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Buletinul informativ „În ajutor programei de studiu” reflectă literatura
pentru elevi (şcoli de cultură generală, gimnazii, licee) care 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 iulie –
decembrie 2010. Au fost selectate cărţi noi şi mai puţin noi (cele venite din donaţii)
care se consideră necesare în lectura suplimentară la obiectele de studiu.
Aranjarea lor corespunde ciclului obiectelor de studiu. În cadrul rubricilor
cărţile sunt aranjate în ordine alfabetică.
Adnotările facilitează procesul de selectare şi recomandare a literaturii, iar
sistemul de trimiteri şi indicii auxiliari de nume şi de titluri înlesnesc investigarea
cărţilor necesare.
Dacă biblioteca publică pentru copii sau cea şcolară nu dispune de literatura
ce vă interesează, folosiţi abonamentul interbibliotecar.
ADRESA NOASTRĂ:
Biblioteca Naţională
pentru Copii „Ion Creangă”,
str. Şciusev, 65,
Chişinău, MD-2012
Republica Moldova
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GENERALITĂŢI

1. CARAS-Cumpenici, Maria. ABC-ul familiei / Maria
Caras-Cumpenici. – Ch.: Pontos, 2010. – 260 p.
În carte sunt adunate proverbe, maxime şi poezii despre
adevăr şi bunătate, caritate şi demnitate, fidelitate şi
hărnicie, răbdare, omenie, iubire, virtute etc.

2. LAUREAŢI ai Premiului Nobel: lucrări studenţeşti /
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – Ch.:
Editerra Prim, 2010. – 124 p.
Cartea va ajuta cititorilor să afle lucruri interesante şi
importante despre Laureaţii Premiului Nobel, expuse într-un
mod succint şi accesibil.
3. MAXIME şi cugetări. Vol. I. Gânduri care vrăjesc…:
6500 de aforisme la 350 de subiecte / selecţ.: Ala Bujor. –
Ed. a 6-a, rev. şi compl. – Ch.: Epigraf, 2010. – 472 p.
Prezenta selecţie include cca 6500 de aforisme formulate
în diverse epoci şi diverse locuri ale Terrei. Abordând astfel
de concepte ca „frumuseţe”, „glorie”, „iluzie”, „viciu”,
„viaţă”, ele rămân mereu actuale.
4. RUSU, Mihai. Antologie de maxime ilustre: (filosofi şi
scriitori străini) / Mihai Rusu. – Ch.: Pontos, 2010. – 180 p.
Antologia cuprinde maxime ale unor personalităţi ilustre
din diferite epoci – Sfântul Augustin, Aristofan,
Beaumarchais, Cicero, Diogene ş.a. Maximele sunt însoţite
de descrierea biografică a autorilor.
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ETICĂ
5. CARA, Angela. Bunele maniere / Angela Cara. – Ed. a
2-a, rev. şi compl. – Ch.: Cartier, 2010. – 64 p. – (Cartier
educaţional).
A avea bune maniere înseamnă să ştii cum să te adresezi,
cum să te prezinţi şi cum să te saluţi, cum să întreţii o
conversaţie, cum să te îmbraci pentru orice ocazie. În afară
de textul propriu-zis, cartea conţine şi informaţii utile, având
rolul de a evidenţia semnificaţia bunelor maniere.
6. DROIT, Roger-Pol. Etica pe înţelesul tuturor /
Roger-Pol Droit; trad.: Alexandru Şiclovan. – Ch.: Cartier,
2009. – 96 p. – (Verde).
Etica ne însoţeşte peste veacuri, schimbându-şi stilul, dar
fără a dispărea. Această carte permite fiecăruia să aibă o
viziune clară asupra subiectului „etica”.
7. PALII, Alexei. Cultura comunicării / Alexei Palii. –
Ed. a 5-a, rev. şi compl. – Ch.: Epigraf, 2008. – 280 p.
Prima parte a lucrării – „Comunicarea orală” – vă aduce
la cunoştinţă normele de etică, de logică, de limbă şi aspecte
psihologice ale comunicării orale.
Partea a doua – „Comunicarea în scris” – cuprinde
capitolele „Textul coerent ca formă a comunicării în scris”
şi „Textul oficial”.
Partea a treia propune tipuri de texte oficiale.

