Roald Dahl
ne spune povestea
amuzantă a unui
băieţel de şapte ani
care dă nas în nas cu
un grup de
vrăjitoare. În
poveşti, ele poartă
pălării negre
caraghioase şi
zboară pe mături. În
viaţa reală,
vrăjitoarele nu se
deosebesc cu nimic
de femeile obişnuite.
Se îmbracă în haine
obişnuite, locuiesc în
case obişnuite şi au
slujbe obișnuite. Și
nu sunt niciodată
prinse.
Eroul nostru
află însă că
vrăjitoarele
adevărate urăsc copiii şi complotul acestora pune în pericol viaţa puştilor din întreaga lume.
Ajutat de bunica lui, personajul lui Roald Dahl porneşte la o vânătoare de vrăjitoare în toată
regula, încercând să le demaşte, înainte să fie prea târziu.

Sursa: http://www.editura-arthur.ro
Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași

În toiul nopţii, micuţa Sophie este înşfăcată din patul ei de un uriaş, iar primul ei gând
este că va păți ceva rău. Dar uriaşul cu ochi scânteietori şi faţă lunguiaţă nu face decât să o
ducă în peştera lui, unde, cu felul lui împleticit de a vorbi, i se prezintă: „Eu este singurul
uriaş cumsecade şi
zăpăcit din tot Tărâmul
Uriaşilor. Eu este
Marele Uriaş
Prietenos. Eu este
MUP.” Ba mai mult,
Sophie află că MUP
are o îndeletnicire
nobilă şi misterioasă:
colecţionează vise pe
care le suflă în urechile
copiilor adormiţi.
În scurt timp
însă, puterile lui MUP
vor fi puse la
încercare, căci Sophie
şi noul ei prieten vor
încerca să-i oprească
pe ceilalţi uriaşi
mâncători de oameni.
Îndrăzneaţa misiune, la
care va participa însăşi
regina Angliei, îi va ţine pe cititori cu sufletul la gură şi le va stârni deopotrivă hohote
copioase de râs.
Sursa: http://www.editura-arthur.ro
Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași

Matilda n-a prea
avut noroc în privinţa
părinţilor. Tatăl ei e
un infractor, iar
mama, o femeie
cicălitoare şi nu
tocmai inteligentă.
Cei doi cred că
Matilda e o
adevărată pacoste
care pierde prea mult
timp cu cititul în loc
să se uite la televizor,
ca oamenii normali...
Nici îngrozitoarea
domnişoară
Trunchbull,
directoarea şcolii, nu
are o părere mai
bună despre micuţa
pasionată de lectură.
Dar Matilda
nu e chiar singură. Domnişoara Honey, învăţătoarea ei, ştie că fetiţa e un geniu şi că ascunde
câţiva aşi în mânecă.

Sursa: http://www.editura-arthur.ro
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Dalmaţienii Pongo şi
Missis duc o viaţă liniştită
într-o casă minunată din
Londra, împreună cu cei
cincisprezece căţeluşi şi
„oamenii lor de companie“,
soţii Dearly. Dar, odată cu
apariţia Cruellei de Vil – o
femeie atât de
înspăimântătoare, încât poate
face un căţeluş să-şi piardă
petele de frică –, primejdia îi
pândeşte la fiecare pas. Într-o
zi, puii celor doi dalmaţieni
dispar, iar Pongo şi Missis se
văd nevoiţi să pornească întro aventură plină de surprize
pentru a-i recupera pe micuţi.
O sută unu dalmaţieni este o poveste clasică, îndrăgită de generaţii de copii, despre
prietenie, dragoste, încredere şi loialitate.

Sursa: http://www.editura-arthur.ro
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„Şi v-am spus povestea aşa” aduce laolaltă basme clasice româneşti (cele cu Aleodor
Împărat, Harap Alb, alături de întreaga cohortă de feţi-frumoşi, cai năzdrăvani, împăraţi şi
fete de împăraţi) şi uneşte
ingenios poveştile lor într-una
mai

mare,

un

basm

la

superlativ, care păstrează din
cele

vechi,

firescul,

întregindu-le,

umorul

şi

vraja

povestirii.
Cine iubeşte basmele
româneşti le va regăsi aici,
„aduse

la

rescriere

zi“

printr-o

originală

și

amuzantă – din care vom afla
că toate poveştile faimoase ale
literaturii române sunt, de
fapt,

una

singură,

şi

că

drumurile eroilor lor s-au
întretăiat adesea în chipuri
neaşteptate.

Sursa: http://www.editura-arthur.ro
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„Fantasia‖
fascinant

tărâm

este
de

cel

mai

basm

din

poveștile pentru copii: are luminițe
rătăcitoare cât o minge, mâncători
de pietre care sunt în stare să-și
ronțăie până și propria bicicletă de
foame și balauri-noroc imenși, dar
ușori și simpatici ca un norișor de
vară. Când lumea poveștilor e în
pericol, atacată fiind de refuzul
oamenilor de a mai crede în basme,
este nevoie de un erou. Un erou
fără puteri magice și fără pretenții
de viteaz: un baiețel de zece ani din
lumea oamenilor, care descoperă
că a devenit personaj al poveștii pe
care o citește, reusind să salveze,
prin

