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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 iulie –
decembrie 2011. 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. BODLEV-Tabaranu, Ala. Dicţionar tematic de
maxime şi expresii latine / Ala Bodlev-Tabaranu,
Liliana Cojocaru, Natalia Luchianciuc Melnic. – Cahul:
Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu”, 2011. – 337 p.
Dicţionarul cuprinde circa 1800 de expresii
latine, aranjate în ordine alfabetică şi tematică ce ţin de
domeniile culturii generale: prietenia, dragostea,
credinţa, învăţătura, dreptul, justiţia, libertatea etc.
Pe cuvintele semnificative sunt plasate accentele, fapt ce
înlesneşte pronunţarea corectă a maximelor.
2. ENCICLOPEDIA copiilor / trad.: Mirela Toma. –
Târgu-Mureş: Kreativ, 2010. – 224 p.: il.
Această enciclopedie este un ghid perfect în
domeniile principale ale cunoaşterii: Universul, planeta
Pământ, statele lumii, natura, corpul uman, istoria,
religiile lumii, arta, sportul, ştiinţa şi tehnologia.

3. GHID de cultură generală: întrebări şi răspunsuri. –
Ed. a 2-a, rev. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2011. –
296 p.
„Ghid de cultură generală” este o carte
fascinantă, care deschide drumul spre minunata lume a
cunoaşterii, prin întrebări şi răspunsuri interesante.
Cartea cuprinde aproape 1000 de întrebări din cele mai
diferite domenii: artă, cultură, geografie, istorie,
literatură, ştiinţă, sport.
Răspunsurile sunt susţinute de explicaţii concise şi bine
documentate, care stimulează imaginaţia şi curiozitatea.
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PSIHOLOGIE
4. 100 de trucuri pentru a-i înţelege pe părinţi – mame
şi taţi: instrucţiuni de utilizare / trad.: Alina Duminică. –
Bucureşti: Egmont, 2007. – 96 p. – Strict secret.
Părinţii: nu poţi trăi fără ei, dar nici cu ei nu-i
uşor! Şi aceasta e pentru că avem nevoie de aprobările
lor în tot lucru pe care îl facem. Ce poţi face ca să fii
mai convingător şi punctul tău de vedere să fie luat în
seamă? Cum să interpretezi comportamentul părinţilor?
Ce să faci când nu obţii permisiunea părinţilor? Cum să
te descurci cu certurile dintre părinţi? Cum să le arăţi că
ai crescut?
Cartea îţi ajută să găseşti răspunsul la aceste întrebări şi
încă la multe altele.
5. 100 de trucuri pentru a supravieţui la şcoală –
printre profesori, colegi şi ore plictisitoare / trad.: Alina
Duminică. – Bucureşti: Egmont, 2007. – 96 p. – Strict
secret.
Cum să te descurci cu colegii care îţi dau bătăi
de cap? Cum să treci peste o etichetare nedreaptă? Cum
să supravieţuieşti după o notă proastă?
Cartea vine în ajutorul tău cu răspunsuri şi sfaturi bune.
6. 100 de trucuri pentru a te distra în vacanţă – numai
cu prietenii tăi / trad.: Alina Duminică. – Bucureşti:
Egmont, 2007. – 96 p. – Strict secret.
Vine vacanţa… cu trenul din Franţa… Însă
părinţii tăi vor să te trezeşti în fiecare dimineaţă la
aceeaşi oră ca şi până acum, să-i ajuţi la treburile casei
şi să nu-ţi neglijezi învăţătura. Cum să împaci dorinţele
tale cu cerinţele familiei vei afla din această carte.
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7. 100 de trucuri pentru a-ţi demonstra îndrăzneala –
câştigă respectul celor din jur / trad.: Alina Duminică. –
Bucureşti: Egmont, 2007. – 96 p. – Strict secret.
Timiditatea este o problemă pentru tine? Colegii
tăi te consideră ca o persoană autoritară?
Cartea te învaţă când să scoţi la iveală îndrăzneala şi
cum să ţi-o dozezi, când s-o aplici şi cum să câştigi
respectul tuturor.
8. 100 de trucuri pentru a-ţi face un supergrup – toţi
pentru unul / trad.: Alina Duminică. – Bucureşti:
Egmont, 2007. – 96 p. – Strict secret.
Momentele pe care le petreci cu prietenii sunt
întotdeauna speciale. Care este grupul potrivit pentru
tine? Cum să te porţi în cadrul grupului? Cum să te
descurci în situaţii de criză?
Cartea vine cu răspunsuri şi sfaturi despre cum să fiţi o
adevărată echipă.

RELIGIE
ENCICLOPEDIA copiilor.
Vezi: Generalităţi.