FOLCLOR
8. BOTNARU, Raisa. Proverbes français-roumains et
roumains-français avec 56 commentaires des proverbes:
(pour mieux réussir au BAC) / Raisa Botnaru, Maria Baltag.
– 2-e edit. corrigé et complétée. – Ch.: [s.n.], 2010. – 240 p.
Prima parte a lucrării conţine proverbe francezeromâneşti, iar a doua parte – proverbe româneşti-franceze.
Partea a treia vă propune comentarii la 56 de proverbe
incluse în carte, scrise în limba franceză.
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9. DIN proverbele lumii / selecţ.: Marcela Mardare. –
Ch.: Ruxanda, 2010. – 248 p.
Fiecare ţară, popor, etnie are şi proverbe specifice care o
caracterizează. În această carte sunt adunate proverbele
diferitor popoare.

10. HRISTOS a înviat! Datini, tradiţii şi obiceiuri
pascale: culegere de poezie şi proză a scriitorilor români cu
ocazia Învierii / alcăt.: Silvia Ursache. – Ch.: Silvius Libris,
[2010]. – 160 p.

11. PĂCALĂ şi isprăvile lui. – Ed. a 3-a. – Constanţa:
Steaua Nordului, 2009. – 272 p. – (Colecţia pentru copii).
Cartea cuprinde snoave şi anecdote, poveşti şi povestiri
despre Păcală – acest personaj complex, când prost, când
extraordinar de isteţ, dinamic, cu o fantezie bogată, un
veşnic învingător în confruntarea sa cu prostia lumii în care
se mişcă.
12. PROVERBE, ghicitori, zicători. – Ed. a 3-a. –
Constanţa: Steaua Nordului, 2009. – 288 p.
Proverbele şi zicătorile sunt aranjate în ordine alfabetică.
Ghicitorile – în ordine alfabetică a răspunsurilor.

13. SFATURI pentru fiecare: din înţelepciunea
proverbelor / selecţ.: Marcela Mardare. – Ch.: Ruxanda,
2009. – 352 p.
Este o culegere de proverbe româneşti care oglindesc
toate aspectele vieţii omului.
Proverbele sunt aranjate în ordine alfabetică.
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MATEMATICĂ
14. ACHIRI, Ion. Memorator de matematică: pregătire
pentru BAC / Ion Achiri. – Ch.: Univers Educaţional, 2010.
– 296 p.
Materia expusă în carte corespunde „Curriculumului
şcolar la matematică pentru clasele X-XII”. Lucrarea
conţine şi informaţii privind matematica elementară. Este
destinată celor care se pregătesc pentru examenele de BAC,
olimpiade, concursuri.
15. GOIAN, I. Rezumate la matematică: pentru cl. V-IX:
pregătire pentru examenul de capacitate / I. Goian, I. Marin,
V. Marin. – Ch.: Teo-Educaţional, 2010. – 104 p.
Volumul cuprinde rezumate la matematică pentru clasele
a V-a – a IX-a şi teste pentru examenul de absolvire a
gimnaziului.
16. LACHI, Nicolae. Teze semestriale la matematică:
pentru cursul de liceu / Nicolae Lachi, Paulina Lachi. – Ch.:
[s.n.], 2010. – 172 p.
Lucrarea cuprinde câte cinci teste, fiecare a câte trei
variante, pentru clasele de liceu. Este prezentată rezolvarea
integrală a subiectelor unei variante de test şi răspunsurile la
celelalte două variante. Fiecare set de teste este precedat de
o expunere succintă a elementelor teoretice şi formulelor de
lucru uzuale.

