eroii Olimpului. Vol. 1: Eroul pierdut / 

Rick Riordan; trad.: Alex Moldovan. – București: Excalibur, 2017. 

– 580 p. – (Capodopera Fantasy). 

 Jason, Piper și Leo nu sunt niște adolescenți obișnuiți. Jason 

nu-și amintește nimic din trecutul lui, Piper intră în tot felul de 

încurcături numai ca să-i atragă atenția tatălui ei, iar Leo ascunde 

un secret înspăimântător. Cu toții sunt colegi la Școala din 

Sălbăticie, un loc pentru copiii cu probleme. Într-o zi ei descoperă că sunt odraslele 

unora dintre cei mai puternici zei. 
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42. RIORDAN, Rick. Eroii Olimpului. Vol. 2: Fiul lui Neptun / 

Rick Riordan; trad.: Alex Moldovan. – București: Excalibur, 2018. 

– 538 p. – (Capodopere Fantasy). 

 Când lumea este în pericol, trei personaje surprinzătoare vin 

în ajutorul ei. Este vorba de Percy, Frank și Hazel, care continuă 

aventurile din seriile scrise de Rick Riordan. De-a lungul cărții, 

cititorii o să învețe mai multe despre zeii Romei Antice și despre legiunile romane. 

 

43. SCHMITT, Eric-Emmanuel. Oscar și Tanti Roz / Eric-

Emmanuel Schmitt; trad.: M. Ionescu. – București: Humanitas 

Fiction, 2016. – 103 p. 

 „Oscar și Tanti Roz” este un roman scris de autorul francez 

Eric-Emmanuel Schmitt. Oscar este un băiat de 10 ani, care, din 

cauza unei boli grave, trăiește într-un spital. Este bolnav de 

leucemie și are doar câteva săptămâni de trăit. Tanti Roz, o 

infirmieră bătrână voluntară, îi sugerează copilului ideea de a trăi fiecare zi de 

parcă ar fi zece ani și dorește să-l învețe să-i scrie lui Dumnezeu pentru a nu se 

simți atât de singur. 

 

44. SPEARE, Elizabeth George. Vrăjitoarea de la Iazul Mierlei / 

Elizabeth George Speare; trad.: Mihaela Dobrescu. – București: 

Youngart, 2015. – 237 p. 

 Eroina cărții, Kit Tyler, a crescut înconjurată de dragoste și 

răsfățată de bunicul ei. Dar, când acesta dispare, trebuie să plece la 

casa unchiului său. Nu-și găsește ușor locul acolo, dar, între timp, o 

întâlnește pe Hannah Tupper, o femeie în vârstă, cu care s-a 

împrietenit. Însă oamenii o cred pe Hannah vrăjitoare. Kit trebuie să aleagă: să-și 

abandoneze singura prietenă sau să-i rămână alături, chiar dacă ar putea pierde 

totul? 

 

GEOGRAFIE 

 

45. ARDELEANU, Sergiu. Geografia: ghid complet de pregătire 

pentru examenul de Bacalaureat / Sergiu Ardeleanu. – Ch.: Teo-

Educațional, 2020. – 240 p. 
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 Lucrarea este concepută ca un ghid recapitulativ, unitar și sintetic pentru 

pregătirea examenului de Bacalaureat. Cartea cuprinde patru părți: „Geografia 

fizică generală”; „Geografia umană a lumii”; „Geografia mediului”; „Probleme la 

geografie”. 

 

46. NICULIȚĂ, Ion. Cercetările sitului arheologic Potârca din 

Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi / Ion Niculiță, Sergiu 

Matveev, Andrei Nicic. – Ch.: Cartdidact, 2019. – 230 p. 

 „Prin acest volum autorii reușesc să pună în valoare 

informații privind unul dintre cele mai bine conservate situri 

fortificate getice așezate în limitele Rezervației Cultural-Naturale 

„Orheiul Vechi”, straturile culturale ale căruia cuprind artefacte din diferite 

perioade ale epocii fierului și din Evul Mediu.” (Eugen Sava) 

 

47. PLATON, Nicolae. Republica Moldova. Vernisaj turistic = 

Republic of Moldova. Tourism Kaleidoscope / Nicolae Platon; 

trad. și adapt.: Rodica Baicu, Victoria Barcari. – Ch.: [S.n.], 2015. 

– 120 p. – Lb. rom., engl. 

 Cartea „Vernisaj turistic” conține o varietate de informații 

privind potențialul turistic natural din Republica Moldova, 

atrăgând atenția cititorilor asupra celor „10 motive pentru a vizita 

Republica Moldova”, cum ar fi: „Bijuterii medievale”, „Interferența civilizațiilor”, 

„Monumente istorice și arheologice”, „Sărbători tradiționale”, „Artă populară” ș.a. 

 

48. REVENCO, Adelina. Geografia umană generală: suport de 

curs / Adelina Revenco, Marcel Revenco, Tatiana Baciu. – Ch.: 

[S.n.], 2019. – 172 p. 

 Geografia umană este o știință geografică, care studiază 

dezvoltarea și repartizarea teritorială a forțelor de producție. 

Acest volum cuprinde capitolele: „Obiectul și domeniul de studii 

al Geografiei umane”; „Etapele de dezvoltare a hărții politice a 

lumii”; „Geografia populației și a așezărilor umane”; „Geografia umană rurală”. 
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49. SOROCA – ținut la margine de Țară: (515 ani de la atestarea 

documentară) / alcăt.: Viorica Gaja. – Ch.: [S.n.], 2014. – 328 p. 

 „Antologia „Soroca – ținut la margine de Țară” e o selecție 

de scrieri a 80 de autori ce întregește harta dăinuirii meleagului în 

timp. (...) Lecturarea acestei cărți le va oferi cititorilor o pauză 

intelectuală de valoare pe marginea istoriei acestei palme de 

pământ cu nume frumos de Soroca.” (Veronica Gaja) 

 

50. TOPOR, Radu. Rezumate la geografie: pentru clasele X-XII: 

pregătire pentru examenul de Bacalaureat / Radu Topor. – Ed. a 

7-a. – Ch.: Teo-Educațional, 2019. – 144 p. 

 Acest îndrumar conține un rezumat al cursurilor de 

geografie din clasele a X-a (Geografia fizică generală), a XI-a 

(Geografia umană și economică a lumii) și a XII-a (Geografie: 

Republica Moldova și lumea contemporană). 
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