9. KEBRA Nagast: Biblia etiopiană / trad.: Felicia
Andreca, Liviu Papuc. – Ch.: Cartier, 2011. – 184 p.
Volumul conţine o traducere completă a
faimoasei lucrări etiopiene „Kebra Nagast”, adică
„Gloria regilor Etiopiei”.
Cartea este o mare depozitară de legende şi tradiţii,
unele istorice şi unele având un caracter pur folcloric,
derivate din vechiul Testament.
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10. SOFRONI, Ana. Roadele credinţei: cugetări
creştine / Ana Sofroni. – Ch.: Cu Drag, 2011. – 156 p.
Cartea cuprinde cugetări creştin-ortodoxe
despre familia, calmul sufletesc, mama, bunica,
ascultarea de părinţi, precum şi informaţii despre
tradiţiile şi obiceiurile creştinilor ortodocşi.

ŞTIINŢE NATURALE

11. ACHIRI, Ion. Matematica: modele de teste
sumative: clasa a IX-a / Ion Achiri, Valentina Ceapa,
Olga Spuntenco. – Ch.: Lyceum, 2011. – 90 p.
Lucrarea conţine 17 teste sumative pentru
pregătirea examenului de absolvire a gimnaziului la
matematică.

12. BAŞ, Liudmila. Teste sumative la matematică
pentru absolvirea gimnaziului / Liudmila Baş. – Ch.:
Prag-3, 2011. – 64 p.
Această lucrare este concepută ca un auxiliar
pentru elevii claselor a IX-a, care vor să obţină
performanţe la matematică şi să susţină examenul de
absolvire a gimnaziului. Culegerea conţine 12 teste,
două din care au şi bareme de corectare şi notare.
Fiecare test cuprinde trei feluri de itemi: itemi cu
răspuns scurt, itemi ce verifică competenţe de nivel
mediu şi itemi de tipul rezolvări de problemă.
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13. DIXON, Dougal. Dacă dinozaurii ar trăi azi /
Dougal Dixon. – Târgu-Mureş: Kreativ, 2009. – 96 p.:
il.
Ce s-ar fi întâmplat dacă dinozaurii nu ar fi
dispărut acum 65 de milioane de ani în urmă? Pentru a
afla răspuns la această întrebare, împreună cu această
carte, începi o călătorie extraordinară pe pământ, mări
sau în văzduh.

14. DUBKOVA, Svetlana. Atlasul Universului pentru
elevi / Svetlana Dubkova, Anatolii Zasov; trad.: Victor
Gherman. – Ch.; Bucureşti: Litera Internaţional, 2008. –
64 p.: il.
Cartea vă va ajuta să cunoaşteţi legendele legate
de cele 88 de constelaţii şi să aflaţi multe lucruri noi
despre corpurile cereşti, astfel să vă convingeţi încă o
dată despre întreaga complexitate, frumuseţe şi măreţie
a Universului.
ENCICLOPEDIA copiilor.
Vezi: Generalităţi.
15. NATURA în termeni şi noţiuni: dicţionar
explicativ şcolar / V. Cecoi [et al.]. – Ch.: Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 2011. – 59 p.