BIOLOGIE
17. BERNAZ-Sicorschi, N. Memorator de biologie:
pregătire pentru BAC / N. Bernaz-Sicorschi, T. Larionov,
M. Leşanu. – Ch.: Univers Educaţional, 2010. – 136 p.
Volumul conţine informaţii rezumate la biologie pentru
clasele a X-a – a XII-a.
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18. OMUL: enciclopedie pentru copii / alcăt.: M. O.
Lukianov, N. N. Malofeeva, L. S. Sergheeva [et al.]; trad.:
Vsevolod Cernei. – Ch.: Biblion; Pereslavli: Integral, 2010.
– 96 p.: il. – (Colecţia „Micul Erudit”).
Această carte îi familiarizează pe cititori cu structura
corpului uman. Volumul cuprinde informaţii necesare
despre structura şi funcţionarea celor mai importante organe
interne, a sistemului nervos şi organelor de simţ, despre
modificările care se produc în organismul nostru în decursul
vieţii.
Sfârşitul volumului cuprinde un index de subiecte.
19. TOPOR, Radu. Rezumate la biologie: pentru clasele XXII / Radu Topor. – Ed. a 3-a, rev. – Ch.: Teo-Educaţional,
2010. – 136 p.
Lucrarea conţine un rezumat al cursurilor de biologie din
clasele a X-a (Însuşirea generală a organismelor, clasificarea
organismelor şi organizarea celulară a organismelor), a XI-a
(Sistemele şi organele principale ale organismelor vii) şi a
XII-a (Bazele geneticii, evoluţia organismelor pe Terra,
ecologia şi protecţia mediului).

ZOOLOGIE
20. HARRIS, Caroline. Balene şi delfini / Caroline
Harris; trad.: Alina Simuţ. – Oradea: Aquila’93, 2008. – 48
p.: il.
Cartea se deschide cu capitolul „Ce sunt balenele şi
delfinii?”. Veţi cunoaşte cum trăiesc aceste creaturi
uimitoare, cum se hrănesc, cum cresc puii, ce simţuri au,
cum îşi găsesc drumul acasă când migrează prin oceane.
La sfârşitul cărţii este alcătuit un index auxiliar de
subiecte.
21. WEBER, Belinda. Reptile / Belinda Weber; trad.:
Oxana Pănuş. – Oradea: Aquila’93, 2008. – 48 p.: il.
Cartea se începe cu un capitol „Ce este o reptilă?”, apoi
urmează descrierea diferitor tipuri de reptile, relatări despre
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controlul temperaturii corpului reptilelor, despre modul
mişcării pe uscat, în apă, în copaci etc.
Un index de subiecte finisează cartea.
22. WILKES, Angela. Căsuţe de animale / Angela
Wilkes; trad.: Laura Blaga. – Oradea: Aquila’93, 2008. – 48
p.: il.
Din această carte veţi afla cum îşi construiesc animalele
căsuţele lor – cuiburi, bârloguri, căsuţe în apă şi sub pământ,
cum sunt căsuţele mobile şi căsuţele-celulă şi multe alte
lucruri interesante.
Cartea include la sfârşit un index de subiecte.
LIMBA ROMÂNĂ
23. BRAGA, Victoria. Dicţionar de epitete pentru 300 de
substantive / Victoria Braga. – Ch.: Epigraf, 2010. – 360 p.
Dicţionarul conţine o serie de epitete adjectivale pentru
mai mult de 300 de substantive. Este adresat elevilor şi
studenţilor la scrierea eseurilor, a comentariilor literare, la
elaborarea tezelor etc., precum şi tuturor celor interesaţi de
expresivitatea limbajului.

