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complexe pe înțelesul oricui, fără să slăbească
analiza rațională a personalităților istorice și a
acțiunilor acestora. Eroi ai istoriei urmează
această tradiție de a aduce filosofia și istoria
aproape de cititor și de a le transforma în lecturi
plăcute. „Durant își dovedește din nou talentul
de a populariza istoria și, în special, abilitatea
remarcabilă de a sintetiza gândiri și evenimente
complicate... Acest volum își va găsi un public
numeros în rândul celor care doresc o
introducere în istoria lumii.“ Publishers Weekly
„Pentru publicul larg, acest volum va fi o lectură
plăcută și informativă, oferind o bază pentru
aceia dintre noi care doresc să cunoască mai
multe despre istoria civilizațiilor lumii.“ Booklist
EUROSTUDII, VOL. II - SIMONA DRĂGAN
Studiile din acest volum oferă o imagine
fragmentară a Europei, compusă pe două paliere
confruntaționale: politica și instituțiile, pe de o
parte, și efectele de viață privată, pe de alta.
Autorii acestor studii sunt tineri și fiecare din
texte a pornit de la un interes față de modul cum
ne putem (re)modela astăzi prin înțelegerea
istoriei.
O privire teoretica asupra istoriei - Lucian
Boia 2022-06-02
„Pornind de la istorie, mă reîntorc la istorie după
o lungă peregrinare prin lumi imaginare. Atunci
când m-am lăsat sedus de istoria imaginarului,
nu am inclus pentru început şi istoria printre
domeniile susceptibile de a fi interpretate tot
prin imaginar. M-au preocupat mai întâi
ficţiunile cosmice, apoi impresionantul arsenal al
«sfârşitului lumii». M-am oprit asupra
experimentului comunist, văzut ca mitologie
ştiinţifică materializată. Am urmărit gama
plăsmuirilor biologice, regulile potrivit cărora
sunt inventaţi «oameni diferiţi» sau devin

Soacre și nurori: la cine este cheia? Liiceanu Aurora 2016-06-14
Relația dintre soacre și nurori a fost
dintotdeauna subiect de glume, dar și de discuții
serioase. O regăsim în poveștile populare și în
zicători, în romane și în show-uri TV, unde, în
general, soacra apare ca un personaj negativ, iar
nora, ca o victimă. Rivalitățile și conflictele
soacră-noră, care nu de puține ori duc la
violență, îi preocupă și pe psihologi, psihanaliști,
sociologi și antropologi. Apelând la surse dintre
cele mai diverse, de la literatura științifică la
povești reale, Aurora Liiceanu analizează acest
raport complicat dintre două femei care
concurează pentru dragostea aceluiași bărbat:
una ca mamă care nu vrea să-și piardă copilul,
cealaltă ca parteneră care și-l dorește doar
pentru ea.
Studii și cercetări de istorie literară și folklor 1963
Eu, personajul - Vasile Popovici 1988
SRAZ - 2008
Eroi ai istoriei - Will Durant 2022-02-16
Istoricul Will Durant prezintă viețile și ideile
celor care au ajutat la definirea civilizației, de la
începuturile sale până în lumea modernă.
Volumul Eroi ai istoriei surprinde înțelepciunea
și optimismul, cunoașterea și abilitatea unică de
a explica evenimente de care dă dovadă Durant.
Asemenea întregii sale bibliografii, această carte
prezintă istoria civilizației noastre spre binele și
spre edificarea viitoarelor generații – o
moștenire potrivită lăsată de cel mai iubit istoric
și filosof american. Opera lui Durant se remarcă
prin talentul său unic de a transmite idei
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«diferiţi» oameni ca oricare alţii. Aceste drumuri
prin imaginar m-au pus în faţa unor permanenţe
ale spiritului uman, în faţa, de fapt, a unui
adevăr simplu, atât de simplu, încât aproape nu-l
mai luăm în seamă: acela că totul trece prin
mintea noastră, prin imaginaţia noastră, de la
cea mai sumară reprezentare până la cele mai
savante alcătuiri. Ce altă sursă ar putea să
existe? Iar ceea ce imaginăm nu este niciodată
gratuit. Nu există ficţiune lipsită de sens. Până şi
pe planetele cele mai îndepărtate proiectăm
speranţele, prejudecăţile şi iluziile noastre,
ideologiile noastre, preocupările noastre
curente. Cu atât mai mult în istorie, mijloc
privilegiat de exprimare a conştiinţei colective.
Istoria este şi ea o construcţie intelectuală, nu
un dat obiectiv. A sosit momentul să mă aplec
asupra ei, încercând să o aliniez la ceea ce mi se
pare a fi un sistem global de interpretare. Istoria
imaginarului nu poate lăsa în afară imaginarul
istoric. Cercul este astfel închis.“ — LUCIAN
BOIA
O istorie a literaturii pentru copii și
adolescenți - Iuliu Rațiu 2003