imaginația

și

inocența

sa,

această lume.
„O carte pentru copii ce poate fi citită și de adulți. O carte pentru adulți ce poate fi
citită și de copii.‖ (Berliner Morgenpost)
„Ceea ce individualizează această carte-în-carte este că, la mijlocul ei, Bastian devine
protagonistul poveștii pe care o citește… Cartea prinde viață când Bastian intră în poveste,
exploatând ingenios relația dintre imaginație și realitate.‖ (Alexander Stille, Newsweek)
„Mesajul este cel mai important. Ca si povestea lui Peter Pan, Povestea fără sfârșit
sugerează că e mai bine să crezi și să ți se spună că ești nebun decât să fii un necredincios care
este considerat matur. Ende reînvie în noi tocmai capacitatea de a crede.‖ (Nancy Evans,
Glamour)
Sursa: www.polirom.ro
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Tradusă în peste 55 de
limbi, „Emil şi detectivii‖
este o carte captivantă
despre spirit de echipă,
curaj şi forţa naivităţii
asupra legilor oamenilor
mari.
Emil călătoreşte
pentru prima dată cu trenul
de unul singur. Este
entuziasmat, dar are şi ceva
emoţii: trebuie să aibă grijă
de plicul cu bani pe care
mama i l-a pus în buzunar.
Aventurile care se
nasc de aici deschid o cale
nouă în literatura pentru
copii, „Emil şi detectivii‖
fiind un roman poliţist în
toată regula.

Sursa: http://www.editura-arthur.ro
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Emil, Profesorul, Pony Hütchen, micul Vineri şi Gustav, prietenii din Emil şi
detectivii, se reunesc acum datorită Profesorului, care îi invită în vacanţă la casa lui de la
Marea Baltică.
Întâlnirea celor cinci prieteni se dovedeşte a fi mai mult decât o simplă excursie
pentru relaxare şi joacă. Peripeţiile prin care vor trece tinerele personaje le vor cere din nou
isteţime şi curaj, dovedind
o dată în plus valoarea
prieteniei adevărate.

Sursa: http://www.edituraarthur.ro
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Volumul „Poveștile Bunicii Albe” conține povestirile incluse în noile manuale, de
exemplu „Dulapul cu A fost”. La fel ca în „Bunica Albă”, și în această carte-bijuterie sunt
povești care s-au nascut
din întâmplări adevărate,
povești

din

lumea

copilăriei, când nimic nu
e imposibil. O zână îți
poate intra fără să știi în
cameră, Fetița are un
„Dulap cu A fost...”,
Luna este vrăjitoare și
inventează

anotimpuri,

iar un cățel și o vrabie
vorbesc despre credința
față de oameni. Bunica
Albă este însăși mama
scriitoarei, povestitoare
cu har de la care aceasta
a moștenit talentul și
dragostea de a închipui
povești. Fetița este chiar
scriitoarea, pe când încă
trăia în vremea primelor
amintiri. Fetița și Bunica Albă povestesc, iar în rama formată de vorbele lor poveștile își
ocupă locul încet, încet, însoțite și de ilustrațiile în culori pastelate ale Mihaelei Dinu-Pițigoi,
ajungând la inimile micilor cititori.
Sursa: http://www.elefant.ro
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Basmele lui Petre Ispirescu se constituie într-o fermecătoare și captivantă lectură, având
un conținut moralizator de mare profunzime.


Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte


Greuceanu

Prâslea cel Voinic



și merele de aur
Aleodor Împărat




Balaurul cel cu
șapte capete



Cele douăsprezece

fete de împărat și palatul
cel fermecat


Ileana Simziana



Sarea în bucate


Cei trei frați
împărați



Făt-Frumos cel
rătăcit

Fata de împărat și



fiul văduvei


George cel viteaz



Pasărea măiastră



Fata moșului cea
cuminte
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Copilul cel isteț

Delectaţi-vă cu una dintre cele mai cunoscute şi
îndrăgite scrieri ale lui Charles Dickens.
Va fi o lectură plină de învăţăminte în preajma
Crăciunului şi nu numai. Aflaţi prin ce întâmplări trece
bătrânul Scrooge şi cum descoperă el spiritul
Crăciunului şi adevăraţii prieteni.

„Viața însăși este cea mai bună poveste.‖
Hans Christian Andersen
De peste 150 de ani, poveștile și povestirile lui
Hans Christian Andresen încântă deopotrivă
copiii și oamenii mari. Nimeni nu este prea mic
sau prea mare pentru a incepe să le citească. Și
odată citite, nu le vor mai uita niciodată.

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași

„Această carte e, mai cu
seamă,

închinată

copiilor

din

școlile primare, care sunt în vârstă
de la nouă până la treisprezece ani;
ea s-ar putea intitula: Istoria unui
an de școală, scrisă de un elev din
clasa

a

III-a

al

unei

școli

orășenești din Italia.
Când spunem că e scrisă de
un elev din clasa a III-a, nu voim să
zicem că el a scris-o întocmai cum
este aici tipărită. Dânsul însemna zi
cu zi într-un caiet, după cum se
pricepea, tot ce văzuse, simțise,
cugetase: în școală și în afară de
școală; iar la sfârșitul anului, tatăl
său scrie aceste pagini după notele
lui, silindu-se a nu schimba nimic
din gânduri, ci a păstra, pe cât se
poate, cuvintele fiului său.
Patru ani în urmă, acesta fiind în gimnaziu, își reciti manuscrisul și mai adăugă prin el
câte ceva de la sine, folosindu-se de amintirile sale încă vii, despre persoanele și faptele din
trecut.
Acum, copii, citiți și voi această carte, și trag nădejde că veți fi mulțumiți, ba chiar
cred că vă va fi de folos.‖ (Edmondo de Amicis)

