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LIMBA ROMÂNĂ
Nr.d/o

Denumirea lucrării ştiinţifice

Unitate de
măsură

Cantitatea

1.

Gramatica de bază a LIMBII ROMÂNE: Ediţia. a 2-a /
Academia Română, Institutul de Lingvistică „ Iorgu Iordan AL ROSETTI”, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu,
Alexandru Nicolae, Gabriela Pană Dindelegan, Marina
Rădulescu Sala, Rodica Zafiu; coord.: Gabriela Pană
Dindelegan. - Bucureşti: Univers Enciclopedic GOLD, 2016.686 p. ISBN 978-606-704-138-5.
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1

ex.

1

2.

Gramatica de bază a LIMBII ROMÂNE nu este un manual
şcolar şi nici un manual universitar, ci o lucrare, care
păstrâdu-se la un nivel teoretic ridicat, corespuzător nivelului
teoretic al momentului ştiinţific actual, are drept scop să
faciliteze accesul la datele descrierii pentru categorii cât mai
largi de cititori.
Eforturile autorilor au mers în direcţia sintetizării, a
organizării şi a sistematizării suplimentare a materialului, a
explicării tuturor conceptelor, a deciziilor teoretice, a
soluţiilor practice, precum şi în direcţia evidenţierii
diferenţelor semnificative faţă de tradiţia gramaticală, dar şi
faţă de GALR, astfel încât informaţia noii gramatici să devină
accesibilă profesorilor de limba română, precum şi tuturor
celor interesaţi să-şi modernizeze teoria şi să-şi „aducă la zi”
fundamentele descrierii.
Gramatica de bază a LIMBII ROMÂNE: CAIET de
EXERCIŢII: Ediţia a 2-a / Academia Română, Institutul de
Lingvistică „ Iorgu Iordan - AL ROSETTI”, Adina
Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Gabriela
Pană Dindelegan, Marina Rădulescu Sala, Rodica Zafiu;
coord.: Gabriela Pană Dindelegan. - Bucureşti: Univers
Enciclopedic GOLD 2016. ISBN 978-606-704-139-2.
CAIETUL de EXERCIŢII însoţeşte Gramatica de bază a
LIMBII ROMÂNE şi este un instrument de lucru practic
destinat profesorilor şi elevilor, asigurând dirijarea studiului
gramaticii atât pentru modelul teoretic propus în Gramatica
de bază, cât şi către anumite dificultăţi.
Caietul conţine exerciţii de recunoaştere şi de analiză,
exerciţii de construcţie, de segmentare, de interpretare a unor

exemple, precum şi teste-grilă cu alegere unică şi multiplă,
însoţite adesea de cerinţa „Justificaţi răspunsul” sau
„Explicaţi răspunsul corect”.
Toate exerciţiile propuse sunt rezolvate, pentru a oferi
elevilor, profesorilor şi autorilor de manuale modele pe care
să le folosească atât pentru buna însuşire a conţinutului
Gramaticii, cât şi pentru crearea şi rezolvarea altor exerciţii.
FILOSOFIE
Nr.d/o

1.

2.

Denumirea lucrării ştiinţifice
Filosofie: Idei fundamentale / WILL BUCKINGHAM,
DOUGLAS BURNHAM CLIVE HILL [et al.}; trad. din l.
engleză Crina Boitor.- Bucureşti: Litera, 2016.- 352 p.
ISBN 978-606-33-0494-1.
Lucrarea include următoarele compartimente:
• Lumea antică
• Lumea medievală
• Renaşterea şi epoca raţiunii
• Epoca revoluţiei
• Lumea modernă
• Filosofia contemporană
Filosofia: Idei fundamentale ne oferă unele dintre cele mai
importante şi mai influente idei în istorie. Lucrarea prezintă
un compendiu al unor idei care provin de la cei mai faimoşi
filosofi, sub formă de citate bine-cunoscute şi sub formă de
rezumat concis.
Filosofie - în 30 de secunde /Julian Baggini, Kati Balog,
James Garvey [ et al. ]; coord.: Barry Loewer; trad.:Alexandru
Suter.- Bucureşti: Litera, 2009. - 159 p.
ISBN 978-973-675-641-2.
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În Lucrare vei descoperi cele mai intrigante, inteligente,
fascinante şi tulburătoare idei filosofice produse de omenire
de-a lungul timpului, fiecare explicată într-o jumătate de
minut.
PSIHOLOGIE
Nr.d/o
Denumirea lucrării ştiinţifice
1.