24. DERMENJI-Gurgurov, Svetlana. Fonetica limbii
române: suport de curs / Svetlana Dermenji-Gurgurov. –
Cahul: CentroGrafic, 2010. – 150 p.
Lucrarea este alcătuită din următoarele teme: Fonetica şi
fonologia; Articulaţia consoanelor; Clasificarea diftongilor;
Tipuri de triftongi; Silaba fonetică; Accentul în limba
română; Intonaţia.
25. LAZĂR, Oana. Rezumate la limba şi literatura
română pentru BAC: concepte operaţionale / Oana Lazăr. –
Ed. a 2-a, rev. – Ch.: Teo-Educaţional, 2010. – 96 p.
Această lucrare include o scurtă recapitulare a
următoarelor teme: Opera literară; Genurile literare;
Curentele literare; Personajele literare; Compunerea de
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utilitate socială; Comentarea unui text la prima lectură;
Evoluţia literaturii române.
Îndrumarul poate fi folosit de elevii absolvenţi în perioada
pregătirii către examenul de bacalaureat la limba şi literatura
română.
26. MOCANU, Dragoş. Dicţionar de sinonime / Dragoş
Mocanu. – Ed. a 3-a. – Constanţa: Steaua Nordului, 2009. –
461 p.
Acest dicţionar deschide pentru cei interesaţi un tezaur de
mare preţ în privinţa bogăţiei de sinonime a limbii române
contemporane.
27. POPA, Gheorghe. Dicţionar de pleonasme /
Gheorghe Popa, Lucia Popa. – Ch.: Ştiinţa, 2010. – 304 p. –
(Dicţionare şcolare).
Dicţionarul cuprinde cca 7000 de pleonasme, a căror
utilizare în actul vorbirii şi în scris se consideră o greşeală
de exprimare. Noutatea acestui dicţionar constă în alcătuirea
unui registru atât cu unităţi pleonastice existente, atestate,
cât şi cu unităţi pleonastice virtuale, care ar putea să apară în
uzul vorbitorilor.
28. ZGARDAN-Crudu, Aliona. Memorator de limbă şi
literatură română: pregătire pentru BAC / Aliona ZgardanCrudu. – Ch.: Univers Educaţional, 2010. – 84 p.
Cartea cuprinde două compartimente: I. Noţiuni de teorie
literară – opera literară, personajul, genuri şi specii literare
etc.; II. Noţiuni de limbă – lexicologie, morfologie, sintaxă,
precum şi modele de acte oficiale.

LIMBI STRĂINE
BOTNARU, Raisa. Proverbes français-roumains et roumains-français avec
56 commentaires des proverbes.
Vezi: Folclor
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29. CIUNTU, Natalia. Rezumate la limba engleză: pentru
cl. V-IX: pregătire pentru examenul de absolvire a
gimnaziului (gramatica, creativitatea) / Natalia Ciuntu,
Viorica Ursu. – Ch.: Teo-Educaţional, 2010. – 136 p.
Lucrarea este împărţită în două compartimente: 1.
Creativitatea – include subiecte pe teme libere: familia,
natura, oraşul etc., precum şi descrierea diferitor aspecte ale
civilizaţiei spaţiului cultural al limbii engleze. 2. Gramatica
– include aspectele fundamentale ale gramaticii practice a
limbii engleze.
30. ESSENTIAL English for Committed Learners:
(practical course). – Ch.: Nova Imprim, 2010. – 328 p.
Volumul include informaţii accesibile despre sistemul
fonetic al limbii engleze contemporane, reguli gramaticale,
exerciţii practice.

31. OLARU, Viorica. Rezumate la limba franceză:
pentru cl. V-IX: pregătire pentru examenul de absolvire a
gimnaziului: (gramatica, creativitatea, comunicarea) /
Viorica Olaru. – Ch.: Teo-Educaţional, 2010. – 120 p.
Manualul este constituit din următoarele trei
compartimente: I. Gramatica –aspectele fundamentale ale
gramaticii practice a limbii franceze; II. Creativitatea –
eseuri pe teme libere: familia, profesorii, oraşul etc. III.
Comunicarea –aspecte fundamentale ale comunicării orale.

32. SAJINA, Irina. A Pocket Book of English Grammar:
[îndrumar la limba engleză pentru clasele gimnaziale] / Irina
Sajina, Rodica Berdos. – Ch.: Lyceum, 2010. – 88 p.
Acest îndrumar abordează următoarele teme din
gramatica limbii engleze: Substantivul / Noun; Pronumele /
The Pronoun; Adjectivul / The Adjective; Adverbul / The
Adverb; Verbul. Timpurile / The Verb. Tenses; Modurile /
The Moods; Prepoziţia / The Preposition.
La sfârşitul lucrării este alcătuită o listă a verbelor
neregulate.
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33. UNGUREANU, Valentina. Rezumate la limba
franceză: (gramatica, creativitatea şi corespondenţa) /
Valentina Ungureanu. – Ch.: Teo-Educaţional, 2010. – 112
p.
Lucrarea este alcătuită din trei mari compartimente: 1.
Gramatica – conţine aspectele fundamentale ale gramaticii
practice a limbii franceze. 2. Creativitatea – 50 de teme
libere. 3. Civilizaţia – include teme, care au ca subiect
descrierea diferitor aspecte ale civilizaţiei spaţiului cultural
al limbii franceze. 4. Corespondenţa – texte cu caracter
funcţional – cerere, aviz, CV, carte poştală.

