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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
2008. 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. CURIOZITĂŢI de ieri şi de azi: între legendă şi realitate:
pentru cititorii cu vârsta între 9 şi 99 de ani / alcăt.: Ala Bujor,
Eugenia Papuc. – Ch.: Epigraf, 2007. – 208 p.
Această carte vă va ajuta să mergeţi prin labirintul
misterelor, propunându-vă piste de interpretare a unor
evenimente, fenomene, fiinţe.
Informaţiile în carte sunt aranjate după diferite teme –
arhitectură, artă, muzică, mitologie, modă, civilizaţii ş.a.
2. EDBAUER, Matthias. Cultură generală: enciclopedie
ilustrată / Matthias Edbauer în colaborare cu dr. Hartmut Dick;
trad.: Doina Fischbach. – Bucureşti: Niculescu, 2007. – 383 p.:
il. – (Enciclopediile Niculescu).
Enciclopedia cuprinde peste 3000 de întrebări şi
răspunsuri în domeniul culturii generale. Întrebările sunt
grupate după următoarele teme: „Istorie şi politică”, „Ştiinţe
naturale şi tehnică”, „Economie”, „Religie”, „Artă şi
literatură”, „Cultură şi divertisment”, „Pământ şi Univers”.
La sfârşitul lucrării este alcătuit un indice auxiliar.
3. EDBAUER, Matthias. Poarta cunoaşterii: cultură generală:
4000 de întrebări şi răspunsuri / Matthias Edbauer; trad.:
Walter Radu Fotescu. – Bucureşti: Niculescu, 2007. – 448 p. –
(Enciclopediile Niculescu).
Această lucrare practică de informare aduce date din cele
mai importante domenii ale cunoaşterii (istorie, artă, religie,
muzică, literatură, sport, divertisment), însoţite de explicaţii
succinte şi accesibile tuturor.
La sfârşitul cărţii este alcătuit un indice auxiliar.

RELIGIE
4. DARLING, June E. Marele atlas biblic: cu povestiri din
Vechiului şi Noul Testament, Egipt, Nil, Sinai, Marea Roşie,
Deşertul Neghev, Canaan / June E. Darling; il.: Gary Hincks,
Nicki Palin. – Bucureşti: Erc Press, 2007. – 32 p.: il. –
(Cartografii secolului XXI).
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Cartea conţine cele mai importante povestiri din Vechiul
şi Noul Testament. Prin numeroase imagini şi prin bogăţia de
informaţii, atlasul ne familiarizează cu viaţa oamenilor de
odinioară şi ne vorbeşte despre mari evenimente şi despre
credinţă.
EDBAUER, Matthias. Cultură generală: enciclopedie ilustrată.
Vezi: Generalităţi.
ŞTIINŢE NATURALE
5. 100 de Catastrofe Naturale: Spectacol şi Tragedie / trad.:
Sorin Cheval. – Bucureşti: BIC ALL, 2007. – 208 p.: il. color.
Această lucrare prezintă o selecţie a unor dezastre care au
afectat omenirea
ca urmare a activităţilor telurice.
Cutremurele şi vulcanii, uraganele şi valurile tsunami – toate
acestea constituie o gamă largă de dezastre ale căror
magnitudini subliniază limitele fundamentale ale omenirii de a
le face faţă.
6. CÂINI şi pisici: rasele şi varietăţile cele mai cunoscute:
ghid practic / alcăt.: Rino Falappi, Alexa Capra; trad.: Manuela
Stoicescu. – Bucureşti: Erc Press, 2007. – 384 p.: il. color.
Cartea este un îndrumar perfect pentru a afla totul despre
lumea câinilor şi a pisicilor. Volumul povesteşte despre istoria
raselor, clasificarea lor, caracteristicile, temperamentul,
obiceiurile şi îngrijirea.
EDBAUER, Matthias. Cultură generală: enciclopedie ilustrată.
Vezi: Generalităţi.
