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Ecologii culturale vechi și noi în pragul mileniului III
Lumea va vointa si reprezentare vol I+II
Magazin istoric
Song of the Nibelungs
A collection of some of Groucho Marx's funniest scripts, sketches, jokes, ad-libs,
quotes, and letters includes the comedian's correspondence with poet T. S. Eliot
and other quips from his long-running game show You Bet Your Life. Original.
20,000 first printing.

Legendele Olimpului
Awesome adventures inspired by the best-selling Pokémon X and Y video games!
All your favorite Pokémon game characters jump out of the screen into the pages
of this action-packed manga! X, Y and company meet Trevor's online friend
Professor Sycamorebut X is suspicious of him. Trevor sets out to get his Holo
Caster repaired by Lysandrewho turns out to be another suspicious character. And
finally, Alexa is excited about her journalism scoop but is unexpectedly betrayed!
Can our friends trust anyone?

Bibliografia Republicii Populare Romîne
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Publisher Description

Explorări în comunismul românesc
Bibliografia națională română
Studii şi cercetări etnoculturale
Romania Yearbook
Library of Congress Catalogs
Subject Catalog
Limba și literatura română. 25 de teste pentru Evaluarea
Națională cu modele de rezolvare
Eroul necunoscut
Bibliografia cǎrților in curs de apariție
an account of the response of the Russian Symbolist poets to the Great War and
the Russian revolutions of 1917.

Printed for Children
Recounts the author's life in the sport of tennis, from his humble early life, through
his successful playing days, to his coaching career that included ten number one
singles players.

Pokémon X•Y
Progresele științei
Articles in vols. for 1967- accompanied by an abstract in English, German, French,
or Russian.

Monographic Series
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De la Macedonski la Arghezi
Folclor literar
Cîntare frumuseții umane
Dicţionarul general al literaturii române
Bibliografia generală a etnografiei și folclorului românesc:
1965-1969
Bollettieri
Popasuri scriitoriceşti este o serie antologică dedicată scriitorilor care s-au născut
în spațiul geographic al Oltului, sunt sau au fost trăitori în acest areal ori au alte
legături cu râurile Olt și Olteț, plaiuri natale ale antologatorului. E un mai vechi
gând al meu - de a reuni într-o carte scriitori din aceeaşi arie geografică (spaţiul
însemnând, poate, un nucleu de inspiraţie) -, gând devenit proiect de suflet,
urmărind parcursul unor oameni conspațiali mie (chiar dacă nu toți și
contemporani!), care-şi agăţară sau îți agaţă ispitele sufleteşti de vaierul vorbelor
purtate pe aripi de timp. După un prim volum de aproape 300 de pagini, cu peste
20 de autori antologați și biografiați, plus notițe succinte despre o serie de alți
scriitori, volum apărut în 2013, acest al II-lea tom cuprinde biografii și texte
ilustrative din 50 de scriitori, ordonați cronologic.

Literatura și limbajul
Destinat elevilor clasei a VIII-a, dar și profesorilor, volumul oferă, pe lîngă cele 25
de teste, o sinteză a programei pentru disciplina limba și literatura română și a
regulilor concursului de evaluare națională după finalizarea ciclului gimnazial. Cu
ajutorul acestor teste, elevii își pot dezvolta abilitățile de receptare și producere a
mesajelor și de redactare a compunerilor de diferite tipuri. Elementele de teorie și
strategiile de abordare, modelele și soluțiile de rezolvare propuse le dau de
asemenea posibilitatea să lucreze independent, în condiții cît mai apropiate de
situația reală din cadrul examenului.

România și românii: Generalități. Filozofie. Religie. Științe
sociale
Bibliografia Republicii Socialiste România
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G. Călinescu
Political History and Culture of Russia
Poets of Hope and Despair
O telenovelă socialistă
Bibliografia relațiilor literaturii române cu literaturile străine în
periodice
Scholarly articles dealing with political events in Russia up to 1991.

Bibliografia Republicii Socialiste România
Romanian books
Români și Otomanii în folcklorul românesc
Dicționarul biografic al literaturii române: M-Z
Sub pretextul unei ultime scrisori a tatălui către fiu, romanul reconstituie copilăria
și adolescența în România comunistă. Pe fondul unei povești de familie construite
deopotrivă cu umor și tristețe, un fiu crește trecând prin toate fazele tragicomice
ale luptei cu un tată, fie el biologic, vitreg, simbolic, ideologic, prezent sau absent.
Pe măsură ce se derulează isprăvile „băiatului de aur“, luciul idealizant al clișeelor
despre familie, prietenie, iubire plesnește, dezvăluind miezul dur al unei conștiințe
fără iluzii.

The Essential Groucho
Bibliografia națională a României
„Viaţa este o afacere care nu-şi acoperă costurile." (Arthur SCHOPENHAUER) „Dacă
ceea ce spune Schopenhauer nu va fi niciodată uitat, asta ţine probabil de faptul
că ceea ce el spune nu e legat de cuvintele pe care le foloseşte; cele spuse ar
putea fi foarte bine redate şi cu alte cuvinte - dar va râmâne totuşi, dincolo de
asta, un sâmbure de simţire, o trăire a adevărului atât de satisfăcătoare, de
indestructibilă şi de invulnerabilă, atât de autentică cum n-am mai aflat nicăieri
altundeva în filozofie. Te ajută atât să trăieşti, cât şi să mori, şi mai ales să mori:
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îndrăznesc să afirm că adevărul rostit de Schopenhauer, prin satisfacţia pe care ţio aduce, te ajută să faci faţă în ceasul de pe urmă - şi asta fără nici un chin, fără
vreun efort de gândire, fără cuvinte." (Thomas MANN)

Popasuri scriitoricești pe Olt și Olteț, Vol. II, Volum antologic
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