16. TOPOR, Radu. Formule şi constante fizice
fundamentale: pentru clasele VI-XII / Radu Topor. –
Ed. a 3-a, rev. – Ch.: Teo-Educaţional, 2010. – 64 p.
Acest îndrumar conţine formulele, mărimile şi
constantele cu care se lucrează la orele de fizică în
gimnaziu şi liceu. Materialul este structurat după
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următoarele capitole: „Mecanica”, „Fizica moleculară şi
termodinamica”, „Electrodinamica”, „Optica”, „Fizica
cuantică”, „Fizica atomului”, „Fizica nucleului”.
LIMBA ROMÂNĂ
17. CARTALEANU, Tatiana. Limba şi literatura
română: evaluări formative: 10 teste pentru nota 10:
gimnazium cl. a VI-a / Tatiana Cartaleanu, Olga
Cosovan, Adrian Ghicov. – Ch.: [s.n.], 2011. – 32 p.
Testele sunt alcătuite după anumite teme:
povestirea unor fapte şi întâmplări imaginate, dialogul –
mijloc de caracterizare a personajelor, cartea – obiect
cultural, descrierea – portretul literar, rezumatul unui
text literar, textul liric.
18. CARTALEANU, Tatiana. Limba şi literatura
română: evaluări formative: 10 teste pentru nota 10:
gimnazium cl. a VII-a / Tatiana Cartaleanu, Olga
Cosovan, Adrian Ghicov. – Ch.: [s.n.], 2011. – 28 p.
Sunt propuse nişte teste la limba şi literatura
română pe următoarele teme: cartea – obiect cultural,
scrierea imaginativă, scrierea funcţională, rezumatul
unui text ştiinţific şi unui text literar, caracterizarea
personajului literar, evaluarea competenţei lecturale.
19. CARTALEANU, Tatiana. Limba şi literatura
română: evaluări formative: 10 teste pentru nota 10:
gimnazium cl. a VIII-a / Tatiana Cartaleanu, Olga
Cosovan, Adrian Ghicov. – Ch.: [s.n.], 2011. – 28 p.
Cartea cuprinde teste de limba şi literatura
română pe următoarele teme: textul publicistic,
organizarea textului scris, înţelegerea unui text
nonliterar, scrierea unui text argumentativ, textul
funcţional: invitaţia, elemente de construcţie a
comunicării.
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20. CAZACU, Tamara. Cheia comunicării: utilizarea
verbelor în vorbire / Tamara Cazacu, Iulia Iordăchescu.
– Ch.: Integritas, 2008. – 256 p. – (Româna pentru toţi).
Această lucrare este concepută ca un auxiliar
lingvistic destinat celor care vor să se exprime corect şi
este structurată pe tipologia conjugării verbelor,
repartizate pe conjugări şi verbe-model, dar şi în ordine
alfabetică.
21. COJOCARU, Constantin. Dicţionar de eponime /
Constantin Cojocaru. – Ch.: Pontos, 2011. – 184 p.
Dicţionarul de eponime (termeni comuni care
provin de la nume proprii) cuprinde cuvinte derivate de
la nume proprii – nume de persoane, prenume,
personaje literare, mitologice, locuri geografice etc.,
conţinând definiţii ale termenului propriu-zis,
etimologii, istorii ale cuvintelor.
ELOGIU limbii române.
Vezi: Literatura română. Literatura artistică.
22. MARELE dicţionar ortografic al limbii române /
red.: Maria Onofraş. – Ch.; Bucureşti: Litera
Internaţional, 2007. – 1440 p.
Acest dicţionar conţine peste 81000 de cuvinte
în toate formele lor flexionare, în special cele care
prezintă dificultăţi la scrierea şi rostirea corectă.
Pe lângă ortogramele cuvintelor se dau şi informaţii de
ordin ortoepic şi morfologic.
LIMBI STRĂINE
23. TESTY po russkomu âzyku: dlâ učaŝihsâ
gimnazij s russkim âzykom obučeniâ / F.M. Gorlenco
[et al.]. – Ch.: Lumina, 2011. – 84 p.
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24. USKOVA, T. G. Grammaire en dialogues =
Grammatika v dialogah / T. G. Uskova. – Ch.: Dialog,
2011. – 168 p.
Книга содержит диалоги для парной работы
по изучению грамматики французского языка. В
пособии четыре раздела:
артикль, глагол,
местоимения – прилагательные и числительные.

LITERATURA ROMÂNĂ
Folclor
BOSTAN, Constantin. Cele mai frumoase legende despre sfântul
voievod Ştefan cel Mare.
Vezi: Literatura română. Literatura artistică.
25. COLINDATUL de ceată bărbătească / ref. şt.:
Nicolae Băieşu, Leonid Raileanu; trad. în engl.: Corina
Rezneac. – Ch.: Reclama, 2011. – 176 p.
Cartea cuprinde colinde populare româneşti,
precum şi articole ce analizează moştenirea artistică a
colindatului.
HASDEU, Bogdan Petriceicu. Scrieri.
Vol. 5: Folcloristică.
Vezi: Literatura română. Literatura artistică.
MARDARE, Marcela. Legende despre anotimpuri.
Vezi: Literatura română. Literatura artistică.
PEISAJUL cultural Orheiul Vechi.
Vezi: Geografie.
26. PROVERBELE şi zicătorile românilor / selecţ.:
Anatol Vidraşcu. – Ch.: Litera Internaţional, 2011. –
224 p. – (Biblioteca populară).
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Literatura artistică
27. BOSTAN, Constantin. Cele mai frumoase
legende despre sfântul voievod Ştefan cel Mare /
Constantin Bostan; il.: Vasile Olac. – Piatra-Neamţ:
Acţiunea, 2010. – 48 p.: il.
Minunatele mărturii din această carte reînvie
episoade din glorioasa viaţă a celui mai credincios, mai
înţelept şi neînfricat voievod român – Ştefan cel Mare şi
Sfânt. Urcat pe tronul Moldovei în anul 1457, el a uimit
– în cei 47 de ani ai răsunătoarei sale domnii – toată
Europa din acele vremuri.
28. CHIŞINĂUL în literatură: antologie / Biblioteca
Municipală „B. P. Hasdeu”; alcăt. şi coord.: Genoveva
Scobioală. – Ch.: Grafema Libris, 2011. – 575 p.
Prezenta antologie se doreşte un omagiu adus
Chişinăului la cei 575 de ani de atestare documentară şi
cuprinde cele mai reprezentative opere literare
consacrate oraşului în ultimele două secole.

