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GENERALITĂŢI
1. BĂCILĂ, Nicolae. Istoria modelelor culturale europene / Nicolae Băcilă. –
Bucureşti: CD Press, 2006. – 120 p.
Volumul prezintă cronologia marilor realizări culturale ale omenirii.
Materialul este structurat după următoarele capitole: „Modelul neoliticului
european (aproximativ 8000 – 3000 în. Hr.)”, „Modele ale Antichităţii clasice
europene” şi „Modelul creştin medieval european”.
Lucrarea poate fi un îndreptar uşor de utilizat pentru toţi cei care doresc să
pătrundă în tainele istoriei civilizaţiei umane.
2. GHELMEZ, Petre. Enigmele civilizaţiilor / Petre Ghelmez. – Bucureşti: Coresi,
2006. – 64 p. – (Cărţile copilăriei).
Această carte vă invită într-o călătorie în lumea vechilor civilizaţii –
Mesopotamia, Egipt, Babilon, China, Maya. Un capitol aparte povesteşte despre
istoria măştilor şi rolul lor în cultura şi tradiţiile popoarelor lumii.
Cartea se încheie cu o notă biobibliografică despre autor.
3. JAMES, Peter. Tajny drevnih civilizacij: ènciklopediâ samyh intriguûŝih
zagadok prošlogo / Peter James, Nick Thorpe. – M.: Èksmo, 2007. – 864 p.: il.
Эта книга поведает вам о секретах погибших цивилизаций и
утраченных знаниях; о величественных монументах; о таинственных
сообщениях, зашифрованных в мифах и легендах, и даже очевидных
свидетельствах внеземных и паранормальных феноменов древней истории.
4. MAREA carte despre personalităţi / trad.: Ioana Constantin. – Bucureşti: Litera
Internaţional, 2006. – 240 p.: il.
Cartea cuprinde biografiile marilor personalităţi care au marcat umanitatea:
oameni de ştiinţă, scriitori, muzicieni, artişti plastici, inventatori, conducători care
au făcut istoria.
Cartea, bogată în ilustraţii, cu texte clare şi concise, este o adevărată
enciclopedie de referinţă.

FILOSOFIE
5. GAARDER, Jostein. Mir Sofii: roman ob istorii filosofii / Jostein Gaarder; per.:
T. Dobronickaâ. – SPb.: Amfora, 2006. – 655 p.
Эта книга – захватывающий рассказ о таком сложном предмете, как
философия. История мировой мысли предстает здесь как череда
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неожиданных открытий, которые совершает главная героиня – девочка по
имени София, - получая письма от незнакомого, загадочного философа.
В конце книги составлен предметно-именной указатель.
6. POENARU, Michiela. Cei şapte ani de acasă: codul bunelor maniere pentru
copii / Michiela Poenaru. – Ed. a V-a. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 96 p. –
(Cunoştinţe practice).
A avea „cei şapte ani de acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu
bună-cuviinţă în tot cursul zilei, în orice situaţie, cu toată lumea. Pe paginile
acestei cărţi veţi găsi răspunsuri la întrebările: Cum salutăm? Cum ne îmbrăcăm?
Cum ne comportăm acasă? Dar la şcoală? Cum mâncăm? Cum facem cadouri?
Cum vorbim? şi multe altele.
La sfârşitul cărţii este alcătuit un mic glosar.

PSIHOLOGIE
7. CARTER, Philip. 400 sposobov ocenit’ svoj intellekt: testy IQ / Philip Carter,
Ken Russell; per.: N. Û. Čehonadskaâ. – M.: AST; Astrel’, 2005. – 143 p.: il.
Книга состоит из десяти отдельных тестов. В каждом тесте по 40
вопросов. Все тесты находятся примерно на одном уровне сложности. В
книге вы найдете указания, которые помогут вам оценить свои результаты.
Ответы приведены в конце книги.
8. COUSSINOUX, Sandrine. Teste şi exerciţii pentru dezvoltarea memoriei:
evaluarea cunoştinţelor, sfaturi şi soluţii / Sandrine Coussinoux, Dominique
Imbert, Natacha Quintard; trad.: Irina Popovici. – Iaşi: Polirom, 2006. – 176 p. –
(Practic).
Lucrarea este un manual cu teste pentru antrenarea şi exersarea memoriei.
Concepute pe trei niveluri de dificultate (uşor, mediu şi dificil), exerciţiile, care
compun a doua parte a cărţii, îmbunătăţesc capacitatea de memorare.
La sfârşitul volumului sunt răspunsuri la exerciţii şi un index tematic.
9. PSIHOLOGIA generală: suport de curs. – Ch.: USMF, 2007. – 380 p.
Volumul conţine un material vast şi complex de psihologie generală,
acoperind toată aria de compartimente, teme, subteme, studiate la disciplina
„Psihologia generală”. Materialul este structurat în 5 capitole: „Introducere în
psihologie”, „Procesele psihice senzoriale”, „Procesele cognitive superioare”,
„Activităţi şi procese reglatorii”, „Sistemul de personalitate”.
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10. PSIHOLOGIÂ: detskaâ ènciklopediâ / sost.: E. V. Selezneva; hudož.: N. E.
Ŝerbakov. – M.: AST; Astrel’, 2005. – 395 p.: il. – (Â poznaû mir).
Эта книга расскажет вам об истории возникновения науки –
психология. Вы узнаете как можно умом победить силу, как не заблудиться в
лабиринтах памяти, как ощутить радость жизни и как стать личностью.
В книге вы найдете множество психологических тестов и различных
заданий, которые помогут вам лучше узнать самих себя.
В конце приведены ответы на вопросы и составлен предметноименной указатель.
WINSTON, Robert. De ce sunt unic?: Ca să afli de ce nu-i nimeni ca tine!
Vezi: Medicină.

ETNOGRAFIE
11. BLANC, Jean Charles. Mitologia indiană / Jean Charles Blanc; trad.: Rodica
Chiriacescu. – Bucureşti: Meteor Press, [2004]. – 96 p.: il. – (Mituri
fundamentale).
Milioane de divinităţi populează Panteonul hindus. Textele sacre şi marile
epopei „Ramayana” şi „Mahabharata” ne povestesc aventurile lor. Vei cunoaşte
cum de-a lungul istoriei divinităţile se nasc şi sunt date uitării, se transformă şi îşi
schimbă chipul sau numele. Vei înţelege de ce mitologia indiană veche, de mai
multe milenii, rămâne vie în viaţa de zi cu zi a fiecărui hindus.
12. HELFT, Claude. Mitologia chineză / Claude Helft; trad.: Rodica Chiriacescu.
– Bucureşti: Meteor Press, [2004]. – 80 p.: il. – (Mituri fundamentale).
La începutul lumii, cerul şi pământul contopite formau un ou. Acesta a
crescut timp de 18000 de ani, semănând atunci cu un extraordinar gigant. El – oul
cerului şi al pământului, se trezeşte şi, dintr-o lovitură de secure, îşi despică
adăpostul şi lumea ia naştere...
13. INDIJSKAÂ mifologiâ: ènciklopediâ / sost.: K. Korolev. – M.: Èksmo; SPb.:
Midgard, 2006. – 488 p.: il. – (Tajna drevnih civilizacij).
В книге собраны самые знаменитые мифы и легенды Индии в пересказе
и с комментариями. Вы познакомитесь с историей и обычаями Индии –
чудесной страны многих диковин и невиданных редкостей.
В конце книги составлен словарь мифологических героев, имен богов,
названий племен, традиционных праздников и других понятий.
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14. PALIGA, Sorin. Mitologia slavilor / Sorin Paliga. – Bucureşti: Meteor Press,
[2006]. – 80 p.: il. – (Mituri fundamentale).
Acest volum propune tuturor celor interesaţi o introducere în credinţele
popoarelor slave. Cartea povesteşte din istoria slavilor, originea, mitologia, religia
lor.
La sfârşit se află o bibliografie esenţială.
15. PONS, Michèle Mira. Mitologia celtică / Michèle Mira Pons; trad.: Rodica
Chiriacescu; il.: Volker Theinhardt. – Bucureşti: Meteor Press, [2004]. – 96 p.: il. –
(Mituri fundamentale).
Din Irlanda şi până în Ţara Galilor, trecând prin Britania, miturile celte
evocă un univers misterios în care se vorbeşte despre limbajul secret al druizilor,
despre luptele între animale mitice, despre zei, eroi şi regi. Valorile acestui univers
sunt dreptatea şi curajul, fără a fi uitat umorul.
16. SAUERWEIN, Leigh. Mitologia navaho / Leigh Sauerwein; trad.: Rodica
Chiriacescu; il.: Laura Bour. – Bucureşti: Meteor Press, [2003]. – 96 p.: il. –
(Mituri fundamentale).
Această istorie s-a început „demult, demult, pe când animalele şi oamenii
vorbeau aceeaşi limbă”.
Din această „prima lume” s-a născut o lungă epopee, care a condus insectele
spre alte lumi: mai întâi cea a păsărilor şi apoi cea a lăcustelor. În cea de-a patra
lume au fost creaţi, din doi ştiuleţi de porumb, Primul Bărbat şi Prima Femeie
navaho. Mai trebuiau inventate zelul şi perseverenţa, lenea şi prefăcătoria, Luna şi
Soarele.
ŞTIINŢE NATURALE
ANAN’EVA, E.G. Zemlâ.
Vezi: Geografie.
17. APELE de suprafaţă / Valeriu Cazac, Constantin Mihailescu, Gherman
Bejenaru ş. a. – Ch.: Ştiinţa, 2007. – 248 p.: [il. color.]. – (Resursele acvatice ale
Republicii Moldova; vol. 1).
Volumul cuprinde o informaţie bogată despre râurile şi lacurile Republicii
Moldova (caracterizarea poziţiei lor, dimensiunilor, regimului şi specificului local
etc.)
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18. CĂTRUNĂ, Liliana. Comorile naturii / Liliana Cătrună, Gheorghe-Mandizu
Cătrună. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 48 p. – (Universul pe înţelesul copiilor).
Cartea te va ajuta să cunoşti şi să înţelegi mai bine natura, să descifrezi
miracolul vieţii pe Terra.
Vei cunoaşte ce înseamnă Atmosfera, Biosfera, Hidrosfera, Litosfera, vei
afla multe lucruri interesante despre energie şi viitorul ei pe Terra, despre resursele
naturale şi protejarea lor. Vei înţelege că Pământul, cu toate darurile sale, este un
tezaur al întregii umanităţi.
19. CĂTRUNĂ, Liliana. Ecosfera: viaţa şi mediul ei natural / Liliana Cătrună,
Gheorghe-Mandizu Cătrună. – Bucureşti: Coresi, 2005. – 95 p. – (Universul pe
înţelesul copiilor).
Cartea încearcă să explice ameninţările care pândesc mediul înconjurător şi
consecinţele lor asupra vieţii pe Terra. Sunt descrise unele dintre daunele aduse de
noi, oamenii, ecosferei – aerului, apelor, solului, lumii vii. Se povesteşte despre
legile naturii, diversitatea lumii vii şi obligaţiile omului faţă de natură.
La sfârşitul cărţii este alcătuit un mic dicţionar care explică termeni
ecologici.
20. CĂTRUNĂ, Liliana. Să ocrotim mediul înconjurător / Liliana Cătrună,
Gheorghe-Mandizu Cătrună. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 47 p. – (Universul pe
înţelesul copiilor).
Scopul acestei lucrări este informarea corectă asupra pericolelor ce ameninţă
viaţa pe Terra. Sunt prezentate, pe scurt, aspectele principale ale poluării aerului,
apei şi solului, efectele distructive ale poluării şi importanţa ocrotirii mediului
înconjurător.
CĂTRUNĂ, Liliana. Terra – planeta pe care trăim.
Vezi: Geografie.
21. CHIVULESCU, Liliana. Natura – prietena mea / Liliana Chivulescu. –
Bucureşti: Coresi, 2006. – 67 p. – (Universul pe înţelesul copiilor).
Plantele, animalele, păsările, cerul, stelele – toate vă vor deveni prieteni.
Trebuie doar să le priviţi cu atenţie şi să le cunoaşteţi.
Cartea vă povesteşte cum să vă orientaţi după reperele naturale, cum să
cunoaşteţi însuşirile deosebite ale unor plante şi animale, cum să valorificaţi
plantele medicinale şi cum trebuie să protejaţi mediul înconjurător.
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RESURSELE naturale.
Vezi: Geografie.
TURNER, Matt E. Enciclopedia Pământul.
Vezi: Geografie.
MATEMATICĂ
22. BALL, Johnny. Hai, alege un număr!: o fascinantă incursiune în lumea
numerelor / Johnny Ball; trad.: Teodor Julea. – Bucureşti: Litera Internaţional,
2007. – 96 p.: il.
Cartea te invită să faci o excursie prin ciudata şi minunata lume a
matematicii. Aici vei găsi o mulţime de lucruri care te interesează: trucuri, magii,
labirinturi şi lucruri pe care le poţi face cu mintea şi cu mâinile.
Fiecare capitol din carte se sfârşeşte cu nişte întrebări şi probleme de
matematică uşoare şi un pic mai încurcate.
Finalul lucrării este constituit din răspunsuri corecte şi un index auxiliar.