7. MINERALE şi fosile: speciile şi varietăţile cele mai
cunoscute: ghid practic / alcăt.: Piero Giordano, Giorgio
Teruzzi; trad.: Anca Petrescu. – Bucureşti: Erc Press, 2007. –
384 p.: il. color.
Ghidul practic este un îndrumar perfect pentru a cunoaşte
mineralele şi fosilele nevertebrate.
Este descrisă originea, clasificarea, răspândirea şi
cercetarea la mai mult de 270 de specii de minerale şi 120 de
specii de fosile nevertebrate.
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8. TOPOR, Radu. Rezumate la biologie: pentru clasele X-XII
/ Radu Topor. – Ch.: Teo-Educaţional, 2008. – 120 p.
Îndrumarul conţine un rezumat al cursurilor de biologie
din clasele a X-a – XII-a şi poate fi folosit de elevii absolvenţi
în perioada pregătirii către examene de bacalaureat, dar şi de
elevii din clasele liceale, pentru aprofundarea cunoştinţelor
generale biologice.
MATEMATICĂ
9. GOIAN, I. Rezumate la matematică: V-IX: pregătire pentru
examenul de capacitate / I. Goian, V. Marin. – Ch.: TeoEducaţional, 2008. – 96 p.
Acest memorator de matematică conţine informaţii
necesare pentru elevii din cl. a V-a – IX-a la algebră şi
geometrie.
10. GOIAN, I. Rezumate la matematică: X-XII: pregătire către
examenul de bacalaureat / I. Goian, V. Marin. – Ch.: TeoEducaţional, 2008. – 240 p.
Lucrarea include un rezumat la obiectul de matematică în
clasele a X-a – a XII-a. Lucrarea cuprinde un material comod
de utilizat, pe care-l poţi lua şi consulta oricând ca informaţie.
FIZICĂ
11. BOCANCEA, Viorel. Vreau să ştiu ce am reuşit să învăţ
la fizică: teste de autoevaluare pentru elevii claselor a VI-a – a
IX-a / Viorel Bocancea, Victor Ciuvaga. – Ch.: Cartier, 2007.
– 64 p. – (Cartier educaţional).
Această lucrare vă acordă un ajutor necesar în verificarea
de sine stătătoare a rezultatelor, obţinute la studiul de fizică
până la testarea efectuată de profesor. În carte se propun teste
de autoevaluare la fiecare capitol.
Partea a doua a cărţii cuprinde bareme de evaluare şi
soluţii.
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12. MARINCIUC, Mihai. Fizica: examenele de bacalaureat:
subiecte rezolvate şi comentate 1993-2007 / Mihai Marinciuc.
- Ch.: Integritas, 2008. – 144 p.
Lucrarea conţine întrebări, exerciţii şi probleme de fizică
propuse la examenele de bacalaureat în perioada 1993-2007. În
lucrare sunt prezentate detaliat răspunsurile la întrebări şi
rezolvările tuturor problemelor.
Anexa conţine o listă a constantelor fizice fundamentale
şi formulele de bază ale fizicii.
13. TOPOR, Radu. Formule şi constante fizice fundamentale:
pentru clasele VI-XII / Radu Topor. – Ch.: Teo-Educaţional,
2007. – 58 p.
Acest îndrumar conţine formulele, mărimile şi
constantele cu care se lucrează la orele de fizică în gimnaziu şi
liceu.

CHIMIE
14. BODEAN, Violeta. Teste de chimie analitică: analiza
calitativă / Violeta Bodean. – Ch.: [s.n.], 2007. – 128 p.
Pentru a favoriza studierea profundă a chimiei analitice,
lucrarea cuprinde teste referitoare la reacţiile calitative ale
cationilor şi anionilor din grupele analitice conform clasificării
acido-bazice.
La sfârşitul lucrării sunt prezentate scheme de analiză
calitativă şi soluţii.
15. HASNAŞ, Constantin. Elementariu chimic: totul despre
elementele chimice / Constantin Hasnaş. – Ch.: ARC, 2008. –
144 p.