29. DONICI, Alecu. Cele mai frumoase fabule /
Alecu Donici; il.: Sergei Samsonov. – Ch.: Litera, 2011.
– 47 p.: il.

30. ELOGIU limbii române / coord.: Anatol
Ciobanu. – Ch.: Litera, 2011. – 256 p.
În această carte sunt adunate cele mai frumoase
ode, poezii, proze ale scriitorilor şi cronicarilor români,
precum şi proverbe, maxime şi cugetări, expresii
frazeologice şi locuţiuni.
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31. EMINESCU, Mihai. Icoană şi privaz: operă
poetică / Mihai Eminescu; selecţ.: Daniel Corbu. – Iaşi:
Princeps Edit, 2010. – 920 p. – (Ediţii critice).
Volumul cuprinde un itinerar biografic al
poetului, opera antumă, opera postumă, referinţe critice
şi un indice de titluri.

32. ESINENCU, Nicolae. Doc: microroman /
Nicolae Esinencu; cop.: Mihai Bacinschi. – Ed. rev. –
Ch.: Lumina, 2011. – 128 p.
„Microromanul „Doc” interesează multă lume,
îndeosebi tineri. E un microroman de zbucium lăuntric,
ce descrie pe exterior şi interior lumea conştientizată de
un adolescent, iar gradul de consistenţă „ne tronează” şi,
în acelaşi timp, ne divide dramatic”.
Vitalie Răileanu
33. GARAZ, Mihail. Opere complete: în 6 vol. /
Mihail Garaz; ed. îngrijită de Ana Garaz. – Ch.: Pontos,
2010.
Vol. I. Versuri. – 252 p.
Vol. II. Versuri. – 264 p.
Vol. III. Versuri; Povestiri pentru micul cititor. – 324
p.

34. HASDEU, Bogdan Petriceicu. Scrieri. Vol. 5:
Folcloristică / Bogdan Petriceicu Hasdeu; selecţ., st.
introd., n. coment.: I. Oprişan. – Ch.: Ştiinţa, 2011. –
492 p. – (Moştenire).
Volumul reflectă contribuţia lui B. P. Hasdeu în
domeniul folcloristicii româneşti, reunind cele mai
multe dintre studiile dedicate de savant culturii
populare.
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35. MADAN, Gheorghe V. Scrieri: în 2 vol. /
Gheorghe V. Madan. – Ch.: Ştiinţa, 2011. –
(Moştenire).
Vol. I. Proză. Traduceri. Publicistică. Corespondenţă.
Vol. II. Folclor. Folcloristică.

36. MARDARE, Marcela. Legende despre anotimpuri /
Marcela Mardare. – Ch.: Pontos, 2011. – 36 p.

37. MATCOVSCHI¸ Dumitru. Amarele confesiuni:
[versuri] / Dumitru Matcovschi; pref.: Theodor
Codreanu. – Ch.: Magna-Princeps, 2011. – 248 p.

38. SUCEVEANU, Arcadie. Cafeneaua Nevermore:
poezii / Arcadie Suceveanu. – Ch.: Ştiinţa, 2011. – 132
p. – (Antologia unui autor).
„Orice formă ar lua, versul lui Arcadie
Suceveanu divulgă prin esenţa sa un „viciu” vechi şi
frumos în ceea ce are poezia mai subjugător – jocul
armonic.”
Eugen Lungu
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39. VIERU, Grigore. Lumina de Taină: pagini alese
cu CD / Grigore Vieru. – Ch.: Cadran, 2010. – 305 p.
În această culegere versurile sunt adunate după
anumite teme: despre mamă, despre ţară şi pământ,
despre iubire şi neam.
Critică şi teorie literară.
Viaţa şi activitatea scriitorilor
40. BANTOŞ, Ana. Deschidere spre universalism:
literatura română din Basarabia postbelică / Ana Bantoş.
– Ch.: Casa Limbii Române „Nichita Stănescu”, 2010. –
344 p.

41. BRATU, Bianca. Învăţătorul Ion Creangă /
Bianca Bratu; pref.: Mihai Cimpoi. – Iaşi: Princeps Edit,
2011. – 269 p. – (Biblioteca „Ion Creangă”; nr. 12).
Cartea urmăreşte scrupulos, pe bază
documente, activitatea didactică a lui Ion Creangă.
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42. BUTNARU, Tatiana. Viziuni şi semnificaţii
mitico-folclorice în poezia contemporană: (anii 19601980) / Tatiana Butnaru. – Ch.: [s.n.], 2011. – 200 p.
„Lucrarea prezintă un studiu despre evoluţia
fenomenului artistic din sec. XX în strânsă legătură cu
matricea stilistică populară. (…) Sânt dezvăluite
arhetipurile mitice, reprezentările baladeşti, elementele
de cântec sau legendă, care imprimă textului artistic
semnificaţii neobişnuite, aprofundează nişte posibilităţi
variate de stilizare folclorică.”
Nicolae Băieşu
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43. CAIA, Olguţa. Spiridon Vangheli – pelerin pe
drumuri nemţene / Olguţa Caia. – Târgu-Mureş:
Kreativ, 2011. – 175 p.