ASTRONOMIE
23. CĂTRUNĂ, Liliana. Universul – lumea în care trăim / Liliana Cătrună,
Gheorghe-Mandizu Cătrună. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 48 p. – (Universul pe
înţelesul copiilor).
Cea mai veche ştiinţă este „ştiinţa cerului” – astronomia, care a oferit omului
posibilitatea de a se orienta în timp şi în spaţiu. Această carte vă povesteşte despre
Univers, stelele şi sistemele stelare, galaxiile şi planetele Sistemului Solar.
Orice capitol se încheie cu o rubrică de curiozităţi „Ştiaţi că...” şi cu un mic
dicţionar explicativ.
FIZICĂ
24. FIZIKA: sb. zadač: VIII-IX kl. / Mihai Marinciuc ş.a. – Ch.: Ştiinţa, 2007. –
144 p.
Сборник включает 1240 разнообразных задач по физике, которые
помогут вам закрепить и расширить свои знания. Задачи распределены на
группы по уровням сложности и охватывают всю программу по физике для
8-9 классов.
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В конце книги находятся ответы, указания, решения, а также
приложения, которые содержат данные, необходимые для решения задач.
25. IACUBIŢCHI, Tatiana. Fizică: teste pentru cl. VI-IX / Tatiana Iacubiţchi;
Anatol Sârghi. – Ch.: Ştiinţa, 2007. – 116 p.
Culegerea cuprinde 100 de teste sumative de evaluare a cunoştinţelor la
fizică pentru elevii claselor a VI-a – a IX-a. Pentru fiecare test se propun
următoarele module de răspuns: „Alege răspunsul corect din variantele propuse”,
„Răspunde scurt”, „Scrie rezolvarea completă”.
Culegerea are anexate toate tabelele cu datele necesare pentru rezolvarea
sarcinilor din teste.
La sfârşitul cărţii sunt date soluţiile corecte.
26. MAREA carte despre experimente: peste 200 de experienţe care ne ajută să
învăţăm amuzându-ne / trad.: Teodor Julea. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2006.
– 260 p.: il.
Deschide această carte şi vei avea plăcerea să faci singur descoperiri, cu
ajutorul numeroaselor experimente descrise. Aceste experimente, simplu de
realizat, îţi vor dezvălui secretele mişcării şi ale echilibrului corpurilor, apei,
aerului şi luminii, magnetismului şi electricităţii etc. Vei înţelege cum funcţionează
legile fundamentale ale naturii.
27. TOPOR, Radu. Rezumate la fizică pentru clasele X-XII / Radu Topor. – Ch.:
TEO-Educaţional, 2007. – 116 p.
Lucrarea conţine un rezumat al cursurilor de fizică din clasele a X-a – a
XII-a. Materialul este aranjat după teme – mecanica, electrodinamica, optica, fizica
moleculară, fizica atomului, nucleului, elemente de fizică cuantică.

CHIMIE
28. ELEMENTELE chimice în viaţa omului. – Ch.: ARC, 2007. – 96 p.
Prin intermediul acestei cărţi vei face cunoştinţă cu o lume misterioasă – cea
a elementelor chimice din viaţa noastră. Vei cunoaşte care elemente sunt necesare
organismului uman, ce rol au elementele chimice în viaţa omului. Cartea oferă date
generale despre vitamine şi rolul acestora în viaţa omului.
MAREA carte despre experimente: peste 200 de experienţe care ne ajută să
învăţăm amuzându-ne.
Vezi: Fizică.
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29. SĂ învăţăm logic chimia prin exerciţii, probleme, teste: pentru licee / Maria
Roman ş.a. – Ch.: Lumina, 2007. – 224 p.
Culegerea cuprinde trei compartimente importante: „Chimie anorganică”,
„Chimie organică”, „Chimie analitică”, care, la rândul lor, sunt divizate în 16
capitole. Fiecare capitol conţine teste, ce cuprind exerciţii, scheme şi probleme de
verificare a cunoştinţelor.
Pentru autoevaluare, la sfârşitul lucrării, sunt prezentate şi răspunsurile unor
probleme de calcul mai dificile.

BIOLOGIE
30. BUICAN, Denis. Istoria biologiei: noţiuni esenţiale / Denis Buican. –
Bucureşti: CD Press, 2006. – 160 p.
Prima parte a lucrării descrie istoria naturală din Antichitate până în epoca
lui Darwin, iar cea de a doua – istoria naturală de la ereditatea dinaintea geneticii la
revoluţia biologică de astăzi.
Fiecare parte a lucrării se încheie cu o concluzie şi o listă bibliografică.
31. ŢIBEA, Florica. Anatomia omului: atlas şcolar / Florica Ţibea. – Ed. reviz. –
Bucureşti: Corint, 2006. – 40 p.: il.
Lucrarea prezintă structuri interne şi externe ale organelor şi sistemelor
corpului uman. Descrierea se începe de la structura celulei şi tipurilor de ţesuturi şi
ajunge la sistemele locomotor, nervos, endocrin, digestiv etc.
Cartea se încheie cu descrierea sistemului reproducător şi a etapelor formării
embrionului uman.
Atlasul este un instrument util de cunoaştere şi aprofundare a cunoştinţelor
în domeniul biologiei.
WINSTON, Robert. De ce sunt unic?: Ca să afli de ce nu-i nimeni ca tine!
Vezi: Medicină.
32. ZAVEDEÂ, T. L. Biologiâ: spravočnik škol’nika i studenta / T. L. Zavedeâ. –
Rostov-na-Donu: Feniks; Doneck: Kredo, 2007. – 752 p. – (Bez repetitora).
В этой книге собрана и увлекательно изложена вся справочная
информация по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии, а также по общей
биологии и экологии. Этот справочник станет верным подспорьем в
подготовке к контрольной работе или экзамену.
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BOTANICĂ
33. MOHAN, Gheorghe. Atlas botanic şcolar / Gheorghe Mohan. – Bucureşti:
Corint, [2007]. – 72 p.: il.
Originalitatea lucrării constă în modul concis de prezentare a caracteristicilor
generale ale ecologiei şi răspândirii speciilor de plante. Imaginile se remarcă prin
acurateţe, claritate şi culoare.
La sfârşitul lucrării este alcătuit un index de denumiri ştiinţifice ale plantelor
şi o bibliografie selectivă.
34. ZAGADOČNYE rasteniâ: detskaâ ènciklopediâ / sost.: B. N. Golovkin, M.T.
Mazurenko, I. V. Černyš; hudož.: O. A. Gerasina. – M.: AST; Astrel’, 2006. – 397
p.: il. – (Â poznaû mir).
Книга приглашает вас отправиться в кругосветную ботаническую
экспедицию: открыть необыкновенные свойства самых «обыкновенных»
растений, измерить возраст и высоту старейших деревьев планеты, научиться
выживанию в джунглях, узнать откуда берутся названия растений и почему
некоторые растения называют «хищниками».