Lucrarea este concepută ca o enciclopedie a elementelor
chimice şi include informaţii complete despre fiecare element
în parte. Cartea constă din patru părţi: „Elementariu chimic”,
„Elementele chimice în tabele, grafice şi diagrame”, „Glosar
chimic”, „Dicţionar explicativ al termenilor aplicaţi la
caracterizarea proprietăţilor metalelor şi nemetalelor”.
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16. SANDU, Angela. Rezumate la chimie: pentru clasele XXII / Angela Sandu. – Ch.: Teo-Educaţional, 2007. – 128 p.
Cartea conţine un rezumat al cursurilor de chimie din
clasele a X-a – chimia generală şi chimia neorganică, clasele a
XI-a – chimia organică şi a XII-a – chimia analitică.
Acest îndrumar poate fi folosit de elevi în perioadele de
pregătire pentru examenele de bacalaureat.
MEDICINĂ
17. PÎNZARU, Iurie. Educaţie pentru sănătate: ghid practic
pentru profesori, elevi şi părinţi / Iurie Pînzaru, Olga
Volcovschi. – Ch.: [s.n.], 2007. – 32 p.: il.
În acest ghid sunt incluse unele noţiuni despre sănătate şi
boli infecţioase, date despre particularităţile clinice şi
epidemiologice, manifestarea bolii şi activităţile de prevenire a
unor boli intestinale acute şi a hepatitei virale A.
ARTĂ
18. 100 cele mai frumoase muzee ale lumii: cele mai mari
comori ale omenirii / trad.: Mircea Moldoveanu, Roxana
Bîrsanu, Augustin Frăţilă. – Bucureşti: BIC ALL, 2006. – 208
p.: il. color.
Această carte îţi prilejuieşte o călătorie prin cele mai
faimoase o sută muzee din Europa, America, Asia, Africa şi
Australia. Fiecare muzeu descris în carte reprezintă o istorie şi
o cultură, tradiţiile şi aspiraţiile, trecutul şi prezentul.
19. 100 de minuni ale lumii: cele mai mari comori ale
civilizaţiei şi ale naturii de pe cele cinci continente / trad.:
Augustin Frăţilă, Mioara Popescu, Andreea Dobreci. –
Bucureşti: BIC ALL, 2004. – 208 p.: il. color.
Acest album vă aduce în faţa ochilor o sută de minuni ale
lumii de astăzi – cele arhitecturale sau naturale, cum ar fi
Turnul Eiffel din Paris, podul Golden Gate de la San
Francisco, uimitorul Mare Zid Chinezesc, legendarul munte
Fuji, copleşitorul Mare Canion din Colorado ş.a.
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EDBAUER, Matthias. Cultură generală: enciclopedie ilustrată.
Vezi: Generalităţi.
20. ISTORIA artei / coord.: Albert Châtelet, Bernard-Philippe
Groslier; trad.: Maria Cazanacli, Rodica Chiriacescu,
Alexandrina Monteoru ş.a. – Bucureşti: Univers Enciclopedic,
2006. – 1180 p. – (Larousse).
Această carte propune o serie de studii asupra
principalelor etape ale evoluţiei artei. În volum este descrisă
istoria artei din Europa occidentală, Orientul Antic, China,
Japonia, artele din Oceania, Africa, America precolumbiană.
Sunt prezentate şi diferite stiluri de artă – gotic, barocul,
rococoul, neoclasicismul ş.a.
21. MARDARE, Marcela. Fascinaţia culorilor / Marcela
Mardare. – Ch.: Ruxanda, 2007. – 120 p.: il.
Această carte vă ajută să cunoaşteţi simbolismul fiecărei
culori, deşi, la diferite popoare, una şi aceeaşi culoare poate să
aibă semnificaţii şi interpretări diferite.
Volumul cuprinde un mic dicţionar al artei care include
termeni utilizaţi în pictură, o listă cu descrierea culorilor
pietrelor preţioase.
22. PELIN, Pavel. Privitor ca la teatru: carte despre artişti /
Pavel Pelin. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 240 p. –
(Colecţie pentru elevi, studenţi).