44. CIMPOI, Mihai. Grigore Vieru, poetul
arhetipurilor / Mihai Cimpoi. – Ed. reactualiz. – Iaşi:
Princeps Edit, 2009. – 224 p.

45. CIMPOI, Mihai. Sinele arhaic. Ion Creangă:
dialecticile amintirii şi memoriei / Mihai Cimpoi; pref.:
Daniel Corbu. – Iaşi: Princeps Edit, 2011. – 175 p. –
(Biblioteca „Ion Creangă”; nr. 16).
„Este o carte incitantă prin originalele
demonstraţii şi noile sensuri descoperite în opera
clasicului Ion Creangă, pe care şi-l dispută chiar şi
postmoderniştii.”
Daniel Corbu
46. CORBU, Haralambie. Vasile Alecsandri şi teatrul
/ Haralambie Corbu. – Ed. a 2-a. – Ch.: Cartea
Moldovei, 2010. – 264 p.
În paginile acestei cărţi autorul a încercat să
arunce o privire de ansamblu asupra dramaturgiei lui
Vasile Alecsandri. A tins să raporteze opera dramatică a
lui Alecsandri la evenimentele istorice şi sociale ale
timpului.
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47. DIACONU, Mircea A. Ion Creangă:
nonconformism şi gratuitate / Mircea A. Diaconu. –
Iaşi: Princeps Edit, 2011. – 190 p. – (Biblioteca „Ion
Creangă”; nr. 14).
În prima parte a cărţii sunt urmărite „traseele
biografice” ale marelui povestitor: strămoşii, părinţii,
familia, anii copilăriei, prietenia cu M. Eminescu etc.
Urmează descrierea operei lui Creangă: „Amintiri din
copilărie”, „Poveşti”, „Povestiri”.
48. DONOS, Alexandru. Baştina lui Constantin
Stere: evocări, dezvăluiri, precizări / Alexandru Donos.
– Ch.: Universul, 2010. – 80 p.

49. ENCIU, Valentina. Teoria literaturii în 100 de
termeni: pentru elevii de gimnaziu şi liceu / Valentina
Enciu. – Ch.: ARC, 2010. – 120 p. – (Memorator).
Această carte este alcătuită ca un ghid de termeni
literari şi vă ajută să vă recapitulaţi rapid materialul, să
vă pregătiţi mai uşor de examene, să scrieţi un referat.
50. FURTUNĂ, Dumitru. Cuvinte şi mărturii despre
Ion Creangă / Dumitru Furtună; pref.: Daniel Corbu. –
Iaşi: Princeps Edit, 2009. – 148 p. – (Biblioteca „Ion
Creangă”; nr. 7).

51. GRIGORE Vieru în amintirile contemporanilor /
selecţ.: Daniel Corbu. – Iaşi: Princeps Edit, 2010. – 473
p. – (Document).
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52. MARIN, I. D. Pedagogia lui Creangă / I. D.
Marin; pref.: Mihai Cimpoi. – Iaşi: Princeps Edit, 2011.
– 190 p. – (Biblioteca „Ion Creangă”; nr. 13).
Prima parte a lucrării include activitatea didactică a
lui Ion Creangă. Partea a doua descrie ideile pedagogice
ale lui Creangă.
53. PARASCAN, Constantin. Acasă la Ion Creangă:
Humuleşti – Neamţ şi Ţicău – Iaşi / Constantin
Parascan. – Iaşi: Panfilius, 2008. – 215 p.
În această carte este descrisă povestea devenirii
caselor părinteşti ale lui Ion Creangă din HumuleştiNeamţ şi Bojdeuca din Ţicău-Iaşi ca muzee memoriale
închinate vieţii şi operei marelui povestitor.
54. POPA, George. Eminescu sau Dincolo de absolut /
George Popa. – Iaşi: Princeps Edit, 2011. – 510 p.

55. PROCA, Ion. O viaţă cât o moarte de lungă:
fulguind în filmele lui Emil Loteanu / Ion Proca. – Ch.:
Notograf Prim, 2011. – 252 p.
În paginile acestei cărţi sunt adunate articole,
amintiri ale scriitorilor şi actorilor filmaţi de către
marele poet, regizor şi dramaturg Emil Loteanu.