ZOOLOGIE
35. CĂTRUNĂ, Liliana. Lumea vie / Liliana Cătrună, Gheorghe-Mandizu
Cătrună. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 64 p. – (Universul pe înţelesul copiilor).
Cartea povesteşte despre diversitatea lumii vii pe Pământ şi evoluţia
organismelor de-a lungul veacurilor, de la celula simplă până la vertebratele
actuale, despre poziţia omului în natură.
36. MELIAN, Ion. Biologia nevertebratelor cu elemente de ecologie şi biochimie /
Ion Melian, Sergiu Calancea. – Ch.: CEP USM, 2007. – 424 p.
În lucrare sunt expuse practic toate încrengăturile de animale nevertebrate.
Cartea conţine nouă compartimente, care cuprind caracteristica biologică şi
ecologică, răspândirea geografică, sistematică, evoluţia, precum şi unele aspecte
despre biochimia animalelor nevertebrate.
La sfârşitul lucrării este alcătuit un mic dicţionar de termeni biologici şi o
listă de bibliografie.
37. NEVERTEBRATE / Ion Toderaş, Mihail Vladimirov, Zaharia Neculiseanu
ş.a. – Ch.: Ştiinţa, 2007. – 195 p.: [il. color.]. – (Lumea animală a Moldovei; vol.
1).
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Volumul include o bogată informaţie ştiinţifică, vizând particularităţile
biologice şi ecologice ale speciilor dominante de animale nevertebrate răspândite
pe teritoriul Republicii Moldova.
38. PĂSĂRI / Andrei Munteanu, Tudor Cozari, Nicolae Zubcov ş.a. – Ch.: Ştiinţa,
2006. – 220 p.: [il. color.]. – (Lumea animală a Moldovei; vol. 3).
Lumea păsărilor răspândite în spaţiul Republicii Moldova constituie
conţinutul acestei cărţi. Descrierea speciilor cuprinde: apartenenţa sistematică,
aspectul exterior, răspândirea, habitatul, caracteristicile biologice şi ecologice,
rolul în natură şi în viaţa omului. Rubrica „Curiozităţi” oferă informaţii
suplimentare referitoare la unele particularităţi biologice şi ecologice ale speciilor.
39. ŠKOL’NIK, Ûliâ. Pticy / Ûliâ Škol’nik. – M.: Èksmo, 2007. – 256 p.: il. –
(Polnaâ ènciklopediâ).
В этой книге собрана самая интересная и полезная информация о ярком
и многообразном мире пернатых. Здесь дана общая характеристика и
систематика птиц, их происхождение и эволюция, география
распространения, птичья анатомия и подробное описание видов.
В конце книги составлен вспомогательный алфавитный указатель.
ŞTIINŢE APLICATE
40. BOGDAN-Tomescu, Mădălina. Să circulăm corect: educaţie rutieră – educaţie
pentru viaţă / Mădălina Bogdan-Tomescu, Cristian Tomescu; il.: Iulia Sima. –
Bucureşti: Coresi, 2006. – 117 p.
Cartea ne ajută să cunoaştem regulile şi semnele de circulaţie, cum trebuie să
ne comportăm pe stradă şi în mijloacele de transport în comun. Fiecare capitol se
încheie cu rubrici speciale – „Să reţinem!”, „Ştiţi să răspundeţi?” şi „Temă”, care
vă propun să scrieţi o compunere sau să desenaţi o imagine, să ghiciţi un rebus la o
temă specială.
41. POENARU, Michiela. Brăţara de aur: o sută de profesii explicate pentru copii
/ Michiela Poenaru. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 128 p. – (Cunoştinţe practice).
Un vechi proverb românesc spune: „Meseria este brăţară de aur”. A avea o
meserie înseamnă a avea un ansamblu de cunoştinţe şi de deprinderi practice pe
baza cărora poţi face o anumită muncă.
În această carte sunt prezentate o sută de profesii ordonate alfabetic. Pentru
fiecare profesie autorul a încercat să prezinte ceea ce este specific profesiei
respective.
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La sfârşitul cărţii este alcătuit un mic glosar.
MEDICINĂ
42. POENARU, Michiela. Minte sănătoasă în corp sănătos: sfaturi practice pentru
copii / Michiela Poenaru. – Ed. a II-a. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 95 p. –
(Cunoştinţe practice).
Sănătatea este importantă pentru viaţa fiecăruia dintre noi. Respectarea
regulilor prezentate în această carte vă ajută să păstraţi sănătatea deplină – ce
înseamnă sănătate fizică plus sănătate psihică. Capitolele din carte povestesc
despre igiena personală, alimentaţie, munca de zi cu zi: învăţare, odihnă, petrecerea
timpului liber. Cum să ne ferim de primejdii şi cum să acordăm primul ajutor
medical.
La sfârşitul cărţii este alcătuit un glosar explicativ.
ŢIBEA, Florica. Anatomia omului: atlas şcolar.
Vezi: Biologie.
43. WINSTON, Robert. De ce sunt unic?: Ca să afli de ce nu-i nimeni ca tine! /
Robert Winston; trad.: Alexandrina Novaru. – Bucureşti: Litera Internaţional,
2007. – 96 p.: il.
Cartea povesteşte despre toate lucrurile care te individualizează – de la
forma urechilor şi sunetul vocii până la structura ta genetică, personalitatea şi
talentul tău. Vei cunoaşte din ce este făcut corpul tău, ce este o genă, ce face
creierul tău şi de unde vin gândurile, ce tip de persoană eşti. Vei putea afla şi mai
mult, dacă răspunzi la întrebările şi testele din carte.
La sfârşitul cărţii se află un glosar, un index auxiliar şi răspunsuri la teste.
ARTĂ
44. ABC-ul artelor: muzică, dans, pictură, sculptură, arte decorative, arhitectură,
literatură, teatru, cinema, televiziune, circ / il.: Vadim Rusu; red.: Ala Bujor. – Ch.:
Epigraf, 2007. – 56 p.: il.
Pentru a fi om cultivat, trebuie să ai unele cunoştinţe şi deprinderi din toate
aceste arte, care pot să-ţi facă viaţa frumoasă.
45. MAXIAN-Deladolna, Gheorghe. Dulcea mea copilărie: cântece pentru copii /
Gheorghe Maxian-Deladolna. – Ch.: Pontos, 2007. – 224 p.
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Volumul respectiv include un şir de melodii cu scopul de a trezi la copii
dragostea faţă de strămoşi, de trecutul istoric, de simbolurile naţionale, de natura
plaiului natal. Cântecele sunt aranjate după următoarele teme: „Mama, ţara,
tricolorul”, „Copilăria, grădiniţa, şcoala”, „Clipe, timpuri, anotimpuri”, „Ave
natura”.
46. MĂMĂLIGĂ, Dumitru. Mozart – geniu uimitor: carte pentru copii şi
adolescenţi / Dumitru Mămăligă. – Ch.: Ancestrala, 2007. – 36 p. – (Din viaţa
oamenilor de geniu).
LIMBA ROMÂNĂ
47. COMŞULEA, Elena. Dicţionar de expresii şi locuţiuni / Elena Comşulea,
Valentina Şerban, Sabina Teiuş. – Ed. rev. şi actualiz. – Ch.: Ştiinţa, 2007. – 336 p.
– (Dicţionare şcolare).
Expresiile şi locuţiunile sunt grupate strict alfabetic după cuvinte-titlu. Toate
construcţiile din dicţionar cu oricare cuvânt pot fi găsite în „Indice de cuvinte”.
Scopul acestui dicţionar este să pună la îndemâna celor interesaţi un număr
cât mai mare de expresii şi locuţiuni, ajutându-i să însuşească formularea exactă şi
înţelesul corect al acestui tezaur de expresivitate lingvistică.
48. DICŢIONAR explicativ ilustrat al limbii române / coord. şt.: Eugenia Dima. –
Ch.: ARC; Gunivas, 2007. – 2280 p.: il. – (Dicţionarele ARC; Dicţionare
Gunivas).
DEXI este cel mai bogat dicţionar explicativ al limbii române apărut într-un
volum. Cuprinde un mare număr de cuvinte (113893) cu sensuri de bază, evoluţii
semantice, valori stilistice, indicaţii gramaticale, ortografice, ortoepice şi
etimologice.
49. GROSU, Elena. Dicţionar de sinonime: lexic, expresii, locuţiuni / Elena Grosu.
– Ed. a II-a, rev. – Ch.: Epigraf, 2007. – 360 p.
Dicţionarul oferă un registru de circa 8000 de cuvinte şi sinonimele acestora
care reprezintă în principal fondul literar şi cel neologic al limbii române.
Dicţionarul conţine elemente de ortoepie, morfologie, polisemie şi oferă
posibilitatea de îmbogăţire rapidă şi eficientă a vocabularului.
50. UNGUREANU, Elena. Dicţionar ortografic şcolar: (cu elemente de
punctuaţie) / Elena Ungureanu, Aliona Zgardan-Crudu. – Ch.: Ştiinţa, 2007. – 376
p. – (Dicţionare şcolare).
Dicţionarul include aproape 18000 de articole-titlu. În prefaţa lucrării sunt
expuse principalele norme ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române.
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Volumul mai cuprinde o anexă cu 1200 de nume proprii, precum şi elemente de
punctuaţie a limbii române.
51. VULPE, Ana. Dicţionar de sinonime / Ana Vulpe, Tamara Pahomi, Lidia
Vrabie. – Ch.: Biblion, 2007. – 368 p.
Registrul Dicţionarului de sinonime include preponderent cuvinte ce
reprezintă fondul literar al limbii române. În seriile sinonimice apar şi cuvinte
populare, regionale, familiare, învechite, marcate cu ajutorul menţiunilor stilistice
respective şi izolate prin punct şi virgulă.
Dicţionarul este destinat elevilor, studenţilor, dar şi tuturor celor interesaţi
să-şi îmbogăţească propriul vocabular, oferindu-le soluţii de variere a mijloacelor
de exprimare.
LITERATURA ROMÂNĂ
Folclor