Despre creaţia celor mai cunoscuţi actori ai teatrului
naţional – Ecaterina Malcoci, Dumitru Fusu, Grigore Grigoriu,
Victor Ciutac, Paulina Zavtoni, Veniamin Apostol ş.a. – puteţi
citi în această carte.
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LIMBA ROMÂNĂ
23. BAHNARU, Vasile. Dicţionar de antonime / Vasile
Bahnaru. – Ch.: Ştiinţa, 2007. – 392 p. – (Dicţionare şcolare).
Dicţionarul include 3200 de blocuri de antonime,
secundate de cca 3300 de exemple din literatura artistică, în
care perechile de antonime se folosesc în acelaşi context.
Cititorii vor putea beneficia de modele literare de utilizare
corectă a antonimelor în discurs, lărgindu-şi în felul acesta
orizontul de cunoaştere a tezaurului lexical românesc.
24. BAHNARU, Vasile. Dicţionar de omonime / Vasile
Bahnaru. – Ch.: Ştiinţa, 2007. – 420 p. – (Dicţionare şcolare).
În dicţionar sunt înregistrate cca 2900 de blocuri de
omonime, unde fiecare unitate este însoţită de exemple
concrete, împrumutate din literatura artistică. Dicţionarul va
servi drept un instrument de lucru eficient pentru îmbogăţirea
vocabularului şi folosirea corectă a cuvintelor limbii române.
25. DICŢIONAR explicativ pentru elevi / coord.: Anatol
Vidraşcu, Dan Vidraşcu. – Ed. a II-a. – Ch.: Litera; Bucureşti:
Litera Internaţional, 2007. – 837 p. – (Biblioteca şcolarului,
serie nouă; nr. 279).
Această operă lexicografică conţine 26619 cuvinte care
reprezintă vocabularul real, necesar unui elev, şi constituie una
din primele încercări de sistematizare a lexicului, concentrând
astfel potenţialul semantic la maximum.
ELOGIU limbii române.
Vezi: Literatura română. Literatura artistică.
26. MARCU, Florin. Dicţionar de neologisme / Florin Marcu.
– Ed. actualiz. şi compl. – Ch.: Ştiinţa, 2008. – 320 p. –
(Dicţionare şcolare).
Dicţionarul cuprinde cu 10000 de unităţi lexicale
neologice, cu cca 14500 de definiţii (sensuri). El conţine
explicaţii precise ale termenilor de circulaţie curentă, ilustrând
progresele civilizaţiei şi culturii zilelor noastre.
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ŞAGANEAN, Gabriela. Ghid de conversaţie român-englez-rus.
Vezi: Limbi străine.
27. VRABIE, Lidia. Dicţionar de paronime / Lidia Vrabie,
Ana Vulpe. - Ch.: [s.n.], 2008. – 252 p.
Cititorul, care doreşte să-şi îmbogăţească vocabularul de
paronime în limba română şi să se informeze privind forma
corectă şi sensul precis al cuvintelor paronimice, poate recurge
cu certitudine la acest dicţionar.
LIMBI STRĂINE
28. NĂSTASE, Corneliu. Gramatica limbii engleze: (strictul
necesar) / Corneliu Năstase. – Ch.: Vector; Iaşi: Nasticor,
2008. – 144 p.
Cartea ajută cititorului să acumuleze un anumit bagaj
lexical şi să cunoască structura gramaticală a limbii engleze şi
totodată poate fi consultată cu succes atât de începători care
doresc să studieze limba engleză, cât şi de cei care tind să-şi
aprofundeze cunoştinţele în posedarea acestei limbi.
29. RADU, Mihai. Dicţionar englez-român, român-englez /
Mihai Radu, Emilia Fabian. – Ch.: Biblion, 2008. – 760 p.
Dicţionarul cuprinde cca 55000 de cuvinte-titlu, îmbinări
stabile şi expresii. Lucrarea include, în primul rând, marea
majoritate a lexicului general, precum şi o serie de neologisme,
şi este destinată elevilor, studenţilor, tuturor celor care doresc
să înveţe limbile engleză şi română.