56. SIMION, Eugen. Ion Creangă: Cruzimile unui
moralist jovial / Eugen Simion. – Iaşi: Princeps Edit,
2011. – 178 p. – (Biblioteca „Ion Creangă”; nr. 15).
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GEOGRAFIE
57. CLEARE, John. Ascensiuni alpine: Eiger, K2,
Everest, McKinley, Matterhorn / John Cleare. –
Bucureşti: Litera Internaţional, 2010. – 64 p.: il. –
(Aventuri legendare).
Cu ajutorul acestei cărţi vei porni într-o
călătorie captivantă prin Alpii europeni, prin Himalaya
şi masivul Karakorum, prin regiunile polare ale
Americii de Nord şi vei descoperi cum au atins alpiniştii
pentru prima oară vârfurile celor mai înalţi munţi ai
lumii.
ENCICLOPEDIA copiilor.
Vezi: Generalităţi.
GHID de cultură generală: întrebări şi răspunsuri.
Vezi: Generalităţi.
58. MUNDY, Robyn. Exploratori: Magellan, Cook,
Shackleton, Heyerdahl, Chichester / Robyn Mundy,
Nigel Rigby. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2010. –
64 p.: il. – (Aventuri legendare).
Autorul vă propune să urmăriţi cinci aventuri
extraordinare ale unor navigatori cu renume mondial.
Fotografii şi ilustraţii fascinante, precum şi hărţi
detaliate înfăţişează uimitoarele distanţe parcurse şi
evenimentele-cheie ale călătoriei. Postere mari şi pagini
duble pliate prezintă, într-o grafică inspirată, rutele.
59. PEISAJUL cultural Orheiul Vechi / alcăt.:
Gheorghe Postică [et al.]. – Ch.: CEP USM, 2010. – 138
p.
Cartea cuprinde descrierea naturii Orheiului
Vechi,
caracteristici
arheologice,
specificul
hidrogeologic, precum şi coloritul etnografic,
meşteşuguri populare, tradiţii şi obiceiuri populare.
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60. PLATT, Richard. Beijing / Richard Platt; il.:
Manuela Cappon; trad.: Raluca Puşdercă. – Bucureşti:
Litera Internaţional, 2008. – 48 p.: il.
Această carte vă propune să urmăriţi, prin
intermediul unor imagini sugestive, dezvoltarea
fascinantă a capitalei Chinei – din timpuri străvechi
până în zilele noastre.
HERALDICĂ
61. SIMBOLURILE Naţionale ale Republicii
Moldova / Academia de Ştiinţe a Moldovei; coord. şt.:
Silviu Andrieş-Tabac. – Ch.: Cu Drag; Bons Offices,
2011. – 636 p.
În volum au fost
adunate şi prezentate
simbolurile naţionale oficiale ale statului nostru –
Republica Moldova.
Primele capitole reflectă istoricul apariţiei Stemei de
Stat, a Drapelului de Stat – Tricolorul şi a Imnului de
Stat al Republicii Moldova. Urmează prezentarea
distincţiilor de stat, simbolurilor Armatei Naţionale şi
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Această carte pune în lumină valoarea şi importanţa
simbolicii naţionale în viaţa de toate zilele.
62. VRABIE, Gheorghe. Simbolica / Gheorghe
Vrabie. – Ch.: [s.n.], 2011. – 208 p.
Artistul plastic Gheorghe Vrabie este autorul
stemei Republicii Moldova, al stemei şi al drapelului
municipiului Chişinău şi al leului moldovenesc.
În cartea sa autorul povesteşte despre istoria creării
simbolurilor şi semnificaţiile simbolice ale elementelor
componente.
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ISTORIA ROMÂNILOR
BOSTAN, Constantin. Cele mai frumoase legende despre sfântul
voievod Ştefan cel Mare.
Vezi: Literatura română. Literatura artistică.
CHIŞINĂUL în literatură.
Vezi: Literatura română. Literatura artistică.
CLEARE, John. Ascensiuni alpine: Eiger, K2, Everest, McKinley,
Matterhorn.
Vezi: Geografie.
63. ENCIU, Nicolae. Istoria românilor în 100 de
termeni: pentru elevii de gimnaziu şi liceu / Nicolae
Enciu. – Ch.: ARC, 2010. – 124 p. – (Memorator).

Acest memorator conţine o sută de termeni
(noţiuni) la istoria românilor, aranjaţi în ordine
alfabetică.
64. EŞANU, Andrei. Moştenirea culturală a
Cantemireştilor / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu. – Ch.:
Pontos, 2010. – 212 p.
În volum sunt adunate studiile ce oglindesc
vasta şi variata moştenire ştiinţifică, culturală şi literară
a lui Dimitrie Cantemir.
65. HALIPPA, Ioan. Chişinăul pe vremea lui Puşkin
(1820-1823) cu 333 de intersecţii de Lică Sainciuc /
Ioan Halippa, Lică Sainciuc. – Ch.: Cartier, 2011. – 224
p. – (C (art) ier).
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MUNDY, Robyn.
Heyerdahl, Chichester.