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași

COLȚ ALB este mai mult decât povestea unui
lup. Este vorba despre cruzimea umană, despre
sentimente, despre cum sunt ele percepute de
lumea animală, este vorba despre încredere,
dreptate, instincte, care de multe ori sunt mai
bine stăpânite de către un animal decât de către
om. Este dovada fara echivoc a faptului că și
animalele au sentimente.
Sursa: http://www.libris.ro

„Emil Gârleanu împrumută un suflet de
copil și percepe lumea înconjurătoare din
perspectiva acestuia. Gâzele, păsările, vietățile
mărunte ale ogrăzii sunt privite cu tandrețe și
duioșie. Gândăcelul, greierele, musculița,
cărăbușul, fluturele, furnica, vulturul, cocoșul,
pisica devin personajele unor conflicte epice ce
absorb întreaga lor existență.‖ (Ion Bălu)

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași

„Spărgătorul de nuci şi
Regele Şoarecilor”
prezintă extraordinarele
aventuri ale Mariei, fetiţa
care având o imaginaţie
foarte-foarte bogată, aşa
cum au toţi copiii, a
cunoscut lumi pe care
oamenii mari nu sunt în
stare să le cunoască. Cel
care o conduce în aceste
lumi minunate este
Spărgătorul de nuci,
viteazul care o apără şi de
atacul obraznicului Rege al
Şoarecilor.
Sursa: http://jurnalul.ro

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași

În sfârşit, cei mici primesc răspunsuri
la cele mai mari întrebări ale lor. Şi nu de la
oricine, ci

de la

nişte oameni

foarte

importanţi!
Copiii au un talent nemaipomenit să
pună întrebări încuietoare: De ce e marea
sărată? De ce nu pot să mă gâdil singur? Cine
a

scris

prima

carte? De

unde

vine

binele? Cum se îndrăgostesc oamenii? De ce
nu putem trăi veşnic? şi multe altele. Nu e
deloc uşor să le faci faţă şi să le dai
răspunsuri potrivite pentru vârsta lor. Această
carte este o colecţie de peste o sută de
întrebări trimise chiar de copii pentru a primi
răspunsuri

din

partea

unor

specialişti

cunoscuţi şi apreciaţi dintr-o mulţime de
domenii: oameni de ştiinţă, scriitori, filozofi, vedete de televiziune, sportivi, muzicieni.
Răspunsurile lor, unele elaborate şi documentate, altele jucăuşe şi provocatoare au, toate, o
calitate esenţială: desluşesc numeroase probleme importante ale vieţii şi ale lumii în care
trăim, traducându-le pe înţelesul copiilor. O carte care-i va face şi mai curioşi pe viitorii
oameni importanţi şi-i va scoate cu siguranţă din încurcătură pe părinţii asaltaţi de
curiozitatea lor!

Sursa: http://www.humanitas.ro
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Povestea prieteniei dintre un băiat și câinele său, o poveste pentru copii și pentru
oamenii mari care n-au uitat să
iubească, fie doar și un câine.
Când

intră

în

familia

băiatului de zece ani, Tomi e un
căţel cu labe groase şi cu aspect
de pui de lup. Apoi Tomi creşte şi
devine un „lup“ în toată firea,
inteligent foc şi, culmea!, plin de
umor. O prietenie cum nu s-a mai
văzut ia naştere între cei doi.
Băieţelul, care e stăpânul lui, află
că alături de un câine viaţa poate
deveni cea mai frumoasă poveste.
Tomi îl însoţeşte în excursiile cu
bicicleta, mănâncă nuci şi struguri
cot la cot cu stăpânul său, se
scaldă cu el în iazuri, îl ajută să
facă focul în luminişurile pădurii,
îi ţine de cald băiatului când
noaptea îi prinde pe câmp şi când
rămân să se culce sub un şopron
pe câte o grămadă de foi de
porumb. O formidabilă complicitate îi uneşte pe băiat şi pe câinele său.
Ajuns adolescent, băiatul este într-o zi arestat şi dus în lagărul de la Canal. Când se
întoarce, află că Tomi dispăruse la scurtă vreme după arestarea lui. Plecase oare să moară
în vreunul din locurile îndrăgite ale vagabondajelor comune? Fusese omorât?

Sursa: http://www.humanitas.ro
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Vă invităm să faceţi o călătorie prin
întinderile nemărginite ale spaţiului
extraterestru şi, în toiul unei aventuri
fantastice, să descoperiţi misterele fizicii
şi universului împreună cu George, cu
noii lui prieteni – omul de ştiinţă Eric şi
fiica sa Annie – şi cu superinteligentul
calculator Cosmos, care îi poate
transporta oriunde şi îi poate aduce
înapoi, scoţându-i chiar şi dintr-o gaură
neagră. Sau nu-i poate scoate din aşa
ceva? Şi cine oare o fi vrând să pună
mâna pe Cosmos? Această carte
amuzantă şi foarte bogată în informaţii
vă oferă ocazia să zburdaţi puţin
nestingheriţi prin spaţiu, timp şi univers.