LITERATURA ROMÂNĂ
Literatura artistică
34. CARAGIALE, Ion Luca. Momente, Schiţe, Teatru,
Nuvele / Ion Luca Caragiale. – Ed. a 3-a. – Constanţa:
Steaua Nordului, 2009. – 462 p. – (Clasicii literaturii
române).

CARAS-Cumpenici, Maria. ABC-ul familiei.
Vezi: Generalităţi
35. CREANGĂ, Ion. Poveşti, povestiri, amintiri / Ion
Creangă. – Ed. a 2-a, rev. – Constanţa: Steaua Nordului,
2009. – 255 p. – (Colecţia pentru copii).
36. FĂCLIA dorului nestins: antologie lirică/ selecţ.: I.
H. Pop. – Bucureşti: Agapis, 2009. – 180 p.
Prezenta antologie lirică cuprinde opera poetică a
scriitorilor români despre dragostea de Neam şi de Ţară.
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HRISTOS a înviat! Datini, tradiţii şi obiceiuri pascale: culegeri de poezie şi
proză ale scriitorilor români cu ocazia Învierii.
Vezi: Folclor
37. MATEI, Valeriu. Elegiile fiului risipitor: opera
poetică / Valeriu Matei. – Iaşi: Princeps Edit, 2010. – 564 p.
– (Ediţii critice).
Volumul este constituit din două părţi: opera poetică şi
referinţe critice.

Critică şi teorie literară.
Viaţa şi activitatea scriitorilor
38. BURLACU, Alexandru. Vladimir Beşleagă:
po(i)etica romanului / Alexandru Burlacu. – Ch.: Gunivas,
2009. – 124 p. – (Proza basarabeană din sec. al XX-lea.
Text. Context. Intertext).
În carte sunt analizate romanele lui Vladimir Beşleagă:
„Zbor frânt” şi „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon sau
anevoioasa cale a cunoaşterii de sine”.
39. CAIA, Olguţa. Grigore Vieru – pelerin pe drumuri
nemţene / Olguţa Caia. – Iaşi: Princeps Edit, 2010. – 113 p.

40. CARAMAN, Vlad. „În preajma revoluţiei” de
Constantin
Stere:
elemente
de
poetică
a
„Bildungsromanului” / Vlad Caraman. – Ch.: Gunivas,
2009. – 120 p. – (Proza basarabeană din sec. al XX-lea.
Text. Context. Intertext).
Volumul conţine analiza literară a romanului „În preajma
revoluţiei” de Constantin Stere.
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La sfârşitul cărţii este alcătuită o listă de bibliografie:
operele literare ale lui Constantin Stere şi referinţe critice.
41. CIMPOI, Mihai. Vasile Cârlova: poetul „sufletului
mâhnit” / Mihai Cimpoi. – Ch.: Cartdidact; Târgovişte:
Bibliotheca, 2010. – 220 p. – (Biblioteca Societăţii
Scriitorilor Târgovişteni).
Este un studiu despre poetul Vasile Cârlova (1809-1831),
pe care majoritatea istoricilor literari îl consideră ca
„inaugurator al romantismului şi prevestitor al întregii
evoluţii a liricii româneşti”.
42. GRIGORE Vieru, poetul / Academia de Ştiinţe a
Moldovei, Institutul de Filologie; coord.: Mihai Cimpoi. –
Ch.: Ştiinţa, 2010. – 464 p. – (Academica).
Volumul este consacrat vieţii şi creaţiei literare a poetului
Grigore Vieru. Partea I cuprinde studii, interpretări. Partea II
– referinţe critice, evocări, mărturii, dedicaţii lirice. Partea
III „Grigore Vieru prin el însuşi” conţine opere poetice alese
şi „Testament” – discurs rostit de poet cu prilejul conferirii
titlului de doctor honoris causa al AŞM.
LAZĂR, Oana. Rezumate la limba şi literatura română pentru BAC:
concepte operaţionale.
Vezi: Limba română
43. PORUBIN, Lilia. Taina Marelui Archimedes: eseu
despre proza lui Leon Donici / Lilia Porubin. – Ch.:
Gunivas, 2009. – 108 p. – (Proza basarabeană din sec. al
XX-lea. Text. Context. Intertext).