Introducere în Psihologie /Marcus WEEKS; trad.: Graal
Soft.- Bucureşti: Litera, 2018. - 160 p. ISBN 978-606-333075-9.
Lucrarea include compartimentele: Ce este PSIHOLOGIA?
Cu ce se ocupă PSIHOLOGII? METODE de cercetare.
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2.

50 de clasici - PSIHOLOGIE: Sinteza celor mai
importante 50 de cărţi despre minte, personalitate şi
natură umană / Tom Butler-Bowdon; trad.: Bianca
Mateescu.- Bucureşti: Litera, 219.- 496 p.
ISBN 978-606-33-3439-9.
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3.

Volumul ne prezintă figurile-cheie din dezvoltarea
psihologiei, care ne-au oferit descoperiri cruciale despre
minte, personalitate şi natură umană: cine suntem, cum
gândim şi ce facem. Lucrarea pune accentul pe conceptul de
„psihologie pentru nonpsihologi”.
Psihologie: Idei fundamentale / Caterine Collin, Nigel
Ginsburg, Voula Grand [ et al.]; trad. din l. engleză: Crina
Boitor.- Bucureşti: Litera, 2015.- 352 p. ISBN 978-606-741996-2.
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Lucrarea include compartimentele: Rădăcinile filosofice:
cum a apărut Psihologia; Behaviorismul: a răspunde la
mediul înconjurător; Psihoterapia: inconştientul determină
comportamentul; Psihologia cognitivă: creierul calculat;
Psihologia dezvoltării: de la prunc la adult; Psihologia
diferenţială: personalitatea şi inteligenţa; Listă de
cercetători.
SOCIOLOGIE
Nr.d/o
Denumirea lucrării ştiinţifice
1.

Sociologie: Idei fundamentale / Christopher Thorpe, Ghris
Yuill, Mitchell Hobbs [ et al.]; trad. din l. engleză: Crina
Boitor, Irina Btateş, Cora Radulian.- Bucureşti: Litera, 2018.352 p. ISBN 978-606-33-2341-6.
Lucrarea include compartimentele: Fundamentele
sociologice; Inegalitatea socială; Viaţa modernă; Viaţa întro lume globală; Cultură şi identitate; Munca şi societatea de
consum; Rolul instituţiilor; Familiile şi apropierea intimă;
Catalogal sociologilor.
Scrisă într-un limbaj accesibil, Sociologia: Idei
fundamentale abundă în explicaţii concise care explică
jargonul, în diagrame şi în ilustraţii ingenioase care se joacă
cu ideile noastre despre societate şi instituţiile sale.
DICŢIONARE

Nr.d/o
Denumirea lucrării ştiinţifice
1.

Dicţionar geografic universal / Anatol Eremia. - BucureştiChişinău: Litera Internaţional, 2008. - 567p. Conţine CD.
ISBN 978-973-675-347-3.
Dicţionarul cuprinde principalele nume şeografice de pe
glob, de vădită pondere informaţională şi de mare frecvenţă
în circuitul internaţional actual. Aceste nume desemnează
continente, oceane, mări, fluvii, râuri, lacuri, munţi, insule,
peninsule, state, oraşe, locuri istorice etc.. Cititorului i se
oferă imaginea lumii contemporane exprimată în denumiri,
cifre şi fapte din cele mai diverse domenii şi sfere de
activitate.

2.

DICŢIONAR OXFORD EXPLICATIV ILUSTRAT al
LIMBII ENGLEZE: Ediţia a 3-a / trad.: Ligia Caranfil.Bucureşti:Litera Internaţional, 2011. - 1008 p.
ISBN 978-606-600-426-8.
Dicţionarul include 187 000 de articole * 4 500 de
ilustraţii.
Prezenta ediţie nu este un simplu dicţionar cu ilustraţii.
Selecţia imaginilor s-a realizat după criterii bine gândite şi
a fost la fel de meticuloasă ca şi alegerea cuvintelor.
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DICŢIONAR UNIVERSAL ILUSTRAT al LIMBII
ROMÂNE: Ediţia a 4-a revăzută şi adăugită / Ioan Oprea,
Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu.Bucureşti: Litera Internaţional, 2011. În 12 volume
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4.

5.