Sursa: http://www.humanitas.ro
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O aventură din alte lumi,
însoţită de o mulţime de informaţii
ştiinţifice fascinante şi de 32 de
pagini cu imagini color din spaţiul
extraterestru. Va putea oare George
să descifreze misterioasele indicii
care

l-au

atras

în

cosmos,

antrenându-l în această fantastică
vânătoare de comori?
O

poveste

de

aventuri

fermecătoare şi plină de suspans. Şi
numeroase informaţii pertinente din
domeniul

astronomiei,

inclusiv

despre cele mai recente teorii care
au fost formulate cu privire la
formarea şi la evoluţia universului.
Volumul cuprinde noi isprăvi
galactice ale îndrăgitelor personaje
George

şi

Annie,

pe

care

le

cunoaşteţi deja din cartea „George
şi cheia secretă a universului”, scrisă de aceiaşi autori.

Sursa: http://www.humanitas.ro
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O călătorie spre începuturile timpului

La

Marele

Accelerator

de

Hadroni,

impresionantul accelerator de particule construit
în anii din urmă la graniţa dintre Elveţia şi Franţa,
este pe cale să înceapă unul dintre cele mai
importante experimente ştiinţifice din istorie.
Savanţi veniţi din toate colţurile lumii sunt
pregătiţi de explorarea primelor momente ale
Universului, în încercarea de a căpăta informaţii
despre Big Bang, explozia iniţială din care provin
toate. Însă experimentul este pus în pericol de o
organizaţie

secretă,

care

intenţionează

să

împiedice orice progres al ştiinţei. George şi
Annie, îndrăgiţii eroi ai primelor două volume ale
acestei serii pentru copii şi tineri, sunt absorbiţi în vâltoarea unor noi aventuri care-ţi
îngheaţă sângele în vine... În cursa lor contra cronometru pentru a dejuca planurile acelei
organizaţii malefice, ei depăşesc graniţele galaxiei noastre, ba chiar şi graniţele Universului
vizibil, ajungând să exploreze planul lumii cuantice. Alături le este, ca de obicei, Cosmos, cel
mai performant calculator din lume, care le oferă ajutor şi informaţii atunci când au nevoie.
Cartea conţine câteva dintre cele mai recente teorii ştiinţifice cu privire la călătoria în
timp şi la Big Bang, precum şi diverse eseuri speciale, aparţinând unora dintre cei mai mari
oameni de ştiinţă din lume (printre aceştia, desigur, se numără şi Stephen Hawking). Maniera
de prezentare, sub formă de naraţiune, este atractivă şi pe înţelesul tinerilor, diverse ilustraţii
punctând de fiecare dată noile informaţii oferite cititorului.
În finalul cărţii există chiar şi o bandă desenată ce prezintă, succint, o desfăşurare în
sens invers a evoluţiei Universului, începând din prezent şi încheindu-se în momentul Big
Bangului.
Volumul include 32 de pagini cu fotografii color ce înfăţişează imagini autentice din
spaţiul cosmic.
Sursa: http://www.humanitas.ro
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„Nu mă așteptam ca
timpului

să

aibă

atâta

Scurtă istorie a

succes

–

avea

să

mărturisească Hawking. Ea a rămas timp de peste
patru ani pe lista celor mai bine vândute cărți
din Sunday Times, adică mai mult decât a rezistat
acolo orice altă carte, fapt remarcabil pentru o
lucrare științifică destul de dificilă.” Între timp, s-au
vândut peste 10 milioane de exemplare. Notorietatea
cărții se explică atât prin problemele pe care le
atacă (nașterea universului, natura timpului și
spațiului), cât și prin stilul direct și simplu care te
face să ajungi la punctele-cheie ale dezbaterilor
actuale. Deși editorul îl sfătuise să nu introducă formule, fiecare formulă înjumătățind
numărul cititorilor potențiali, Hawking și-a asumat riscul și a inserat celebra relație a lui
Einstein între energie și masă E = mc2. În rest, totul e explicat doar prin cuvinte.
În prefața la Universul într-o coajă de nucă, Stephen Hawking mărturisește că a
rezistat tentației (și presiunii din partea cititorilor) de a scrie o continuare la Scurta istorie a
timpului, fiind prins în cercetările sale științifice. Câțiva ani mai târziu a revenit însă asupra
hotărârii, publicând O mai scurtă istorie a timpului. Două au fost motivele care l-au
determinat să reia tema: dorința de a scrie o carte încă și mai accesibilă publicului larg și
nevoia de a include progresele înregistrate în cosmolgie și fizica fundamentală în cei aproape
douăzeci de ani scurși de la prima ediție a Scurtei istorii a timpului – progrese care în mare
parte i se datorează lui Hawking însuși.
„Dacă vom descoperi o teorie completă, ea va deveni cu timpul inteligibilă în linii
generale pentru oricine, nu numai pentru câțiva oameni de știință. Atunci, noi cu toții,
filozofi, oameni de știința și oameni obișnuiți, vom putea discuta pe marginea întrebării de ce
noi și universul existăm. Dacă vom găsi un răspuns, acesta va fi triumful final al rațiunii
umane – deoarece atunci vom cunoaște cugetul lui Dumnezeu.” (Stephen W. HAWKING,
Leonard MLODINOW)
Sursa: http://www.humanitas.ro
Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași

Încercând să lămurească momentul naşterii universului, cosmologia ultimelor decenii
a ajuns în punctul cel mai fierbinte al fizicii: necesitatea elaborării unei teorii care să descrie
toate interacţiunile din natură. Aici,
dificultatea esenţială ţine de
incompatibilitatea dintre relativitatea
generală, valabilă la scară cosmică,
şi mecanica cuantică, creată pentru a
explica fenomenele de la scară
microscopică.
În „Teoria universală”,
Stephen Hawking oferă o privire
panoramică asupra temelor
fundamentale de cercetare din
cosmologie şi fizică: evoluţia
universului, găurile negre, sensul şi
semnificaţia timpului, teoria corzilor.
„Ce ar însemna dacă am
descoperi într-adevăr teoria ultimă a
universului? S-ar încheia un capitol
lung şi glorios din istoria strădaniilor
noastre de a înţelege universul şi, în
acelaşi timp, s-ar schimba perspectiva publicului larg privind legile care guvernează
universul. Dacă vom descoperi până la urmă o teorie completă, cu timpul, ea va ajunge să fie
înţeleasă în principiu de toată lumea, nu doar de câţiva oameni de ştiinţă.”
(Stephen W. HAWKING)

Sursa: http://www.humanitas.ro
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„Începuturile mele stau
sub semnul unei fabuloase
absenţe a cuvântului.
Urmele acelei tăceri
iniţiale le caut însă în
zadar în amintire. (...)
N-am putut niciodată
să-mi lămuresc, suficient
de convingător pentru
mine însumi, strania mea
detaşare de logos în cei
dintâi patru ani ai
copilăriei. Cu atât mai
puţin acel sentiment de
ruşinare ce m-a copleşit,
când, constrâns de
împrejurări şi de
stăruinţele ce nu mă
cruţau ale Mamei, am
ridicat mâna peste ochi, ca
să-mi iau în folosinţă
cuvintele. Cuvintele îmi
erau ştiute toate, dar în
mijlocul lor eram încercat de sfieli, ca şi cum m-aş fi împotrivit să iau în primire chiar păcatul
originar al neamului omenesc.‖ (Lucian Blaga)
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„Teoriilor mele metafizice nu le-am atribuit
niciodată alt caracter decât acela de încercări, perspective,
anticipații, viziuni mitice – în nici un caz caracter de
dogme. Am ambiția de a fi cel mai liber dintre adepții
acestor teorii. Sunt tânăr încă – și voi rămânea până la
urmă tânăr, fiindcă am un viitor, fiindcă adevăratul meu
viitor vine dupa mine.‖ (Lucian Blaga)

Manuscrisul

romanului

„Luntrea

lui

Caron” a fost ţinut ascuns până în 1990, când a
fost publicat pentru prima oară, la aproape trei
decenii de la moartea lui Lucian Blaga. Ediţia
integrală avea să apară opt ani mai târziu. Autorul
şi-a dedicat ultimii ani din viaţă rescrierii şi
completării a ceea ce avea să fie un roman cu
elemente autobiografice. Dincolo de cele două
poveşti de dragoste, dincolo de proza deopotrivă
memorialistică

şi

lirică,

transpare

mărturia

scindării şi a descompunerii de care începuse să
sufere lumea intelectuală românească imediat după încheierea celui de-al Doilea Război
Mondial. Poate cel mai pregnant se desprinde convingerea că nici dragostea, nici erotismul,
nici refugiul în reflecţie nu mai pot asigura salvarea din faţa valului de întuneric ce se
anunţa. Salvează, provizoriu, doar sporadicele evadări în poezie, în contemplare şi în
senzualitate.
Sursa: http://www.humanitas.ro
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« „Matricea stilistică‖
este ca un mănunchi de categorii
care se imprimă, din inconştient,
tuturor creaţiilor umane, şi chiar
şi vieţii întru cât ea poate fi
modelată de spirit. Matricea
stilistică, în calitatea ei
categorială, se întipăreşte, cu
efecte modelatoare, operelor de
artă, concepţiilor metafizice,
doctrinelor şi viziunilor
ştiinţifice, concepţiilor etice şi
sociale etc. Sub acest unghi
trebuie să notăm că „lumea"
noastră nu e modelată numai de
categoriile conştiinţei, ci şi de un
mănunchi de alte categorii, al
căror cuib e inconştientul.
Frontul creator uman în
raport cu „lumea" nu e simplu,
cum cred Kant şi toţi care l-au urmat, ci multiplu, sau cel puţin dublu. „Lumea noastră" se
înfruptă deci din spontaneitatea umană cu o intensitate exponenţială.» (Lucian BLAGA)