44. POSTOLACHI, Veronica. Noţiuni de teorie literară:
ghid pentru elevi / Veronica Postolachi. – Ch.: Prometeu,
2010. – 228 p.
Acest ghid cuprinde informaţii utile pentru elevi despre
opera literară (formă şi conţinut, tema, ideea, motivul),
curente literare (clasicismul, romantismul, realismul etc.),
despre genuri literare – genul liric, epic, dramatic.
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45. RACHIERU, Adrian Dinu. Eminescu după
Eminescu: (texte şi contexte) / Adrian Dinu Rachieru. –
Timişoara: Augusta, 2009. – 254 p.
Autorul cărţii încearcă să găsească răspunsuri la nişte
întrebări: Cum se vedea Eminescu pe sine însuşi, cum l-au
primit şi l-au privit contemporanii şi cum îl receptăm noi
azi.
46. SCRIITORI români notorii: viaţa, activitatea, opera /
alcăt.: Angela Lungu, Cristina Duca. – Ed. a 3-a, rev. şi
compl. – Ch.: Epigraf, 2010. – 208 p.
Lucrarea oferă informaţii despre viaţa, activitatea şi opera
celor mai de vază reprezentanţi ai spiritualităţii literare
române: Nicolae Milescu Spătarul, Vasile Alecsandri, Mihai
Eminescu, Alecu Russo, Grigore Vieru ş.a. Volumul
cuprinde şi un microdicţionar de termeni literari.
47. ŞCHIOPU, Constantin. Arghezi, Barbu, Blaga:
poezii comentate / Constantin Şchiopu. – Ch.: ARC, 2010. –
64 p. – (Cartea care te salvează).
Cartea analizează pe larg, dar simplu şi pe înţelesul
tuturor, opera poetică a scriitorilor T. Arghezi, I. Barbu, L.
Blaga. Comentariile la texte vor fi utile la scrierea unei
compuneri sau a unui eseu. Cartea include şi un tabel
cronologic al vieţii şi creaţiei scriitorilor.
48. UN discipol al lui Orfeu: omagiu poetului Grigore
Vieru / ed. îngrijită de Raisa Vieru. – Ch.: Prut
Internaţional, 2010. – 416 p.
Volumul cuprinde amintiri, eseuri, reflecţii despre creaţia
poetului Grigore Vieru scrise de colegii lui de breaslă –
Vasile Romanciuc, Nicolae Dabija, Valeriu Matei, Anatol
Codru ş.a.
ZGARDAN-Crudu, Aliona. Memorator de limbă şi literatură română:
pregătire pentru BAC.
Vezi: Limba română
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LITERATURA UNIVERSALĂ
Literatura artistică
49. DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe / Daniel Defoe;
trad.: Magdalena Kis. – Constanţa: Steaua Nordului, 2009. –
255 p. – (Colecţia pentru copii).

50. KIPLING, Rudyard. Cartea junglei / Rudyard
Kipling; trad.: Camelia-Loredana Popa. – Ed. a 2-a. –
Constanţa: Steaua Nordului, 2009. – 288 p. – (Colecţia
pentru copii).

51. LONDON, Jack. Colţ Alb / Jack London; trad.:
Florin Savu. – Ed. a 3-a. – Constanţa: Steaua Nordului,
2009. – 271 p. – (Colecţia pentru copii).