52. BALADE, doine şi basme populare. – Ed. a II-a, rev. – Bucureşti: Corint,
2006. – 160 p. – (Bibliografie şcolară: Clasici români; nr. 18).
53. COLINDE şi urături. – Ch.: Silvius Libris, 2006. – 48 p.
Culegerea cuprinde cele mai cunoscute şi populare colinde şi urături de Anul
Nou – „Pluguşorul”, „Cântec de Crăciun”, „Steaua”, „Sorcova” ş.a.
54. COROANA de aur: poveşti populare / alcăt.: Grigore Botezatu; il.: Eudochia
Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 256 p.: il. – (Colecţie pentru elevi,
studenţi).
„Poveştile populare moldoveneşti sunt o mărturie grăitoare a forţelor
spirituale nesecate ale poporului, sunt creaţii artistice, plăsmuite după principiile
esteticii populare.”
Grigore Botezatu
55. DICŢIONAR de proverbe comentate / alcăt.: Tatiana Cartaleanu, Olga
Cosovan, Elena Cartaleanu. – Ch.: Ştiinţa, 2007. – 312 p. – (Dicţionare şcolare).
Dicţionarul cuprinde circa 5000 de proverbe. Majoritatea din ele fac parte
din patrimoniul folcloric românesc şi al lumii romanice, dar sunt propuse şi
proverbe ale altor etnii (engleze, arabe, africane, etc.).
Proverbele sunt numerotate şi aranjate în ordine alfabetică.
La sfârşitul dicţionarului aflaţi un indice de substantive-cheie.
56. LEGENDE populare româneşti. – Ch.: Silvius Libris, 2006. – 128 p.
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În culegere au intrat cele mai cunoscute legende populare româneşti –
legendele florei, faunei şi legendele cosmogonice despre Soare şi Lună.
57. POVEŞTI populare moldoveneşti. – Iaşi: Nasticor; Ch.: Vector, 2007. – 540
p.: il.
În carte se află cele mai frumoase poveşti populare, printre care: „FătFrumos şi Ileana Rozoleana”, „Apa tinereţilor”, „Trandafir fir de grâu”,
„Luceafărul-de-seară şi Luceafărul-de-zi”, „Legenda Rândunicii” ş.a.
La sfârşitul cărţii este alcătuit un mic glosar.
Literatura artistică
58. ALECSANDRI, Vasile. Cele mai frumoase pagini: poezii / Vasile Alecsandri.
– Bucureşti: Coresi, 2006. – 138 p.
Cu ajutorul acestei cărţi faceţi cunoştinţă cu cele mai frumoase poezii lirice
ale lui Vasile Alecsandri.
59. BEŞLEAGĂ, Vladimir. Durere: roman / Vladimir Beşleagă; il.: Eudochia
Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 228 p.: il. – (Colecţie pentru elevi,
studenţi).
„Acţiunea romanului „Durere” este plasată pe acelaşi teren al zbuciumului
sufletesc continuu, în care eroul este pus să afle repere morale de importanţă
primordială. În roman este traversată acea parte a vieţii noastre, care priveşte
deopotrivă ţinuta adolescentului, a părintelui, a relaţiilor din sânul unei familii, a
relaţiilor dintre oameni în genere.”
Ana Bantoş
60. BUCOV, Emilian. Andrieş: basm versificat / Emilian Bucov; il.: Eudochia
Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 152 p.: il. – (Colecţie pentru copii).
„Poetul a plăsmuit o scriere despre bine şi rău, despre rezistenţa omului în
faţa „nourilor negri” ai vieţii şi ai istoriei. „Andrieş” întruchipează virtuţile
tradiţionale ale eroului pozitiv, puternic şi curajos, mânat de impulsuri nobile şi
idealuri superioare.”
Eliza Botezatu
61. CARAGIALE, Ion Luca. Cele mai frumoase pagini: proză / Ion Luca
Caragiale. – Ed. a III-a. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 144 p.
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În această culegere sunt adunate cele mai cunoscute nuvele şi poveşti ale lui
I. L. Caragiale – „Dl. Goe”, „Vizită”, „Un pedagog de şcoală nouă”, „Abu-Hasan”
ş.a.
62. CIBOTARU, Arhip. Această inimă: versuri / Arhip Cibotaru; il.: Eudochia
Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 288 p.: il. – (Colecţie pentru elevi,
studenţi).
Blagoslovită fie puritatea
Din inima copiilor senină,
Spre îngereasca lor sinceritate
Apleacă-ţi, lume, fruntea şi te-nchină.
Ei tainele-ţi descoperă, te-adună
În ochi miraţi, să le rămâi pe-o viaţă,
Apleacă-te spre inima lor bună
Şi gingăşia de la ei o-nvaţă.
Arhip Cibotaru
63. CIOCANU, Anatol. Pasărea speranţei: versuri / Anatol Ciocanu; il.: Eudochia
Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 256 p.: il. – (Colecţie pentru elevi,
studenţi).
Eu sunt al libertăţii voastre sol
Şi sol al bucuriilor de mâine,
Cu primăveri de dor să fac ocol,
Purtând în piept aromele de pâine
Şi orele credinţei în minuni!
Anatol Ciocanu
64. COSTENCO, Nicolai. Urmaşilor: versuri / Nicolai Costenco; il.: Eudochia
Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 256 p.: il. – (Colecţie pentru elevi,
studenţi).
Prin ritmul inimii acesteia,
Ce-o simt în piept pulsând-cântând,
Îmi vine-n conştiinţă vestea
Mişcării-ntregului pământ.
Şi câtă bucurie - anume-n
Simţirea ce te-a copleşit,
Cu minunata asta lume
Că aparţii de infinit!
Nicolai Costenco
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65. COŞBUC, George. Cele mai frumoase pagini / George Coşbuc. – Ed. a III-a. –
Bucureşti: Coresi, 2006. – 170 p.
Volumul cuprinde cele mai frumoase şi mai cunoscute poezii lirice ale lui
George Coşbuc.
66. CREANGĂ, Ion. Amintiri din copilărie / Ion Creangă. – Ed. a V-a, rev. –
Bucureşti: Coresi, 2007. – 96 p. – (Biblioteca de aur).
67. CREANGĂ, Ion. Cele mai frumoase pagini / Ion Creangă. – Bucureşti: Coresi,
2006. – 86 p.
În culegere au intrat poveştile: „Dănilă Prepeleac”, „Cinci pâini”, „Fata
babei şi fata moşneagului”, „Păcală”, „Poveste” ş.a. şi fragmente din „Amintiri din
copilărie”.
La sfârşitul cărţii este alcătuit un mic glosar.
68. CREANGĂ, Ion. Harap-Alb şi alte poveşti / Ion Creangă. – Bucureşti: Coresi,
2007. – 128 p. – (Biblioteca de aur).
69. CREANGĂ, Ion. Opere / Ion Creangă; selecţ.: Daniel Corbu. – Iaşi: Princeps
Edit, 2006. – 483 p. – (Ediţii critice).
Acest volum cuprinde toate scrierile, antume şi postume, semnate de Ion
Creangă: poveşti, povestiri, Amintirile din copilărie, povestiri artistice şi didactice,
teatru, poezii originale culese şi stilizate, publicistică, rostiri, zicători, cuvinte,
corespondenţă, precum şi fragmentul de autobiografie.
Partea a doua a lucrării – „Opera lui Ion Creangă în interpretarea criticii
literare”, include cele mai reprezentative studii critice asupra operei scriitorului.
Ediţia beneficiază de un glosar, precum şi de o serie de note şi comentarii.
70. CREANGĂ, Ion. Poveşti / Ion Creangă. – Iaşi: Nasticor; Ch.: Vector, 2007. –
168 p.
Volumul conţine cele mai cunoscute poveşti ale lui Ion Creangă: „Dănilă
Prepeleac”, „Soacra cu trei nurori”, „Povestea lui Harap-Alb”, „Cinci pâini” ş.a.
La sfârşitul cărţii este alcătuit un mic glosar şi tabelul cronologic despre
viaţa şi creaţia scriitorului.
71. DAMIAN, Elena. Spulber: proză, dramaturgie / Elena Damian; il.: Eudochia
Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 312 p. – (Colecţie pentru elevi, studenţi).
„Proza ei se distinge prin complexitatea caracterelor şi prin intensitatea
situaţiilor evocate, prin pasiunea analizelor morale şi printr-o extraordinară
senzaţie de vitalitate, prin realism psihologic şi gravitate etică”.
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Mihail Dolgan
72. DELAVRANCEA, Barbu. Domnul Vucea / Barbu Delavrancea; il.: Alexei
Colâbneac. – Ch.: Prut Internaţional, 2004. – 208 p.: il. – (Biblioteca pentru toţi
copiii).
„Prozator cu excepţionale calităţi – ascuţit spirit de observaţie a vieţii, forţă
de pătrundere a sufletului omenesc, darul conturării sugestive a chipurilor,
imaginaţie bogată (...), frază colorată şi muzicală (...) – iată dominantele care
definesc personalitatea complexă a lui Delavrancea.”
George Şovu
73. DELAVRANCEA, Barbu. Neghiniţă: povestiri şi poveşti / Barbu
Delavrancea. – Bucureşti: Corint, 2007. – 176 p. – (Bibliografie şcolară: Clasici
români; nr. 17).
În carte au intrat povestirile şi poveştile: „Neghiniţă”, „Moş Crăciun”,
„Palatul de cleştar”, „Poveste” ş.a.
La sfârşitul cărţii este alcătuit un tabel cronologic şi repere critice.
74. EMINESCU, Mihai. Basme / Mihai Eminescu. – Ch.: Vector; Iaşi: Nasticor,
2007. – 128 p.
75. EMINESCU, Mihai. Cele mai frumoase pagini / Mihai Eminescu. – Ed. a
III-a. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 120 p.
Cartea vă invită în lumea fină şi poetică a lui Mihai Eminescu. Aici sunt
adunate cele mai frumoase poezii lirice şi povestea „Făt-Frumos din lacrimă”.
76. EMINESCU, Mihai. Poezii / Mihai Eminescu. – Ch.: Silvius Libris, 2006. –
128 p.
„În viaţa lui scurtă [Mihai Eminescu] a dus arta poeziei la înălţimi
neîntrecute până astăzi, îmbogăţind ritmul, rima şi expresia artistică; a dat