Dicţionarul Universal Ilustrat al Limbii Române continuă
tradiţia lexicografică românească a descrierii semantice
susţinute cu citate din literatura cultă şi populară, după
modelul promovat de Lazăr Şăineanu, la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea.
În această nouă ediţie a fost îmbogăţit inventarul lexical cu
cuvinte uzuale recente, a fost extinsă descrierea semantică a
unor articole deja redactate, au fost introduse citate
ilustrative din bibliografia existentă, dar şi din surse
bibliografice noi, au fost corectate unele etimologii pe baza
studiilor de specialitate.
Credem că acest dicţionar, ilustrat atât cu citate, cât şi cu
desene şi fotografii, va servi tuturor celor ce doresc să
cunoască limba română în toată plenitudinea şi complexitatea
ei.
Noul dicţionar de argou al limbii române / George
Volceanov, George-Paul Volceanov.- Bucureşti: Litera,
2019.- 370 p. ISBN 978-606-33-4380-3.
NOUL DICŢIONAR UNIVERSAL AL LIMBII
ROMÂNE. Ediţia a 5-a, revăzută / Ioan Oprea, CarmenGabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu.- Bucureşti:
Litera 2017. - 2016 p. ISBN 978-606-33-0521-4.
Noul Dicţionar Universal al Limbii Române poate servi ca
un instrument de lucru indispensabil tuturor celor interesaţi
de cunoaşterea lexicului limbii române şi de folosirea corectă
a acestuia.
Cuprinde 78961 de articole ( 145904 de sensuri), în care se
regăsesc cuvintele uzuale din limba română, numeroase
neologisme, arhaisme, regionalisme, precum şi termeni din
toate domeniile vieţii ştiinţifice culturale, economice şi
sociale.
Informaţia enciclopedică şi lingvistică în aceeaşi măsură,
este prezentată în articole concise şi clare.
Dicţionarul valorifică tradiţia lexicografică românească, pe
care autorii o îmbogăţesc, introducând noi cuvinte şi sensuri,
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reformulând sau completând multe definiţii din dicţionarele
deja existente.
ENCICLOPEDII
Nr.d/o
Denumirea lucrării ştiinţifice
1.

2.

ENCICLOPEDIA UNIVERSALĂ BRITANICA / coord.:
Ilieş Câmpeanu, Cornelia Marinescu. Bucureşti: Litera, 2010.
ISBN 978-973-675-761-7.
16 volume.
Noul instrument de lucru - Enciclopedia Universală
Britanica în 16 volume adună între cele aproape 6 000 de
pagini mii de articole, esenţiale şi relevante, care acoperă
informaţii actualizate de cultură generală, dar şi evenimente
de ultim moment din lume, preluate în mare parte din
Enciclopedia Concisă Britanica ( Editura Litera, 2009).
Pe de altă parte, din dorinţa unei mai ample cuprinderi a
câtorva domenii fundamentale ( arta, filozofie, literatură,
religice, ştiinţă), un număr semnificativ de articole au fost
extrase din Britanica Global Edition.
Enciclopedia Universală Britanica este o lucrare de
referinţă, indispensabilă şi uşor de consultat, care acoperă
multe arii de cunoaştere - istorie, geografie, ştiinţe, religie,
sport, tehnologie, arte - şi răspunde rapid şi precis dorinţei
generale de informare.
ENCICLOPEDIA DEZVOLTĂRII SOCIALE / Cătălin
Zamfir, Simona Stănescu ( coord. ). Iaşi: Polirom, 2007-663p.
ISBN 978-973-46-0702-0.
Enciclopedia dezvoltării sociale cuprinde peste 100 de
termeni reprezentând concepte şi metode ale paradigmei
dezvoltării sociale.
Ea este un instrument pentru a servi la promovarea unei
culturi a dezvoltării, pentru a constitui o resursă a procesului
didactic, universitar şi postuniversitar, a clarificării
competenţei celor angrenaţi în procese de dezvoltare socială.
Ea nu oferă reţete practice, ci un cadru de gândire.
Enciclopedia dezvoltării sociale reprezintă un prilej de a
învăţa cu toţii să comunicăm în spaţiul ştiinţei, să ne
cunoaştem şi să ne apreciem reciproc.

e-Buletinul Bibliografic Informativ
elaborat în data de 28 decembrie 2020.
Elizaveta GLOBA, bibliotecar principal,
categoria de calificare întâi.
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