30. SCLIFOS, Valeriu. Dicţionar francez-român de
frazeologisme / Valeriu Sclifos. – Ch.: [s.n.], 2007. – 104 p.
Dicţionarul reuneşte cele mai uzuale, de largă circulaţie,
unităţi frazeologice ale limbii franceze contemporane cu
redarea cât mai adecvată şi exactă a echivalentelor lor în limba
română.
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31. ŞAGANEAN, Gabriela. Ghid de conversaţie românenglez-rus / Gabriela Şaganean, Tamara Matei, Daniela
Pascaru. – Ch.: Epigraf, 2007. – 96 p.
„Ghidul” vă va ajuta să comunicaţi în limbile engleză şi
rusă, chiar dacă nu le-aţi studiat. Temele de conversaţie includ
cele mai frecvente expresii şi cuvinte utilizate în vorbire.
32. UNGUREANU, Valentina. Rezumate la Limba Franceză:
(gramatica, creativitatea şi civilizaţia) / Valentina Ungureanu.
– Ch.: Teo-Educaţional, 2007. – 96 p.
Lucrarea este împărţită în trei mari compartimente:
Gramatica – include aspectele fundamentale ale gramaticii
practice a limbii franceze; Creativitatea – include 40 de teme
libere; Civilizaţia – include 40 de teme, care au ca subiect
descrierea diferitelor aspecte ale civilizaţiei spaţiului cultural
al limbii franceze.
LITERATURA ROMÂNĂ
Folclor
BALTAG, Maria. Proverbes français-roumains: avec 45
commentaires des proverbes: (pour mieux réussir au BAC).
Vezi: Literatura universală. Literatura artistică.

33. DICŢIONAR de proverbe şi zicători / alcăt.: Elena Grosu.
– Ch.: Epigraf, 2007. – 232 p.
Proverbele şi zicătorile din acest dicţionar sunt grupate
după teme: Natură, Om, Viaţă, Muncă, Învăţătură etc.
Partea a doua include repertoriul alfabetic al proverbelor
şi zicătorilor.
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34. FLORILE dalbe: colinde şi urături / cop.: Vitalie
Coroban. – Ch.: Cartier, 2007. – 128 p. – (Cartier popular
poesis).
„… Colindele nu sunt simple melodii festive. (…) Ele
sunt frânturi păstrate cu pietate din viziunea unei lumi fericite,
a noastră, aşa cum am fi vrut noi să fie, aşa cum ne-am vrea
noi să ne ducem traiul în ea.”
Ovidiu Papadima
35. MARIAN, Simion Florea. Legende despre păsări / Simion
Florea Marian; il.: Violeta Diordiev. – Ch.: Prut Internaţional,
2007. – 148 p.: il. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
„Marele merit al lui S. Fl. Marian e de a fi prins pentru
totdeauna mitologia aceea fermecătoare pe care poporul a
legat-o de aripile şi penele zburătoarelor noastre. O mitologie
care (…) dă dovadă de cât lirism, de cât umor, de câtă duioşie,
subtilitate şi fineţe poetică e capabil sufletul poporan în
fantaziile şi visurile sale.”
Ion Pillat
36. PROVERBE româno-ruseşti / alcăt.: Marcela Mardare. –
Ch.: Pontos, 2007. – 108 p.
Volumul cuprinde proverbe româneşti cu echivalente
ruseşti, aranjate în ordine alfabetică.

Literatura artistică

37. ALECSANDRI, Vasile. Pasteluri; Legende / Vasile
Alecsandri. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 88 p.
„Folclorul i-a îmbogăţit nu numai limba literară, dar şi
darurile creatoare. Imensul rezervor de legendă i-a slujit să-şi
scrie propriile lui balade, în versul limpede, curgător, al doinei
populare şi să ne dăruiască acea comoară naţională.”