cuvintelor simple valori noi şi armonii surprinzătoare, sentimentelor adâncime
unică, viziunilor orizont nemărginit.”
Mihail Sadoveanu
77. GÂRLEANU, Emil. Cele mai frumoase pagini / Emil Gârleanu. – Ed. a III-a.
– Bucureşti: Coresi, 2006. – 92 p.
Cartea vă oferă întâlniri interesante şi frumoase cu „lumea celor care nu
cuvântă”.
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78. GÂRLEANU, Emil. Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. –
Bucureşti: Coresi, 2006. – 94 p. – (Biblioteca de aur).
79. ISPIRESCU, Petre. Basmele românilor / Petre Ispirescu. – Ed. a IV-a, rev. –
Bucureşti: Coresi, 2007. – 192 p. – (Biblioteca de aur).
80. ISTRU, Bogdan. Vocea memoriei: versuri / Bogdan Istru; il.: Eudochia Zavtur.
– Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 288 p.: il. – (Colecţie pentru elevi, studenţi).
E aprigă această goană-n spaţii.
Dar visul e mai aprig decât ea:
Ţi-aprinde-n faţă mii de constelaţii,
Ce nici prin gând nu ţi-au trecut cândva.
O, căutări!
O, sete-a depăşirii!
Dar cine să-ţi răspundă: da sau nu?
În avântarea-ţi mai presus de fire
Te depăşeşti cu cât mai mult eşti tu.
Bogdan Istru
81. LECTURI literare: antologie pentru clasele VII-IX / selecţ.: Mircea Ciobanu,
Elena Ungureanu. – Ch.: Ştiinţa, 2007. – 216 p.
Antologia include fragmente din operele literare ale scriitorilor români.
Materialul este structurat în compartimente: balada cultă, proza scurtă, poezia
lirică, comedia, scrieri nonficţionale.
82. LETOPISEŢUL Ţării Moldovei. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 272 p.
Volumul cuprinde fragmente din letopiseţe – opere remarcabile ale
cunoscuţilor cronicari moldoveni Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce care
au dat primele interpretări temerare ale constituirii şi afirmării Statului
Moldovenesc pe harta politică a Europei. Alături de letopiseţe, volumul cuprinde şi
fragmente din „Descrierea Moldovei” şi „Divanul...” ale distinsului cărturar şi om
politic Dimitrie Cantemir.
Cartea propune schiţe biografice ale autorilor, o listă de domnitori ai Ţării
Moldovei şi un capitol special – „Ştefan cel Mare. Schiţe de portret”.
83. LUPAN, Ana. Flori de toamnă: povestiri şi nuvele / Ana Lupan; il.: Eudochia
Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 260 p.: il. – (Colecţie pentru elevi,
studenţi).
„Povestirile ei au o dublă destinaţie, adresându-li-se concomitent copiilor şi
adulţilor, învăţându-i să se înţeleagă reciproc. Ele se înrudesc prin acelaşi ton
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narativ, prietenos şi binevoitor, (...) prin atmosfera de poezie calmă şi prin ştiinţa
de a doza efectele psihologice, situaţiile, descrierea, dialogul.”
Eliza Botezatu
84. MADAN, Gheorghe. Lumina umbrelor: nuvele istorice / Gheorghe Madan. –
Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 284 p. – (Colecţie pentru elevi, studenţi).
„... povestirile dintr-un trecut îndepărtat şi bucăţile din cel mai apropiat
prezent bucură prin intenţia lor de a apropia timpurile şi de a demonstra
continuitatea idealurilor generaţiilor.”
Nicolae Bileţchi
85. PETRESCU, Cezar. Fram, ursul polar / Cezar Petrescu; il.: Alexei Colâbneac.
– Ch.: Prut Internaţional, 2007. – 164 p.: il. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
„Fram, ursul polar”, lucrare marcată de căutarea unităţii lumii dintâi, este
povestea unui urs care, din condiţiile naturale, unde începe firul vieţii sale, a
nimerit în universul închis al circului cu animale dresate să amuze publicul dornic
de divertisment. Este o naraţiune cu ramificaţii de subiecte povestite pe un ton
duios, plin de umor şi de căldură.”
Ana Bantoş
86. REBREANU, Liviu. Ciuleandra / Liviu Rebreanu. – Ch.: Cartier, 2007. – 136
p. – (Cartier popular clasic).
Volumul conţine un scurt studiu biografic al scriitorului.
87. SLAVICI, Ioan. Zâna Zorilor şi alte poveşti / Ioan Slavici. – Ed. a V-a, rev. –
Bucureşti: Coresi, 2007. – 96 p. – (Biblioteca de aur).
88. ŞALARI, Ariadna. Oameni şi destine: roman, proză scurtă / Ariadna Şalari; il.:
Eudochia Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 240 p.: il. – (Colecţie pentru
elevi, studenţi).
„Înzestrată cu spirit de observaţie, cu cunoaşterea lucrurilor şi a psihologiei,
[Ariadna Şalari] a intuit şi a prezentat conflicte caracteristice, a exprimat şi susţinut
atitudini etice definitorii...”
Eliza Botezatu
89. TELEUCĂ, Victor. Nelinişti: versuri / Victor Teleucă; il.: Eudochia Zavtur. –
Ch.: Cartea Moldovei, 2006. – 272 p. – (Colecţie pentru elevi, studenţi).
Volumul cuprinde cele mai frumoase poezii lirice ale lui Victor Teleucă din
diferite culegeri – „La ruptul apelor”, „Nelinişti”, „Din patru vânturi” ş.a.
La sfârşitul cărţii sunt datele biografice ale autorului şi referinţe critice.
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90. VASILACHE, Vasile. Navetista în codru: povestiri / Vasile Vasilache; il.:
Eudochia Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 252 p.: il. – (Colecţie pentru
elevi, studenţi).
În culegere au intrat bine cunoscutele povestiri „Elegie pentru Ana-Maria”,
„Navetista în codru” şi cea mai reuşită carte din seria scrierilor pentru copii
semnate de acest scriitor „Mama-mare – profesoară de istorie”.
91. ZADNIPRU, Petru. Însetat de depărtări: versuri / Petru Zadnipru; il.: Eudochia
Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 224 p.: il. – (Colecţie pentru elevi,
studenţi).
Blajin fiind la suflet din natură,
De tine, viaţă, pân-să mă despart,
Aşa cum sunt, cu-ntreaga mea făptură
Aşi vrea la oameni totul să le-mpart...
Petru Zadnipru
92. ZAPOROJANU, Ada. Misterele anotimpurilor / Ada Zaporojanu. – Ch.:
Pontos, 2007. – 128 p.: il.
Cartea conţine legende, versuri, scenete, povestiri, melodii despre
anotimpuri.
Critică şi teorie literară.
Viaţa şi activitatea scriitorilor
93. ALEXANDRESCU, Emil. Literatura română în analize şi sinteze / Emil
Alexandrescu. – Ed. a II-a. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2006. –
570 p. – (EDP liceal).
Lucrarea oferă elevilor un instrument de formare intelectuală modern,
creativ, adaptat la noile programe şcolare şi prezintă o imagine asupra societăţii, a
fenomenului literar şi artistic, a modelelor umane, a circulaţiei ideilor filosofice,
estetice, religioase.
94. BADEA, Mariana. Dicţionar de personaje literare: pentru elevi: cl. V-XII /
Mariana Badea. – Bucureşti: Badea Professional Consulting, 2006. – 576 p.
Personajele literare din literatura română în acest dicţionar sunt aranjate
după specia literară: literatura populară şi literatura cultă. În compartimentul
„Literatură populară” sunt caracterizate personajele de baladă şi de basm popular.
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La „Literatură cultă” sunt prezentate personajele literare din genul epic (roman,
nuvelă, schiţă, poem, etc.) şi genul dramatic (tragedie, dramă, comedie).
Pentru a facilita căutarea informaţiei necesare, este alcătuită o listă a
personajelor literare în ordine alfabetică.
95. BRAIS, Aura. Dicţionar de literatură română şi universală: autori, opere,
personaje: pentru elevi / Aura Brais. – Ed. a III-a. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 621
p. – (Dicţionarele Coresi).
Lucrarea este alcătuită din trei mari secţiuni: „Autori”, „Opere”,
„Personaje”. Pentru a găsi mai uşor informaţia, materialul în cadrul fiecărei
secţiuni este aranjat în ordine alfabetică.
96. COLESNIC, Iurie. Doina dorurilor noastre / Iurie Colesnic. – Ed. a II-a,
compl. – Ch.: Museum, 2007. – 336 p. – (Testament).
Volumul este dedicat „unui preot scriitor, unui preot semănător de Lumină,
care este etern prin gloria-i postumă” – Alexei Mateevici.
97. DICŢIONARUL scriitorilor români din Basarabia: 1812-2006 / Muzeul
Literaturii Române „M. Kogălniceanu”; coord.: Valeriu Nazar. – Ch.: Prut
Internaţional, 2007. – 504 p.
Dicţionarul pune la dispoziţia cititorului o informaţie literară şi factologică
bogată despre scriitorii români ce-au activat de la 1812 până în zilele noastre.
Fiecare articol din dicţionar descrie biografia, opera şi oferă referinţe critice.
98. MĂMĂLIGĂ, Dumitru. Ce-o fi vorbit oare Eminescu şi Creangă?: carte
pentru copii şi adolescenţi / Dumitru Mămăligă. – Ch.: Ancestrala, 2007. – 16 p. –
(Din viaţa oamenilor de geniu).
99. MIRCEA Eliade – un geniu al istoriei, filosofiei şi creaţiei literare. – Ch.:
Bons Offices, 2006. – 96 p.
Este un studiu despre Mircea Eliade – scriitor şi filosof.