52. MALOT, Hector. Singur pe lume / Hector Malot;
trad.: Mirela-Gabriela Papuc. – Ed. a 3-a. – Constanţa:
Steaua Nordului, 2009. – 640 p. – (Colecţia pentru copii).
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53. TWAIN, Mark. Aventurile lui Tom Sawyer / Mark
Twain; trad.: Monica Vizonie. – Ed. a 2-a. – Constanţa:
Steaua Nordului, 2009. – 319 p. – (Colecţia pentru copii).

54. TWAIN, Mark. Prinţ şi cerşetor / Mark Twain; trad.:
Lucia-Roxana Radu. – Ed. a 3-a, rev. – Constanţa: Steaua
Nordului, 2009. – 256 p. – (Colecţia pentru copii).

GEOGRAFIE
55. ATLASUL lumii: enciclopedia geografică a familiei.
Vol. 2: Terra şi Universul / trad.: Mirela Petre, Diana Peneş.
– Bucureşti: Erc Press, 2008. – 95 p.: il.
Acest volum vă prezintă Terra (din punct de vedere
geologic, social, economic, ecologic) şi Universul (cum au
luat naştere Soarele şi planetele, ce sunt stelele şi cometele,
nebuloasele şi galaxiile).
56. HYNES, Margaret. Munţii / Margaret Hynes; trad.:
Raluca Fonai. – Oradea: Aquila’93, 2008. – 48 p.: il.
Cartea ne povesteşte ce sunt munţii, cum au apărut rocile,
gheţarii, ce fel de plante cresc în munţi, ce fel de animale
trăiesc acolo.
La sfârşitul cărţii este alcătuit un index de subiecte care
facilitează căutarea informaţiei.
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57. TOPOR, Radu. Rezumate la geografie: pentru cl. XXII: pregătire pentru examenele de bacalaureat / Radu
Topor. – Ed. a 3-a. – Ch.: Teo-Educaţional, 2010. – 128 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). Acest îndrumar poate fi
folosit de elevii absolvenţi în perioada pregătirii către
examenele de bacalaureat.

ISTORIA MOLDOVEI
58. FRIPTU, Ion. Lupii Mării: evoluţia Marinei
Moldoveneşti / Ion Friptu. – Ch.: [s.n.], 2010. – 128 p.
Cartea ne oferă o informaţie variată, amplă şi bine
structurată cu privire la istoria flotei şi o descriere detaliată a
elementelor constructive ale navelor maritime.
Lucrarea este înzestrată cu reproduceri ale frescelor şi
gravurilor cu imagini ale corăbiilor comerciale şi militare,
numeroase desene şi scheme ale atributelor marinăreşti.
59. GUŢUL, N. F. Oni sražalis’ protiv fašizma: stat’i,
dokumenty, spiski, publikacii / N. F. Guţul. – Ch.: Cartea
Moldovei, 2010. – 784 p.: il.
Первая часть книги рассказывает об истории
Молдавии в начальный период второй мировой войны и
годы оккупации, а также об истории освобождения
Молдавии от фашисткой оккупации в 1944 г.
Вторая часть книги рассказывает о вкладе
молдавского народа в борьбе против фашизма.
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ISTORIA UNIVERSALĂ
60. COCÂRLĂ, Pavel. Dicţionar explicativ de istorie
medievală. În 2 vol. / Pavel Cocârlă. – Ch.: CEP USM,
2010.
Vol. I. A-H. – 294 p.
Vol. II. I-Z. – 331 p.
Acest dicţionar are ca scop să familiarizeze cititorul cu
epoca medievală.
Dicţionarul cuprinde informaţii despre personalităţi din Evul
Mediu (regi, nobili, reformatori, savanţi, scriitori), despre
Biserica catolică, descoperiri geografice, cărţi celebre ale
epocii etc.

61. DEMURGER, Alain. Cavalerii şi cavaleria pe
înţelesul nepoţilor mei / Alain Demurger; trad.: NicoletaLoredana Moroşan. – Ch.: Cartier, 2010. – 132 p. –
(Colecţia Verde).
Lumea cavalerilor fascinează şi intrigă. În paginile cărţii
îşi găseşte locul atât viaţa cotidiană, cât şi cea imaginară a
cavalerilor, a seniorilor şi a doamnelor lor, a războinicilor şi
a legendelor lor.
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