Exploratori:

Magellan,

Cook,

Shackleton,

Vezi: Geografie.
PLATT, Richard. Beijing.
Vezi: Geografie.
66. POP, Ioan-Aurel. Istoria românilor / Ioan-Aurel
Pop. – Bucureşti; Ch.: Litera, 2010. – 192 p. –
(Biblioteca populară).
Cartea povesteşte despre istoria românilor din
cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.

67. VARIANTE de eseuri la istorie: inclusiv pentru
examenele de bacalaureat / alcăt.: Svetlana Nagrineac,
Ludmila Cobîlaş. – Ch.: Teo-Educaţional, 2011. – 80 p.
În lucrare sunt adunate câteva variante de eseuri
la istoria Moldovei din epoca antică până la epoca
contemporană, pentru ca elevii să posede un reper de
urmat în efectuarea şi altor eseuri.

ISTORIA UNIVERSALĂ
ENCICLOPEDIA copiilor.
Vezi: Generalităţi.
GHID de cultură generală: întrebări şi răspunsuri.
Vezi: Generalităţi.
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68. ILIE, Tudorel. Winston Churchill: Momente care
au schimbat lumea / Tudorel Ilie. – Ch.: Cartier, 2005. –
192 p. – (Cartier istoric).

69. LE Goff, Jacques. Eroi şi minuni ale Evului
Mediu / Jacques Le Goff; trad.: Gabriela Şiclovan. –
Ch.: Cartier, 2010. – 272 p. – (Cartier istoric).
Lucrarea explorează imaginarul medieval din
perspectiva celor două componente majore: eroii,
precum Carol cel Mare, Cidul, regele Arthur, Roland,
Papesa Ioana, Robin Hood, vrăjitorul Merlin, şi
minunile – trei edificii sau forţe care domină societatea,
respectiv catedrala, cetatea şi claustrul.
70. ROYO, Daniel. Dicţionarul cavalerilor / Daniel
Royo; trad.: Gabriela Şiclovan; il.: Jean-Michel Arroyo.
– Ch.: Cartier, 2009. – 124 p.: il. – (Cartier Codobelc).
Acest dicţionar vă propune o incursiune
completă într-o civilizaţie medievală.
Exploraţi întregul univers al cavaleriei – de la
arhitectura cetăţilor până la legendele epice ale Evului
Mediu, inclusiv descrierea armelor şi a virtuţilor
cavalerilor.

25

INDEXURI AUXILIARE
Index de nume

Achiri, Ion
Andreca, Felicia
Andrieş-Tabac, Silviu
Arroyo, Jean-Michel
Bacinschi, Mihai
Bantoş, Ana
Baş, Liudmila
Băieşu, Nicolae
Bodlev-Tabaranu, Ala
Bostan, Constantin
Bratu, Bianca
Butnaru, Tatiana
Caia, Olguţa
Cappon, Manuela
Cartaleanu, Tatiana
Cazacu, Tamara
Ceapa, Valentina
Cecoi, V.
Cimpoi, Mihai
Ciobanu, Anatol
Cleare, John
Cobîlaş, Ludmila
Codreanu, Theodor
Cojocaru, Constantin
Cojocaru, Liliana
Corbu, Daniel
Corbu, Haralambie
Cosovan, Olga
Diaconu, Mircea A.
Dixon, Dougal
Donici, Alecu
Donos, Alexandru
Dubkova, Svetlana
Duminică, Alina
Eminescu, Mihai
Enciu, Nicolae
Enciu, Valentina

11
9
61
70
32
40
12
25
1
27
41
42
43
60
17, 18, 19
20
11
15
41, 44, 45, 52
30
57
67
37
21
1
31, 45, 50, 51
46
17, 18, 19
47
13
29
48
14
4, 5, 6, 7, 8
31
63
49
26

Esinencu, Nicolae
Eşanu, Andrei
Eşanu, Valentina
Furtună, Dumitru
Garaz, Ana
Garaz, Mihail
Gherman, Victor
Ghicov, Adrian
Gorlenco, F. M.
Halippa, Ioan
Hasdeu, Bogdan Petriceicu
Ilie, Tudorel
Iordăchescu, Iulia
Le Goff, Jacques
Luchianciuc-Melnic, Natalia
Madan, Gheorghe V.
Mardare, Marcela
Marin, I. D.
Matcovschi, Dumitru
Mundy, Robyn
Nagrineac, Svetlana
Olac, Vasile
Onofraş, Maria
Oprişan, I.
Papuc, Liviu
Parascan, Constantin
Platt, Richard
Pop, Ioan-Aurel
Popa, George
Postică, Gheorghe
Proca, Ion
Puşdercă, Raluca
Raileanu, Leonid
Rezneac, Corina
Rigby, Nigel
Royo, Daniel
Sainciuc, Lică
Samsonov, Sergei
Scobioală, Genoveva
Simion, Eugen
Sofroni, Ana