stilistică a volumului, cu treceri uneori spontane
de la rigoarea academică la exprimarea
eseistică, cu grad mai mare de libertate.“
(Andrei Oișteanu)
Istoria literaturilor romanice in desvoltarea
şi legǎturile lor - Nicolae Iorga 1920
Host Bibliographic Record for Boundwith Item
Barcode 30112078737878 and Others - 2013
Virginia Woolf in Manhattan - Maggie Gee
2019-02
Virginia Woolf, restored to life in contemporary
Manhattan, is amazed at modern attitudes to
freedom, love, sex, bookselling and literature
3 eseuri : Despre seductie, minciuna si ura Gabriel Liiceanu 2014-12-03
Ceea ce uneşte aceste trei eseuri este prestigiul
pe care îl au temele lor în viaţa noastră. Toate
trei pleacă de la prezumţia că, citindu-le, am
putea dobândi un profit în privinţa felului în care
vom înţelege să trăim. Vom deveni poate mai
„înţelegători“, mai „inteligenţi“ şi, astfel, într-o
epocă a demagogiei dotate cu multiple resurse,
mai greu manipulabili. Cu toţii ştim în chip
intuitiv ce sunt minciuna, ura sau seducţia. Dar,
întorcând paginile acestei cărţi, s-ar putea ca, la
sfârşit, să ne trezim în cu totul alt punct decât
eram înainte de a o fi deschis. Speranţa
autorului este că, la capătul acestui exerciţiu de
lectură, cititorul îi va împartăşi iluzia: aceea de a
fi înţeles.
Romanian Scientific Abstracts - Centrul de
Informare și Documentare în Științele Sociale și
Politice 1964

Kyra Kyralina - Panait Istrati 1926
The first volume in a series of volumes indebted
to Oriental modes of storytelling, such as found
in The Thousand and One Nights, Kyra Kyralina
is a book of great charm and profound insight
into the human condition.
Sexualitate și societate. Istorie, religie și
literatură - Andrei Oişteanu 2016-06-07
„Pe 8 aprilie 1967, la împlinirea vârstei de 56 de
ani, Emil Cioran își nota în jurnal următoarele:
«În tot ce am scris, nu i-am adus sexualității
omagiul pe care îl merită». Nu voi spune că am
scris prezenta carte doar ca un omagiu adus
sexualității, ci și în încercarea de a înțelege
delicatele și misterioasele ei mecanisme și
modul în care ele influențează (și sunt la rândul
lor influențate de) mecanismele sociale, morale
și culturale. Este vorba de sexualitatea omului,
cel mai rasat animal din punctul de vedere al
Culturii și, tocmai de aceea, cel mai ratat animal
din punctul de vedere al Naturii. Compunând
această lucrare, nu am plecat de la o teză
prestabilită și nici de la un plan premeditat. Ea
s-a alcătuit cumva organic. Am scris această
carte în aceeași măsură în care ea m-a scris pe
mine. Poate așa se explică relativa eterogenitate
decameronul