Sursa: http://www.humanitas.ro
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„O concepţie metafizică e
destinată să dea o transparenţă
mai întâi figurii şi articulaţiilor
grave ale existenţei, să pună în
lumină coordonatele
fundamentale ale tainei cosmice,
să reveleze osatura şi arhitectura
secretă ce le bănuim în fiinţa
Marelui Tot din care facem parte.
Ca atare, orice gând metafizic
aspiră să-şi aducă lumina sa în
noaptea mare în mijlocul căreia
suntem puşi. Metafizica e o
lansare de făclii aprinse în ultime
abisuri şi se repercutează în noi ca
o «trezire». Noaptea din afară nu e
însă totul. Mai este şi o noapte
lăuntrică a propriei noastre fiinţe.
Când ochiul filozofic s-a îndrumat
spre lăuntrul omului, s-a ajuns de
asemenea la înţelegeri care,
indiferent de priza lor sub raport absolut, au devenit şi ele tot atâtea «treziri» pentru spiritul
omenesc.‖ (Lucian BLAGA)

Sursa: http://www.humanitas.ro
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„Prin existența sa
creatoare, prin istoria sa, omul se
realizează pe o linie unică în
univers. Prin nivelul său
existențial de o demnitate
singulară în comparație cu al
tuturor creaturilor, omul poate
avea mândria și satisfacția
singularității. Permanența
destinului creator al omului este
însă tragic condiționată. Condițiile
care garantează omului existența
creatoare sunt exact condițiile prin
care omului i se risipesc șansele
de acces în absolut. Istoria umană
ne apare deci ca o rezultantă a
două componente care în existența
universală acționează oarecum în
sens opus. Istoria umană apare ca
un «compromis», ca un
compromis între aspirația secretă a omului de a se substitui Marelui Anonim și între măsurile
de apărare luate de Marele Anonim în vederea salvării centralismului existențial.―
(Lucian BLAGA)

Sursa: http://www.humanitas.ro
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„Destinul creator al
omului nu e un fapt circumscris
de un vag finalism metafizic, ci
are aspectul unei saturaţii
finaliste, cu structuri şi accesorii
precise care îl reliefează ca atare.
Toate aceste consideraţii nu fac,
evident, decât să aducă o nouă
contribuţie la definiţia plastică a
omului ca fiinţă cu totul singulară
în univers. Omul, aşa cum e, e o
fiinţă unică în lume. Şi sunt unele
stele care îi luminează numai lui –
stele interzise fiarelor din peşteri
şi îngerilor din cer deopotrivă.‖
(Lucian BLAGA)

Sursa: http://www.humanitas.ro
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Capodoperă a literaturii-document interbelice şi
una dintre cele mai tulburătoare şi mai
limpezitoare panorame ale vieţii politice şi
artistice din România primei jumătăţi a secolului
XX, Jurnalul lui Mihail Sebastian — obligat de
vânturi istorice neprielnice sau de explicabile
prudenţe să aştepte, vreme de cincizeci de ani,
momentul primei sale apariţii publice — şi-a
câştigat cu prisosinţă locul printre cărţile
fundamentale ale literaturii române. Publicarea sa
a fost, aici şi aiurea, o adevărată cumpănă
separatoare de credinţe şi convingeri. Sebastian
îşi începe jurnalul sub semnul revelaţiei apăsătoare a alterităţii sale, care îl proiectează într-o
realitate pe care crezuse că o stăpâneşte. Se declanşează, la el, o amplă criză sufletească şi de
conştiinţă, iar consemnările — de-a lungul a zece ani — ale de-acum însinguratului diarist
stau mărturie a acestor tulburări lăuntrice, ca şi a furtunilor ce bântuiau, în epocă, viaţa
politică a ţării şi a întregii Europe.
Asemenea Jurnalului lui Jeni Acterian, Jurnalul lui Mihail Sebastian este o „capodoperă a
literaturii experienţei‖ care nu a lăsat — şi nu va lăsa — indiferent pe absolut nici un cititor. O
carte de căpătâi pentru momente de cumpănă, o operă care se citeşte şi, mai cu seamă, se
reciteşte.
„Cartea aceasta merită să stea pe acelaşi raft cu Jurnalul Annei Frank şi să-şi găsească la fel
de mulţi cititori.‖ (Philip ROTH)
„O capodoperă plină de umanitate.‖ (Paul BAILEY, Times Literary Supplement)
„O carte sclipitoare şi obsedantă.‖ (BBC History)
„Cutremurător, iscoditor şi tăios, Jurnalul lui Sebastian este mai mult decât o scriere esenţială
pe tema războiului şi a Holocaustului: e un câştig pentru patrimoniul întregii omeniri.‖
(Literary Review)

Sursa: http://www.humanitas.ro
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Ce mod mai bun s-ar putea găsi
pentru a va ascuți inteligența și a vă
rafina

abilitățile

de

rezolvare

a

problemelor decât exercițiile concepute
de Mensa, societatea celor cu cel mai
mare IQ? Aceasta este o culegere de
peste 150 de puzzle-uri logice care vă
vor pune la încercare puterile minții în
moduri la care nu v-ați fi gândit poate
niciodată.
Problemele propuse reprezintă o
provocare pentru gândirea logică a
oricui, iar pentru rezolvarea lor nu sunt
necesare niciun fel de abilități speciale,
în afară de rațiune și simț practic,
combinate cu voința tenace de a nu
abandona!
Cartea aceasta îi va încanta pe cei deja fascinați de jocurile captivante și dificile ale
minții și îi va atrage pe toți cei care încă n-au fost convertiți la statutul de rezolvitori
consecvenți.