LITERATURA UNIVERSALĂ
Folclor
RAŢIU, Iuliu. Şotron peste meridiane.
Vezi: Geografie.
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Literatura artistică
100. ANDERSEN, Hans Christian. Poveşti / Hans Christian Andersen; trad.: Al.
Philippide şi I. Cassian-Mătăsaru. – Ch.: Prut Internaţional, 2007. – 349 p. –
(Biblioteca pentru toţi copiii).
„În aceste minunate naraţiuni sunt înglobate toate cele ce se află în firea
omului dintotdeauna: bunătatea şi compasiunea faţă de semeni...; respectul faţă de
adevăr şi cutezanţă; dragostea de oameni şi viaţă; necesitatea de a căuta, de a crea
şi cultiva frumuseţea...
Iar, pentru un copil, orice basm de Andersen transformă o zi obişnuită în
sărbătoare.”
Leo Butnaru
101. BAUM, Lyman Frank. Nemaipomenitul Vrăjitor din Oz / Lyman Frank
Baum; trad.: Eugen Hadai. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 128 p. – (Lecturi
suplimentare).
102. CARROLL, Lewis. Alice în ţara minunilor / Lewis Carroll; trad.: Aura Brais;
trad. vers.: Vasile Poenaru. – Ed. a III-a, rev. – Bucureşti: Coresi, 2007. – 128 p. –
(Lecturi suplimentare).
103. COLLODI, Carlo. Aventurile lui Pinocchio / Carlo Collodi; trad.: Aura
Brais. – Ed. a III-a, rev. – Bucureşti: Coresi, 2007. – 128 p. – (Lecturi
suplimentare).
104. DE AMICIS, Edmondo. Cuore / Edmondo De Amicis; trad.: Rodica
Chiriacescu. – Ch.: Prut Internaţional, 2005. – 308 p.: il. – (Biblioteca pentru toţi
copiii).
„Prin ce miracol acest jurnal al copilăriei scris simplu, direct, uneori
moralizator, adesea sentimental, nu ne apare astăzi câtuşi de puţin desuet? Pentru
De Amicis, clasa micului Enrico (...), colegii lui, întâmplările lor (...), părinţi sau
învăţători, această mică lume reprezintă simbolic întreaga societate... O întreagă
lume (...). E lumea copilăriei.”
Alexandru Chiriacescu
105. GILBERT, Henry. Robin Hood / Henry Gilbert; trad.: Maria Iliescu. –
Bucureşti: Corint Junior, 2005. – 360 p. – (Aventura).
Haiduc legendar, Robin Hood face parte din galeria eroilor care au fascinat
generaţii întregi de scriitori şi cititori. Legenda lui a supravieţuit peste opt sute de
ani. Robin Hood – viteaz şi cinstit, nobil şi fără teamă – semnifică aspiraţia
oamenilor, din toate timpurile, spre o viaţă liberă şi demnă.
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106. GOETHE. Faust / Goethe; trad.: Lucian Blaga. – Ch.: Cartier, 2007. – 224 p.
– (Cartier Popular Poesis).
Volumul conţine şi un scurt studiu biografic al scriitorului.
107. GRIMM, Fr. Alba ca Zăpada şi alte poveşti / Fr. Grimm; trad.: Eugen Hadai.
– Ed. a III-a, rev. – Bucureşti: Coresi, 2007. – 128 p. – (Lecturi suplimentare).
108. GRIMM, Fr. Cenuşăreasa şi alte poveşti / Fr. Grimm; trad.: Eugen Hadai. –
Ed. a III-a. – Bucureşti: Coresi, 2007. – 128 p. – (Lecturi suplimentare).
109. LINDGREN, Astrid. Fraţii Inimă-de-Leu / Astrid Lindgren; trad.: Carmen
Vioreanu; il.: Ilon Wikland. – Bucureşti: Vremea, 2007. – 230 p.: il.
Copiii întregii lumi sunt încântaţi de poveştile lui Astrid Lindgren. Printre
cele mai fermecătoare şi iubite poveşti se numără şi cea a fraţilor Inimă-de-Leu,
Cojiţă şi Jonatan, micii viteji a căror dragoste învinge tirani, balauri şi, în cele din
urmă, moartea.
110. LINDGREN, Astrid. Noi, copiii din Satul Gălăgios / Astrid Lindgren; trad.:
Laura Vioreanu; il.: Ingrid Vang Nyman. – Bucureşti: Vremea, 2005. – 96 p.: il.
Astrid Lindgren este una dintre cele mai cunoscute scriitoare din lume,
autoare de cărţi pentru copii. Povestirile ei au devenit cărţile cele mai iubite de
copii. Printre cei mai dragi prieteni ai copiilor se numără şi cei şase năzdrăvani din
Satul Gălăgios.
111. LINDGREN, Astrid. Pippi Şoseţica în Mările Sudului / Astrid Lindgren;
trad.: Fabiola Popa; il.: Ingrid Vang Nyman. – Bucureşti: RAO, 2006. – 122 p.: il.
– (RAO pentru copii).
Vă vine să credeţi că există pe lumea asta o fetiţă care nu numai că nu
trebuie să meargă la şcoală, dar, mai ales, poate să facă toate năzdrăvăniile la care
alţi copii de vârsta ei nici nu visează? Pippi Şoseţica va avea parte de peripeţii
nemaipomenite în marea ei aventură – călătoria spre Mările Sudului.
112. LINDGREN, Astrid. Prinţul Mio şi căluţul fermecat / Astrid Lindgren; trad.:
Carmen Banciu, Dan Shafran. – Bucureşti: Corint Junior, 2004. – 190 p. – (Best
seller junior; Bibliografie şcolară - Poveşti).
Cărţile lui Astrid Lindgren înfăţişează o lume a iubirii şi a libertăţii,
apropierea de natură fiind una dintre temele predilecte.
„Prinţul Mio şi căluţul fermecat” este o poveste clasică a luptei dintre bine şi
rău, inspirată din povestirile populare şi din Biblie.
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113. PERRAULT, Charles. Scufiţa Roşie şi alte poveşti / Charles Perrault; trad.:
Aura Brais. – Ed. a III-a, rev. – Bucureşti: Coresi, 2007. – 128 p. – (Lecturi
suplimentare).
114. SABATINI, Rafael. Odiseea căpitanului Blood / Rafael Sabatini; trad.: Mihai
Livescu. – Bucureşti: Corint Junior, 2005. – 492 p. – (Aventura).
Maestru al romanului de aventuri, Rafael Sabatini dezvăluie figura de neuitat
a unui faimos pirat, licenţiat în medicină, Peter Blood, în romanul „Odiseea
căpitanului Blood”.
115. VERNE, Jules. Cele cinci sute de milioane ale Begumei / Jules Verne; trad.:
Manuela Coravu. – Bucureşti: Corint, 2005. – 168 p. – (Bibliografie şcolară.
Literatura universală; nr. 106).
116. VERNE, Jules. Claudius Bombarnac / Jules Verne; trad.: Sanda Radian. –
Bucureşti: Lucman, 2006. – 224 p.
117. VERNE, Jules. În faţa steagului / Jules Verne. – Bucureşti: Lucman, 2005. –
224 p.
118. VERNE, Jules. Kéraban încăpăţânatul / Jules Verne; trad.: Sanda Radian. –
Bucureşti: Lucman, 2006. – 312 p.
119. VERNE, Jules. Mihail Strogov / Jules Verne. – Bucureşti: Lucman, 2005. –
288 p.
120. VERNE, Jules. Naufragiaţii de pe „Jonathan” / Jules Verne; trad.: Jean
Popescu-Hârşova. – Bucureşti: Lucman, 2005. – 352 p.
121. VERNE, Jules. Un Pământ cu susu-n jos / Jules Verne; trad.: Manuela
Coravu. – Bucureşti: Corint, 2005. – 160 p. – (Bibliografie şcolară. Literatura
universală; nr. 108).
Critică şi teorie literară.
Viaţa şi activitatea scriitorilor
BRAIS, Aura. Dicţionar de literatură română şi universală: autori, opere,
personaje.
Vezi: Literatura română. Critică şi teorie literară. Viaţa şi activitatea
scriitorilor.
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GEOGRAFIE
122. ANAN’EVA, E. G. Zemlâ / E. G. Anan’eva, S. S. Mirnova. – M.: Èksmo,
2007. – 256 p.: il. – (Polnaâ ènciklopediâ).
Эта книга о нашей планете, о том как она живет и по каким законам
развивается. Вы узнаете много нового о тех явлениях природы, которые мы
наблюдаем каждый день; о тех загадочных феноменах, которые случаются
раз в столетия.
Вы поймете, почему в ясный день небо голубое, а на закате – красное;
увидите, как образуются облака и волны цунами; узнаете, почему день
чередуется с ночью и времена года сменяют друг друга.
В конце книги составлен вспомогательный алфавитный указатель.
APELE de suprafaţă.
Vezi: Ştiinţele naturale.
123. CĂTRUNĂ, Liliana. Terra – planeta pe care trăim / Liliana Cătrună,
Gheorghe-Mandizu Cătrună. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 48 p. – (Universul pe
înţelesul copiilor).
Această carte întregeşte cunoştinţele voastre despre structura Pământului,
despre formarea munţilor, continentelor şi a oceanelor.
Sunt explicate pe scurt şi fenomenele naturale cum ar fi cutremurele de
pământ, vulcanii, etc. Veţi avea posibilitatea de a pătrunde în viaţa preistorică a
Pământului.
Volumul este completat cu un compartiment ce caracterizează erele şi
perioadele Pământului.
124. CODREANU, Igor. Exerciţii practice la geografia fizică generală: suport
pentru elevii de liceu şi colegii / Igor Codreanu, Valentin Colţa. – Ch.: Labirint,
2007. – 32 p.
125. RAŢIU, Iuliu. Şotron peste meridiane / Iuliu Raţiu. – Bucureşti: Erc Press,
2006. – 127 p.: il.
Cartea vă invită într-o călătorie prin ţările lumii – Franţa, Canada, Marea
Britanie, Rusia, Spania, China, România, Cehia ş.a. Autorul cărţii povesteşte
despre cele mai interesante şi captivante lucruri din aceste ţări şi propune câteva
poveşti populare din creaţia acestora.
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126. RESURSELE naturale / Constantin Mihailescu, Vitalie Sochircă, Tatiana
Constantinov ş.a. – Ch.: Ştiinţa, 2006. – 184 p.: [il. color.]. – (Mediul geografic al
Republicii Moldova; vol. 1).
Volumul cuprinde prezentarea aspectelor generale ale mediului geografic din
Republica Moldova. Tot aici sunt reflectate categoriile de resurse naturale (de
substanţe minerale utile, de apă, de sol, climatice, vegetale, faunistice), utilitatea
acestora pentru societatea umană, răspândirea geografică, gradul şi modul de
valorificare şi măsurile de protecţie.
127. TOPOR, Radu. Rezumate la geografie pentru clasele X-XII / Radu Topor. –
Ch.: TEO – Educaţional, 2007. – 112 p.
Lucrarea conţine un rezumat al cursurilor de geografie din clasele a X-a
(Geografia fizică generală), a XI-a (Geografia umană şi economică a lumii) şi a
XII-a (Geografia mediului înconjurător).
128. TURNER, Matt. E. Enciclopedia Pământul / Matt Turner; trad.: Angela
Drăghici. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2006. – 96 p.: il.
Enciclopedia pune la dispoziţia cititorului unele dintre cele mai importante
informaţii despre planeta noastră. Enciclopedia Pământul are propriul site. În timp
ce cauţi un subiect anume în carte, articolul respectiv îţi oferă elementele esenţiale
şi afişează un cuvânt-cheie care face legătura cu o mulţime de informaţii
suplimentare on-line.
La sfârşitul cărţii este alcătuit un tabel cronologic al descoperirilor, un glosar
şi index auxiliar.
ISTORIA ROMÂNILOR
129. BEJENARU, Ion. Întâlnire cu Mihai / Ion Bejenaru. – Timişoara: Augusta,
2007. – 195 p.
Culegerea cuprinde nuvele istorice care povestesc despre glorioasa epopee a
voievodului Mihai Viteazul.
130. COLESNIC, Iurie. Basarabia necunoscută. Vol. VII / Iurie Colesnic. – Ch.:
Museum, 2007. – 360 p.
Adevărata istorie o scrie timpul prin oameni şi pentru oameni. Omul ca
făuritor de Istorie şi Istoria ca făuritor de Om – acesta este refrenul ciclului
„Basarabia necunoscută”. Volumul respectiv povesteşte despre destinele
basarabenilor – Nicolae Coban, Vasile Ţepordei, Pantelimon Sinadino, C. A.
Munteanu, Vasile Pavelcu ş.a., care au lăsat o urmă însemnată în istoria Basarabiei.
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131. CUVINTE despre Ştefan cel Mare. În 3 vol. / Centrul de cercetare şi
documentare „Ştefan cel Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna. – Suceava: Muşatinii,
2007. – (Cel mai mare român).
Vol. I. Cuvânt de îngropare, ce să zice greceşte „epitafion”, vechiului Ştefan
voievod al 5-le, domnul Ţării Moldovii, cel ce s-au numit Mare, pentru marile
vrednicii şi vetejii ale sale / Ierodiacon Gherasim Putneanul; Cuvântare festivă
rostită la serbarea naţională pe mormântul lui Ştefan cel Mare în 15 (27) august
1871 / A. D. Xenopol; La centenarul al IV-lea al morţii lui Ştefan cel Mare /
Dimitrie Onciul. – 106 p.
Vol. II. Spiritul de cruciadă: Ioan Corvin şi Ştefan cel Mare / Mircea Eliade;
Ştefan cel Mare, 12 aprilie 1457 – 2 iulie 1504 / Emil Turdeanu; Ştefan cel Mare
(Stefanus Magnus), 1457-1504. Ultimul dintre cruciaţi / Faust Brădescu. – 176 p.
Vol. III. Pomenirea lui Ştefan cel Mare / Nicolae Iorga. – 102 p.
LETOPISEŢUL Ţării Moldovei.
Vezi: Literatura română. Literatura artistică.
132. POPESCU, Petru Demetru. Povestiri istorice / Petru Demetru Popescu. – Ed.
a IV-a. – Bucureşti: Coresi, 2006. – 128 p. – (Istoria pentru toţi copiii).
ISTORIA UNIVERSALĂ
BĂCILĂ, Nicolae. Istoria modelelor culturale europene.
Vezi: Generalităţi.
133. COTTERILL, Henri Bernard. Drevnââ Greciâ / Henri Bernard Cotterill. –
M.: Èksmo, 2006. – 640 p.: il. – (Tajny drevnih civilizacij).
Книга подробно и увлекательно рассказывает о культурной,
политической и религиозной жизни греческого общества. В ней собраны
яркие картины знаменитых битв и завоеваний, истоки древнейших
верований, судьбы великих властителей и полководцев, портреты
гениальных философов и драматургов.
134. FERRO, Marc. Secolul XX explicat nepotului meu Gwendal / Marc Ferro;
trad.: Adrian Ciubotaru. – Ch.: Cartier, 2007. – 104 p. – (Verde).
În cartea sa istoricul contemporan francez Marc Ferro a publicat unele
întrebări pe care şi le pune nepotul lui, un tânăr de 17 ani, în legătură cu secolul ce
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s-a terminat recent: Care este originea violenţei ce a caracterizat secolul XX?; Care
sunt diferenţele dintre cele două războaie mondiale?; Ce este totalitarismul?
La sfârşitul cărţii se găseşte o cronologie corespunzătoare problemelor
evocate.
GHELMEZ, Petre. Enigmele civilizaţiilor.
Vezi: Generalităţi.
135. GUBAREV, V. K. Vsemirnaâ istoriâ: spravočnik škol’nika i studenta / V. K.
Gubarev. – Rostov-na-Donu: Feniks; Doneck: Kredo, 2007. – 544 p. – (Bez
repetitora).
Справочник содержит краткое, но емкое и интересное описание
значительных политических, общественных и культурных явлений от
глубокой древности до наших дней, биографии видных деятелей культуры,
науки, политики, знаменательные даты.
JAMES, Peter. Tajny drevnih civilizacij: ènciklopediâ samyh intriguûŝih zagadok
prošlogo.
Vezi: Generalităţi.
MAREA carte despre personalităţi.
Vezi: Generalităţi.
136. ZAGADKI istorii: detskaâ ènciklopediâ / sost.: A. A. Kosenkin; hudož.: T.
Û. Nikitina. – M.: AST; Astrel’, 2006. – 380 p.: il. – (Â poznaû mir).
В этой книге вы прочитаете о самых загадочных событиях и личностях
в истории человечества. Вы побываете в легендарных Шумере, Египте,
Ниневии, загляните в сокровищницы фараонов и древние библиотеки,
попытаетесь расшифровать таинственные письмена древних народов, узнаете
о судьбе исчезнувших государств и о многом другом.
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INDICI AUXILIARI
Index de nume
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Bejenaru, Gherman
Bejenaru, Ion
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Colesnic, Iurie
Collodi, Carlo
Colţa, Valentin
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Constantinov, Tatiana
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Cosovan, Olga
Costenco, Nicolai
Coşbuc, George
Cotterill, Henri Bernard
Coussinoux, Sandrine
Cozari, Tudor
Creangă, Ion
Čehonadskaâ, N. Û.
Černyš, I. V.
Damian, Elena
De Amicis, Edmondo
Delavrancea, Barbu
Dima, Eugenia
Dobronickaâ, T.
Drăghici, Angela
Eliade, Mircea
Eminescu, Mihai
Ferro, Marc
Gaarder, Jostein
Gârleanu, Emil
Gerasina, O. A.
Ghelmez, Petre
Gilbert, Henry
Goethe
Golovkin, B.N.
Grimm, Fr.
Grosu, Elena
Gubarev, V. K.
Hadai, Eugen
Helft, Claude
Iacubiţchi, Tatiana
Iliescu, Maria
Imbert, Dominique
Iorga, Nicolae
Ispirescu, Petre