V. Eftimiu
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38. BLANDIANA, Ana. Opera poetică. În 2 vol. / Ana
Blandiana. – Ch.: Cartier, 2008. – (Poesis).
Vol. I. – 228 p.
Vol. II. – 232 p.

39. CARAGIALE, Ion Luca. Momente şi schiţe / Ion Luca
Caragiale. – Ed. a II-a. – Ch.: Litera; Bucureşti: Litera
Internaţional, 2007. – 257 p. – (Biblioteca şcolarului, serie
nouă; nr. 526).
„Ironia joacă în satira socială a lui Caragiale rolul
sugestiei în poezie. (…) Acesta este secretul celor mai bune
din schiţele lui Caragiale, precum şi al publicisticii sale, în
care criticul social se transformă în critic teatral, muzical, sau
în estetician, precum şi, ocazional, în ziarist politic.”
Şerban Cioculescu
40. CARTEA Naturii: antologie / alcăt.: Boris Vieru, Alecu
Reniţă. – Ch.: [s.n.], 2007. – 252 p. – (Natura).
Antologia adună fragmente din opere literare ale
scriitorilor români despre natură. Materialul în carte este
grupat după capitole – „Proză din Moldova”, „Poezie din
Moldova”, „Publicistică”, „Cartea naturii neamului nostru”,
„De la clasici cetire…”, „Codrule, Măria Ta”.
41. CIBOTARU, Arhip. La porţile închise: versuri / Arhip
Cibotaru; il.: Simion Hămuraru. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007.
– 344 p.: il.
„… arta poetică a lui Arhip Cibotaru este o călătorie
romantico-ironică şi metaforică fascinantă în labirintul
destinului uman.”
Tudor Palladi
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42. CREANGĂ, Ion. La cireşe; Pupăza din tei / Ion Creangă.
– Ch.: Pontos, 2007. – 24 p.
„Apa limpede a acestui izvor spiritual al scriitorului Ion
Creangă potoleşte setea cititorilor de azi, precum au potolit-o
şi pe cea a cititorilor de ieri, savurând cu plăcere.”
Valentin Sângereanu Junior
43. DRUŢĂ, Ion. Păsările tinereţii noastre: piese / Ion Druţă. –
Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 448 p. – (Colecţie pentru elevi,
studenţi).
Volumul cuprinde şase piese de Ion Druţă – „Casa mare”,
„Doina”, „Păsările tinereţii noastre”, „Clopotniţa”, „Sfânta
sfintelor”, „Plecarea lui Tolstoi”.
44. DRUŢĂ, Ion. Vatra blajinilor / Ion Druţă. – Ch.: Cartea
Moldovei, 2007. – 516 p. – (Colecţie pentru elevi, studenţi).
„Întreţesută din dureri şi bucurii, din observaţii
maliţioase, proza lui Ion Druţă exprimă profunde năzuinţe ale
sufletului popular.”
Vasile Coroban
Volumul cuprinde povestirile: „Horodişte”, „Sania”,
„Piept la piept”, „Frunze de dor”, „Toiagul păstoriei” ş.a.
45. ELOGIU limbii române / coord.: Anatol Ciobanu. – Ch.:
Litera; Bucureşti: Litera Internaţional, 2007. – 352 p. –
(Biblioteca şcolarului, serie nouă; nr. 524).
Volumul adună cele mai frumoase poeme dedicate limbii
române de Alexei Mateevici şi Mihai Duţescu, fragmente din
operele cronicarilor, marilor scriitori, lingviştilor despre limba
română, precum şi proverbe, maxime, cugetări, expresii
frazeologice şi locuţiuni.
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46. EMINESCU, Mihai. Luceafărul: antume / Mihai
Eminescu. – Ed. a II-a. – Bucureşti: Litera Internaţional; Ch.:
Litera, 2007. – 276 p. – (Biblioteca şcolarului, serie nouă; nr.
525).
„(…) poezia lui Eminescu este o continuă legănare, o
armonie de însomnorare a spiritului, un fel de menţinere, de
echilibru muzical, între somnul real şi starea de trezire.”