Sursa: http://www.libris.ro
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Această lucrare reprezintă
un instrument de lucru
indispensabil pentru toți aceia care
doresc să înțeleagă fenomenele
sociale, cauzele și implicatiile lor.
El poate fi folosit de studenți,
profesori, cercetători, precum și de
publicul general interesat de
sociologie și de legăturile acesteia
cu alte discipline.
Dicționarul înglobează mai
multe categorii de informații, care
nu se limitează la ariile de
cercetare ale sociologiei. Prezența
unor articole care ilustrează
legăturile sociologiei cu economia,
psihologia, politologia, filosofia,
antropologia, medicina, istoria sau
statistica demonstrează
pluridisciplinaritatea lucrării.
Biografii ale celor mai importante
personalități care au activat în sociologie și în domeniile conexe – Bourdieu, Comte,
Durkheim, Giddens, Goffman, Parsons sau Weber, de exemplu – sunt de asemenea incluse în
Dicționar.
Tot aici se regăsesc și metode și tehnici de cercetare sociologică, explicate și exemplificate,
dar și bibliografii care pot ajuta pe oricine dorește să aprofundeze anumite chestiuni. În plus,
Dicționarul furnizează o serie de analize riguroase ale celor mai noi tendințe din domeniu, mai
ales ale celor din cadrul școlii britanice de sociologie

Sursa: http://www.all.ro
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Prin cele aproximativ 1200
de intrări şi numeroase anexe,
dicţionarul de faţă defineşte
conceptele economice şi sociale
necesare înţelegerii lumii
contemporane. Într-o prezentare
clară şi practică, lucrarea propune
două niveluri de lectură pentru
fiecare intrare: o definiţie sintetică
urmată de dezvoltarea noţiunii
prezentate. Pentru unele concepte,
în cadrul unor scheme, tabele şi
casete sunt propuse analize
teoretice, evoluţii istorice, date
statistice etc. La finele articolului,
numeroase trimiteri permit
aprofundarea unor termeni.
Acest dicţionar este o lucrare de referinţă accesibilă, indispensabilă pentru aflarea unei
informaţii precise, analizarea unei noţiuni şi înţelegerea marilor curente teoretice. Volumul se
adresează liceenilor, studenţilor şi tuturor celor care doresc să afle mai multe despre
economie, sociologie, antropologie, ştiinţe sociale.

Sursa: http://www.niculescu.ro
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Premiul literar „Augustin Frățilă”, ediția a III-a, 2014
Premiul Național de Proză al Ziarului de Iași, 2014
Nominalizare la Premiile revistei Observator cultural,
ediția 2014, secțiunea „Proză”
„Să nu fiți uimiți dacă într-o bună zi librăriile nu
vor mai vinde romane, ci computere concepute să scrie
romane, în funcție de fantasmele dumneavoastră secrete.
Absolut nimeni nu va mai fi interesat de cărțile altuia,
ne vom citi propriile noastre romane, comandate
dispozitivelor personale de scris autoficțiune. Toți vom
fi scriitori. Talentul nu va mai fi un privilegiu. Iar cei
mai vanitoși sau mai frustrați dintre noi vor încerca, poate, să angajeze și câte o ființă umană
căreia să-i ceară să citească romanele scrise în numele nostru de către softuri sofisticate.
Acești cititori de profesie – ei înșiși scriitori, la rândul lor – vor fi atât de rari, încît vor cere să
fie platiți foarte scump, iar uneori, chiar cu prețul vieții.‖ (Matei Vișniec)

Ioana UNGUREANU, 2015, în Infinitezimal nr. 6
„În Negustorul de începuturi de roman, omul este cuvântul, sfârșitul este începutul,
iubita este poezia. Traducerea senzațiilor în cuvinte care, în cele din urmă, invadeaza până și
corpul trecut în neființă este, probabil, ultimul prag de trecut în exercițiul poetic al unui
scriitor. Universul lui Vișniec poate fi decodat prin cheia simbolică a ferestrei, însă lui i se
poate analoga și metafora xerox-ului. Daca am fotocopia de mai multe ori povestea
scriitorului M., am constata că ultima copie păstrează detaliile originalului, însă diferă prin
surplusul de cerneală tipografică. Aceeași situație are loc în ficțiunile din jurul scriitorului, în
care cuvintele, personajele, cronotopurile dau senzația că trec printr-un fenomen de reciclare
în interiorul aceluiasi text. (...)‖

Sursa: http://www.polirom.ro
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„Un scriitor de statura lui
Ștefan Agopian este stapân pe tot ce
face, pe structura întregului și a
părților,

pe

cadența

frazelor,

pe

alegerea și întrebuințarea cuvintelor,
pe realități și fantasme, pe natura și
funcția personajelor și, firește, pe
inefabilul care face un stil și o operă.
De asemenea el își alege, de fapt își
construiește, o anume lume situată
cumva în timp, și apoi face cu ea ce
vrea, dupa geniul său. Face ce vrea,
dar și ceva pe deasupra, de care, în
mod necesar (și salutar în cazul
scriitorilor mari), nu este și nu trebuie
să fie pe deplin conștient. Structurile
de adâncime ale unei scrieri de rang
înalt țin de structurile de adâncime ale
psihicului. Or, acestea, în taina lor, nu
sunt niciodată un conglomerat de pulsiuni incongruente, sunt ceva tot atât de coerent ca un
destin și transmit coerența acestora și adâncimea aceasta operei literare, constituind-o într-o
lume.‖ (Petru Creția)