96, 130
103
124
47
4
126
115, 121
69
55
64
65
133
8
38
66, 67, 68, 69, 70
7
34
71
104
72, 73
48
5
128
131
74, 75, 76
134
5
77, 78
34
2
105
106
34
107, 108
49
135
101, 107, 108
12
25
105
8
131
79
35

Istru, Bogdan
James, Peter
Julea, Teodor
Korolev, K.
Kosenkin, A.A.
Lindgren, Astrid
Livescu, Mihai
Lupan, Ana
Madan, Gheorghe
Marinciuc, Mihai
Maxian-Deladolna, Gheorghe
Mazurenko, M. T.
Mămăligă, Dumitru
Melian, Ion
Mihailescu, Constantin
Mirnova, S. S.
Mohan, Gheorghe
Munteanu, Andrei
Nazar, Valeriu
Neculiseanu, Zaharia
Nikitina, T. Û.
Novaru, Alexandrina
Onciul, Dimitrie
Pahomi, Tamara
Paliga, Sorin
Perrault, Charles
Petrescu, Cezar
Philippide, Al.
Poenaru, Michiela
Poenaru, Vasile
Pons, Michèle Mira
Popa, Fabiola
Popescu, Petru Demetru
Popescu-Hârşova, Jean
Popovici, Irina
Putneanul, Gherasim ierodiacon
Quintard, Natacha
Radian, Sanda
Raţiu, Iuliu
Rebreanu, Liviu
Roman, Maria
Russell, Ken
Rusu, Vadim