Vladimir Streinu
47. HASDEU, Bogdan Petriceicu. Ioan-Vodă cel Cumplit /
Bogdan Petriceicu Hasdeu. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. –
136 p.
„Hasdeu nu a fost numai un istoric, filolog, folclorist,
editor de documente şi economist. El a fost şi creatorul unor
frumoase opere beletristice din care unele, ca formă şi fond,
ating culmi literare excepţionale.”
Vasile Coroban
48. LOTEANU, Emil. Ritmuri: versuri / Emil Loteanu; il.:
Eudochia Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 224 p.: il. –
(Colecţie pentru elevi, studenţi).
„Rod al unui temperament şi fantezii romantice, poezia
lui Emil Loteanu se caracterizează prin vitalitatea şi nobleţea
gândurilor şi sentimentelor evocate, prin culori vii şi atmosferă
lirică de intensă vibraţie emoţională, prin patos mobilizator şi
acuitate civică.”
Mihail Dolgan
49. LUPAN, Andrei. Intrare în baladă: versuri / Andrei Lupan;
il.: Eudochia Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 296 p.:
il. – (Colecţie pentru elevi, studenţi).
„Poezia lui Lupan tălmăceşte frumuseţile şi sorţile
pământului nostru, răsfrânte cu tăria şi scânteile toate în
atelierul său, unde arta e plămădită din comorile spirituale ale
poporului şi din zbuciumul contemporaneităţii.”
George Meniuc
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50. SÂNTIMBREANU, Mircea. Recreaţia mare / Mircea
Sântimbreanu; il.: Alexei Colâbneac. – Ch.: Prut Internaţional,
2007. – 236 p.: il. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
„O consemnare, chiar şi numai sumară, a creaţiei lui
literare, ni-l înfăţişează drept un scriitor de mare talent şi
originalitate, harnic şi constant dedicat generoasei lui pasiuni
puse în slujba educării copiilor. Mircea Sântimbreanu a scris
pentru cei mici o literatură mare.”
Iuliu Raţiu
Critică şi teorie literară.
Viaţa şi activitatea scriitorilor
51. CORBU, Haralambie. Faţa ascunsă a cuvântului: studii şi
eseuri literare / Haralambie Corbu. – Ch.: Cartea Moldovei,
2007. – 504 p. – (Colecţie pentru elevi, studenţi).
Volumul cuprinde studii şi eseuri literare despre celebrii
gânditori Dimitrie şi Antioh Cantemir, despre Vasile
Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Alexei Mateevici,
şi despre Ion Druţă, Victor Teleucă, Dumitru Matcovschi,
Andrei Lupan etc.
52. DE la Creangă moştenire: Ion Creangă – scriitor, pedagog,
povestitor / coord.: Virgil Mândâcanu. – Ch.: Pontos, 2007. –
160 p.
Această carte povesteşte despre personalitatea lui Ion
Creangă – iscusit învăţător şi inovator în domeniul
învăţământului primar, proeminent scriitor realist al literaturii
clasice române, mare cercetător şi cunoscător al creaţiei
populare.
53. ŢARĂLUNGĂ, Ecaterina. Dicţionar ilustrat al scriitorilor
români / Ecaterina Ţarălungă. – Ch.: Litera; Bucureşti: Litera
Internaţional, 2007. – 463 p. – (Biblioteca şcolarului, serie
nouă; nr. 485).
Dicţionarul cuprinde scurte biografii ale oamenilor de
litere – scriitori, critici literari, esteticieni etc., dar şi ale altor
personalităţi – folclorişti, teologi, istorici, filosofi. Sunt
prezentate şi reviste, curente, termeni literari, instituţii de
cultură româneşti.
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LITERATURA UNIVERSALĂ
Literatura artistică
54. BALTAG, Maria. Proverbes français-roumains: avec 45
commentaires des proverbes: (pour mieux réussir au BAC) /
Maria Baltag, Raisa Botnaru; Proverbes roumains-français /
Maria Baltag, Raisa Botnaru. – Ch.: [s.n.], 2008.- 108 p. – 68
p.