Sursa: http://www.polirom.ro
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Când animalele de la fermă
ăși alungă stapânul bețiv, toate sunt
cuprinse de un zel colectiv. Fiecare
muncește peste program,
productivitatea crește si, pentru
moment, toate gurile sunt satule.
Regulile de aur ale colectivității vor
fi înscrise cu litere uriașe pe un
hambar: toate animalele sunt egale,
niciun animal nu va bea alcool, nu
va purta haine, nu va dormi în pat,
nu-și va ucide semenii. Dar nu va
trece mult până când porcii vor
prelua conducerea fermei și se vor
bucura de toate privilegiile puterii.
Punctul culminant al utopiei „Ferma
Animalelor” poate fi înțeles fie și
numai din ultima regulă care mai
ramâne înscrisă pe hambar: „Toate
animalele sunt egale, numai că unele animale sunt mai egale decât altele”.
„Ferma Animalelor este o fabulă politică plină de înțelepciune, de compasiune și de
învățăminte pentru vremurile pe care le trăim.‖ (New York Times)

Sursa: http://www.polirom.ro
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Clubul European este locul
în care colonialiștii britanici vin săși treacă plictisul, dar și mirajul
micilor afaceriști birmanezi cu
ambiții mari. John Flory,
negustorul britanic de cherestea
care-și petrece zilele la Club
alături de conaționalii săi, este
protagonistul romanului „Zile
birmaneze” și modelul în jurul
căruia gravitează universul
coloniei schițat de George Orwell.
Ajuns la vârsta marilor îndoieli,
John urmărește apatic jocul
machiavelic al lui U Po Kyin și
dovezile înduioșătoare de prietenie
ale amicului sau, doctorul
Veraswami, și speră să-și găsească
răspunsurile la întrebări alături de
frumoasa și ezitanta Elizabeth.

Sursa: http://www.polirom.ro
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Winston Smith este un
personaj oarecare: el urăște,
iubește și muncește ca orice alt om.
Ceea ce-l face deosebit este faptul
că traiește într-o lume infernală, în
care a urî, a iubi sau a munci sunt
venite dintr-un efort supraomenesc
al fiecărei clipe. Romanul „O mie
noua sute optzeci si patru‖ descrie
tabloul apocaliptic al unei Londre
din era post-atomică, sediul unui
regim totalitar în care orice logică
pare sa fi fost abolită. Execuțiile
fără rost, disparițiile peste noapte
au devenit un lucru firesc. Trecutul
este rescris mereu spre a legitima
crimele prezentului, iar
instrumentul propagandei este
odioasa „nouvorba”, o limbă robotizată, care completează imaginea de lume ordonată
„științific” dupa voința Fratelui cel Mare, care spune că „razboiul este pace, libertatea este
sclavie, ignoranța este putere”.

Sursa: http://www.polirom.ro
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Religiile în treizeci și trei de capitole.
O carte citită pretutindeni în lume.
„Îți fac o propunere de colaboare: un Dicționar al
religiilor, la care mă gândesc de mult. Volumul va fi
semnat Eliade-Culianu și sper că va deveni indispensabil,
va fi tradus în multe limbi...‖
(Mircea Eliade către Ioan Petru Culianu,
25 iunie 1975)
Înfăptuind vechiul proiect al profesorului său, Culianu a publicat Dicționarul in 1990.
De atunci acesta a fost într-adevar tradus în peste douăzeci de limbi și este un bestseller
mereu reeditat; el propune o sinteză de istorie comparată a religiilor, în care se regăsesc
concentrate informații privitoare la evenimente, idei și personalități religioase, fondatori și
profeți, cărți sacre, ritualuri, reforme și curente spirituale determinante în evoluția
umanității. Lucrare de referință, Dicționarul integrează în prezentarea religiilor ipoteze
metodologice cognitive novatoare, combinând acuratețea lor cu accesibilitatea textului.
„Toate religiile sunt hărți ale minții omenești. De ce au religiile atât de multe lucruri în
comun? Pentru că oricare două hărți ale minții omenești trebuie în mod necesar să se
suprapună, măcar într-un colț. Cu cât aceste hărți sunt mai întinse, cu atât au ele mai multe în
comun. Religii precum creștinismul și budismul, bazate pe instituții monastice care au eliberat
de grijile zilnice numeroase minți omenești, făcându-le să mediteze timp indelungat, mii de
ani, tind să creeze hărți complexe ale realității, care coincid în multe privințe.‖
(Ioan Petru Culianu)

Sursa: http://www.polirom.ro
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„... spațiul bucureștean:
un oraș plin de semne, epifanii,
un oraș inițiatic, cu străzi care
ascund mistere vechi și indivizi
care poartă cu ei, fara să știe,
mituri.
E o altă față a spațiului din
proza lui I. L. Caragiale.
Eliade sacralizează lumea lui
Mitică, orașul toropit de căldură
e un vast labirint de semne,
Mitică însuși, omul care se
grăbește mereu, dar părăsește
rareori cafeneaua, devine un
erou mitic. [...]
Un oraș sacru, ca o veche
așezare elenică, o sursă
inepuizabilă de mituri - acesta
este Bucureștiul lui Eliade.‖
Eugen Simion, Dicționarul General al Literaturii Române
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