80
3
22, 26
13
136
109, 110,111, 112
114
83
84
24
45
34
46, 98
36
17, 126
122
33
38
97
37
136
43
131
51
14
113
85
100
6, 41, 42
102
15
111
132
120
8
131
8
116, 118
125
86
29
7
44
36

Sabatini, Rafael
Sauerwein, Leigh
Selezneva, E. V.
Shafran, Dan
Sima, Iulia
Sârghi, Anatol
Slavici, Ioan
Sochircă, Vitalie
Şalari, Ariadna
Şerban, Valentina
Škol’nik, Ûliâ
Ŝerbakov, N. E.
Teiuş, Sabina
Teleucă, Victor
Theinhardt, Volker
Thorpe, Nick
Toderaş, Ion
Tomescu, Cristian
Topor, Radu
Turdeanu, Emil
Turner, Matt
Ţibea, Florica
Ungureanu, Elena
Vang Nyman, Ingrid
Vasilache, Vasile
Verne, Jules

114
16
10
112
40
25
87
126
88
47
39
10
47
89
15
3
37
40
27, 127
131
128
31
50, 81
110, 111
90
115, 116, 117, 118, 119,
120, 121
109
110
37
51
51
109
43
131
91
92
32
54, 59, 60, 62, 63, 64, 71,
80, 83, 88, 89, 90, 91
50
38

Vioreanu, Carmen
Vioreanu, Laura
Vladimirov, Mihail
Vrabie, Lidia
Vulpe, Ana
Wikland, Ilon
Winston, Robert
Xenopol, A. D.
Zadnipru, Petru
Zaporojan, Ada
Zavedeâ, T. L.
Zavtur, Eudochia
Zgardan-Crudu, Aliona
Zubcov, Nicolae

37

Index de titluri
400 sposobov ocenit’ svoj intellekt
ABC-ul artelor
Această inimă
Alba ca Zăpada şi alte poveşti
Alice în ţara minunilor
Amintiri din copilărie
Anatomia omului
Andrieş
Apele de suprafaţă
Atlas botanic şcolar
Aventurile lui Pinocchio
Balade, doine şi basme populare
Basarabia necunoscută
Basme
Basmele românilor
Biologia nevertebratelor cu elemente de ecologie şi
biochimie
Biologiâ
Brăţara de aur
Ce-o fi vorbit oare Eminescu şi Creangă?
Cei şapte ani de acasă
Cele cinci sute de milioane ale Begumei
Cele mai frumoase pagini
Cenuşăreasa şi alte poveşti
Ciuleandra
Claudius Bombarnac
Colinde şi urături
Comorile naturii
Coroana de aur
Cuore
Cuvânt de îngropare, ce să zice greceşte „epitafion”,
vechiului Ştefan voievod al 5-le...
Cuvântare festivă rostită la serbarea naţională pe
mormântul lui Ştefan cel Mare...
Cuvinte despre Ştefan cel Mare
De ce sunt unic?: Ca să afli de ce nu-i nimeni ca tine!
Dicţionar de expresii şi locuţiuni
Dicţionar de literatură română şi universală
Dicţionar de personaje literare
Dicţionar de proverbe comentate
38

7
44
62
107
102
66
31
60
17
33
103
52
130
74
79
36
32
41
98
6
115
58, 61, 65, 67, 75, 77
108
86
116
53
18
54
104
131
131
131
43
47
95
94
55

Dicţionar de sinonime
Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române
Dicţionar ortografic şcolar
Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia: 18122006
Din lumea celor care nu cuvântă
Doina dorurilor noastre
Domnul Vucea
Drevnââ Greciâ
Dulcea mea copilărie
Durere
Ecosfera: viaţa şi mediul ei natural
E. Enciclopedia Pământul
Elementele chimice în viaţa omului
Enigmele civilizaţiilor
Exerciţii practice la geografia fizică generală
Faust
Fizică
Fizika
Flori de toamnă
Fram, ursul polar
Fraţii Inimă-de-Leu
Hai, alege un număr!
Harap-Alb şi alte poveşti
Indijskaâ mifologiâ
Istoria biologiei
Istoria modelelor culturale europene
În faţa steagului
Însetat de depărtări
Întâlnire cu Mihai
Kéraban încăpăţânatul
La centenarul al IV-lea al morţii lui Ştefan cel Mare
Lecturi literare
Legende populare româneşti
Letopiseţul Ţării Moldovei
Literatura română în analize şi sinteze
Lumea vie
Lumea umbrelor
Marea carte despre experimente
Marea carte despre personalităţi
Mihail Strogov
Minte sănătoasă în corp sănătos
Mir Sofii
39

49, 51
48
50
97
78
96
72
133
45
59
19
128
28
2
124
106
25
24
83
85
109
22
68
13
30
1
117
91
129
118
131
81
56
82
93
35
84
26
4
119
42
5

Mircea Eliade – un geniu al istoriei, filosofiei şi
creaţiei literare
Misterele anotimpurilor
Mitologia celtică
Mitologia chineză
Mitologia indiană
Mitologia navaho
Mitologia slavilor
Mozart – geniu uimitor
Natura – prietena mea
Naufragiaţii de pe „Jonathan”
Navetista în codru
Neghiniţă
Nelinişti
Nemaipomenitul Vrăjitor din Oz
Nevertebrate
Noi, copiii din Satul Gălăgios
Oameni şi destine
Odiseea căpitanului Blood
Opere
Pasărea speranţei
Păsări
Pippi Şoseţica în Mările Sudului
Poezii
Pomenirea lui Ştefan cel Mare
Povestiri istorice
Poveşti
Poveşti populare moldoveneşti
Prinţul Mio şi căluţul fermecat
Psihologia generală
Psihologiâ
Pticy
Resursele naturale
Rezumate la fizică pentru clasele X-XII
Rezumate la geografie pentru clasele X-XII
Robin Hood
Să circulăm corect
Să învăţăm logic chimia prin exerciţii, probleme, teste
Să ocrotim mediul înconjurător
Scufiţa Roşie şi alte poveşti
Secolul XX explicat nepotului meu Gwendal
Spiritul de cruciadă: Ioan Corvin şi Ştefan cel Mare
Spulber
40

99
92
15
12
11
16
14
46
21
120
90
73
89
101
37
110
88
114
69
63
38
111
76
131
132
70, 100
57
112
9
10
39
126
27
127
105
40
29
20
113
134
131
71

Şotron peste meridiane
Ştefan cel Mare, 12 aprilie 1457 – 2 iulie 1504
Ştefan cel Mare (Stefanus Magnus), 1457-1504.
Ultimul dintre cruciaţi
Tajny drevnih civilizacij
Terra – planeta pe care trăim
Teste şi exerciţii pentru dezvoltarea memoriei
Un Pământ cu susu-n jos
Universul – lumea în care trăim
Urmaşilor
Vocea memoriei
Vsemirnaâ istoriâ
Zagadki istorii
Zagadočnye rasteniâ
Zâna Zorilor şi alte poveşti
Zemlâ

41

125
131
131
3
123
8
121
23
64
80
135
136
34
87
122

SUMAR
INTRODUCERE
GENERALITĂŢI
FILOSOFIE
PSIHOLOGIE
ETNOGRAFIE
ŞTIINŢE NATURALE
MATEMATICĂ
ASTRONOMIE
FIZICĂ
CHIMIE
BIOLOGIE
BOTANICĂ
ZOOLOGIE
ŞTIINŢE APLICATE
MEDICINĂ
ARTĂ
LIMBA ROMÂNĂ
LITERATURA ROMÂNĂ
Folclor
Literatura artistică
Critică şi teorie literară. Viaţa şi activitatea scriitorilor
LITERATURA UNIVERSALĂ
Folclor
Literatura artistică
Critică şi teorie literară. Viaţa şi activitatea scriitorilor
GEOGRAFIE
ISTORIA ROMÂNILOR
ISTORIA UNIVERSALĂ
INDICI AUXILIARI
Index de nume
Index de titluri

Comanda nr. 1
Multiplicatorul Bibliotecii Naţionale
pentru Copii „Ion Creangă”

Alcătuitor: Sabina Dodul
Redactor: Claudia Gurschi

Tirajul 50 ex.

42

3
4
4
5
6
7
9
9
9
10
11
12
12
13
14
14
15
16
16
17
23
24
24
25
27
28
29
30
32
32
36