55. LA FONTAINE, Jean de. Cele mai frumoase fabule de La
Fontaine / Jean de La Fontaine; trad.: Aurel Tita; il.: Jean-Noël
Rochut. – Bucureşti: Erc Press, 2006. – 222 p.: il.
„Opera cea mai frumoasă, şi care va rămâne în eternitate,
este colecţia de Fabule ale lui Esop, pe care [Jean de La
Fontaine] le-a tradus sau parafrazat. El a împletit bunul gust al
lui Esop cu ornamente ale propriei imaginaţii, atât de potrivite,
exacte şi încântătoare, încât este dificil să realizăm o lectură
utilă şi agreabilă în acelaşi timp.”
Charles Perrault
PROVERBE româno-ruseşti.
Vezi: Literatura română. Folclor.
56. SAINT-Exupéry, Antoine de. Micul Prinţ / Antoine de
Saint-Exupéry; trad.: Igor Creţu. – Ch.: Silvius Libris, [2008].
– 64 p.: il.
„Micul Prinţ” este (…) o poveste în care cele mai
profunde gânduri sunt expuse într-o limbă simplă şi
emoţionantă, de o puritate plastică pe înţelesul fiecărei vârste.”
Igor Creţu
57. TWAIN, Mark. Prinţ şi cerşetor / Mark Twain; trad.:
Eugen B. Marian. – Ed. a II-a. – Ch.: Litera; Bucureşti: Litera
Internaţional, 2007. – 238 p. – (Biblioteca şcolarului, serie
nouă; nr. 384).
„Mark Twain era mare în patru privinţe: ca umorist, ca
povestitor, ca stilist şi ca moralist. (…) Darul nativ de
povestitor i-a fost sporit de o artă lucidă, şi nu te puteai
sustrage farmecului său.”
Brander Matthews
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GEOGRAFIE
58. 100 cele mai frumoase oraşe ale lumii: o călătorie de-a
lungul a cinci continente / trad.: Augustin Frăţilă, Mircea
Moldoveanu. – Bucureşti: BIC ALL, 2005. – 208 p.: il. color.
Această superb ilustrată carte te plimbă în jurul lumii prin
oraşele celor cinci continente. Fiecare oraş poartă caracterul de
neşters al poporului respectiv şi al istoriei sale.
100 de minuni ale lumii: cele mai mari comori ale civilizaţiei şi ale naturii de pe
cele cinci continente.
Vezi: Artă.
DARLING, June E. Marele atlas biblic: cu povestiri din Vechiului şi Noul
Testament, Egipt, Nil, Sinai, Marea Roşie, Deşertul Neghev, Canaan.
Vezi: Religie.

59. TOPOR, Radu. Rezumate la Geografia Republici
Moldova: pentru clasele VIII-IX / Radu Topor. – Ch.: TeoEducaţional, 2008. – 96 p.
Lucrarea conţine un rezumat al cursurilor de geografie
fizică şi umană a Republicii Moldova.

60. VOLOGDINA, Elena. Atlasul marilor descoperiri
geografice / Elena Vologdina, Natalia Malofeeva; trad.:Victor
Gherman. – Bucureşti; Ch.: Litera Internaţional, 2006. – 72 p.:
il.
Această carte vă va povesti despre viaţa, aventurile şi
descoperirile unor călători şi navigatori celebri.

ISTORIA UNIVERSALĂ
EDBAUER, Matthias. Cultură generală: enciclopedie ilustrată.
Vezi: Generalităţi.
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61. LE GOFF, Jacques. Europa explicată tinerilor / Jacques
Le Goff; trad.: Adrian Ciubotaru. – Ch.: Cartier, 2008. – 108 p.
– (Verde).
Ce este Europa? Cine a inventat Europa? Când s-au
împărţit Europa de Vest şi de Est? Cum poţi dă fii european?
La toate aceste întrebări şi la multe altele răspunde în
cartea sa Jacques le Goff, istoric francez contemporan.
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