32
64
64
50
33
33
14
17, 18, 19
23
65
34
68
20
69
1
35
36
52
37
58
67
27
22
34
9
53
60
66
54
59
55
60
25
25
58
70
65
29
28
56
10
27

Suceveanu, Arcadie
Şiclovan, Gabriela
Şpuntenco, Olga
Toma, Mirela
Topor, Radu
Uskova, T. G.
Vidraşcu, Anatol
Vieru, Grigore
Vrabie, Gheorghe
Zasov, Anatolii

38
69, 70
11
2
16
24
26
39
62
14

Index de titluri
100 de trucuri pentru a-i înţelege pe părinţi - mame şi taţi
100 de trucuri pentru a supravieţui la şcoală
100 de trucuri pentru a te distra în vacanţă
100 de trucuri pentru a-ţi demonstra îndrăzneala
100 de trucuri pentru a-ţi face un supergrup
Acasă la Ion Creangă
Amarele confesiuni
Ascensiuni alpine
Atlasul Universului pentru elevi
Baştina lui Constantin Stere
Beijing
Cafeneaua Nevermore
Cele mai frumoase fabule
Cele mai frumoase legende despre sfântul voievod Ştefan
cel Mare
Cheia comunicării
Chişinăul în literatură
Chişinăul pe vremea lui Puşkin
Colindatul de ceată bărbătească
Corespondenţă
Cuvinte şi mărturii despre Ion Creangă
Dacă dinozaurii ar trăi azi
Deschidere spre universalism
Dicţionar de eponime
Dicţionar tematic de maxime şi expresii latine
28

4
5
6
7
8
53
37
57
14
48
60
38
29
27
20
28
65
25
35
50
13
40
21
1

Dicţionarul cavalerilor
Doc
Elogiu limbii române
Eminescu sau Dincolo de absolut
Enciclopedia copiilor
Eroi şi minuni ale Evului Mediu
Exploratori
Folclor
Folcloristică
Formule şi constante fizice fundamentale
Ghid de cultură generală
Grammaire en dialogues
Grammatika v dialogah
Grigore Vieru în amintirile contemporanilor
Grigore Vieru, poetul arhetipurilor
Icoană şi privaz
Ion Creangă: Cruzimile unui moralist jovial
Ion Creangă: nonconformism şi gratuitate
Istoria românilor
Istoria românilor în 100 de termeni
Învăţătorul Ion Creangă
Kebra Nagast
Legende despre anotimpuri
Limba şi literatura română
Lumina de Taină
Marele dicţionar ortografic al limbii române
Matematica
Moştenirea culturală a Cantemireştilor
Natura în termeni şi noţiuni
O viaţă cât o moarte de lungă
Opere complete
Pedagogia lui Creangă
Peisajul cultural Orheiul Vechi
Povestiri pentru micul cititor
Proverbele şi zicătorile românilor
Proză
Publicistică
Roadele credinţei
Scrieri
Simbolica
Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova
29

70
32
30
54
2
69
58
35
34, 35
16
3
24
24
51
44
31
56
47
66
63
41
9
36
17, 18, 19
39
22
11
64
15
55
33
52
59
33
26
35
35
10
34, 35
62
61

Sinele arhaic. Ion Creangă
Spiridon Vangheli – pelerin pe drumuri nemţene
Teoria literaturii în 100 de termeni
Teste sumative la matematică pentru absolvirea
gimnaziului
Testy po russkomu âzyku
Traduceri
Variante de eseuri la istorie
Vasile Alecsandri şi teatrul
Versuri
Viziuni şi semnificaţii mitico-folclorice în poezia
contemporană
Winston Churchill: Momente care au schimbat lumea

30

45
43
49
12
23
35
67
46
33
42
68

SUMAR
INTRODUCERE
GENERALITĂŢI
PSIHOLOGIE
RELIGIE
ŞTIINŢE NATURALE
LIMBA ROMÂNĂ
LIMBI STRĂINE
LITERATURA ROMÂNĂ
Folclor
Literatura artistică
Critică şi teorie literară. Viaţa şi activitatea scriitorilor
GEOGRAFIE
HERALDICĂ
ISTORIA ROMÂNILOR
ISTORIA UNIVERSALĂ
INDEXURI AUXILIARE
Index de nume
Index de titluri

Alcătuitor: Sabina Dodul
Redactor: Claudia Gurschi

31

3
4
4
5
6
7
8
9
9
9
11
13
14
15
16
18
18
20