Scena lumii: anii Dilemei - George Banu
2017-11-05
Scena lumii reuneşte eseuri despre evenimente
artistice care au marcat îndeosebi lumea
Parisului şi al căror martor atent a fost George
Banu, precum şi reflecţii inspirate de aventuri
personale, de întâlniri esenţiale, de spectacole
radicale... Pe Scena lumii descoperim
protagonişti şi figuranţi care, după cum se ştie
din Antichitate, joacă roluri şi-şi revelează
secretele. De la umbra lui Stalin la
incertitudinile lui Obama, desconsiderat prin
asemănarea cu Hamlet – o „insultă”! –,
descoperim aici societatea spectacolului cu toate
contrastele ei. George Banu asociază elogiul
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artei afirmat explicit şi denunţul teatralităţii
cotidian disimulate, căci pe Scena lumii suntem,
alternativ, când spectatori, când actori. Locul
nimănui nu e constant atribuit şi a-l găsi e o
misiune. Acesta-i orizontul excursiei propuse de
autor. Pornind de la aceste afinităţi elective
prezente lunar, timp de cinci ani, în Dilema
veche, se desenează caleidoscopic peisajul unei
epoci şi identitatea unui autor animat de
convingerea că azi, mai mult ca oricând, cultura
îşi are ca rost vindecarea rănilor sufletului.
Critica la persoana intii - N. Steinhardt
2016-06-14
Seria de autor „N. Steinhardt“ apare in
coeditare cu Manastirea „Sfinta Ana“
Rohia.Opera integrala N. Steinhardt apare din
initiativa P.S. Justin Hodea Sigheteanul
Presedintele Fundatiei „N. Steinhardt“.Editie
ingrijita studiu introductiv note referinte critice
si indici de Florian Roatis. Repere
biobibliografice de Virgil Bulat„Asumarea
explicita si cu obstinatie de catre N. Steinhardt a
«statutului» de diletant in critica dar si in
literatura in general face parte – asa cum a
remarcat printre altii si Ion Bogdan Lefter –
dintr-o autentica si fecunda strategie. Virtutile
acestei strategii au fost devoalate de Steinhardt
el subliniind libertatea de miscare pe care i-o
asigura raminerea in afara canonului. Steinhardt
nu-si va reprima deliciul unor paralelisme si
asociatii insolite de natura sa contrazica gustul
public dar si sa produca satisfactii indenegabile
spiritelor rafinate umblate prin literaturile lumii.
Uimitoarele sale comparatii si asociatii provin
din cultura sa fenomenala nu numai prin
amploare si diversitate ci si prin calitatea
referintelor.“ (Florian Roatis)
From Egghood to Birdhood - Carlos Mántica
2001

Viața românească - 2002
Supplement to Hain's Repertorium
Bibliographicum. Or, Collections Toward a New
Edition of that Work - Walter Arthur Copinger
2019-11
This book has been considered by academicians
and scholars of great significance and value to
literature. This forms a part of the knowledge
base for future generations. So that the book is
never forgotten we have represented this book
in a print format as the same form as it was
originally first published. Hence any marks or
annotations seen are left intentionally to
preserve its true nature.
The Decameron - Giovanni Boccaccio 2017-12-06
John Payne's translation of The Decameron was
originally published in a private printing for The
Villon Society, London in 1886. Comprised of
100 novellas told by ten men and women over a
ten day journey fleeing plague-infested Florence,
the Decameron is an allegorical work famous for
its bawdy portrayals of everyday life, its searing
wit and mockery, and its careful adherence to a
framed structure. The word "decameron" is
derived from the Greek and means "ten days".
Boccaccio drew on many influences in writing
the Decameron, and many writers, including
Martin Luther, Chaucer, and Keats, later drew
inspiration from the book. Giovanni Boccaccio
(1313-1375) was an Italian writer and humanist,
one of the founders of the Renaissance. He
studied business but abandoned it eventually to
pursue his literary interests. In 1350 Boccaccio
met Francesco Petrarca (Petrarch) (1304-1374),
one the most important figures in the beginnings
of the Renaissance and Humanism.
Aniversari culturale - 1975
Tales from the Decameron of Giovanni
Boccaccio - Giovanni Boccaccio 2013-10
This is a new release of the original 1930
edition.
Crestomat̜ie romanicǎ - Institutul de
Lingvistică din București 1962

Studii și cercetǎri ... - Academia Română 1920
Romanian Scientific Abstracts - 1964
Istoria literaturilor romanice în dezvoltarea
și legǎturile lor: Evul mediu - Nicolae Iorga
1968

The Year's Work in Modern Language Studies 1931

Poveşti din Decameron - Giovanni Boccaccio
2015

decameronul

The Fates of Illustrious Men - Giovanni
Boccaccio 1965
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Decameronul - Giovanni Boccaccio 2009

(desigur, în ce privește literatura universală).
Aici găsești nu numai cunoștințele necesare la
orele rezervate lecturii obligatorii sau
suplimentare din literatura universală, ci şi
suficiente informații care să te incite la noi
„aventuri” ale lecturii și, firesc, la lărgirea
universului intelectual. În al doilea rând, volumul
este util şi profesorilor care predau literatura
universală la școlile generale, la liceele umaniste
sau la școlile normale, sugerându-le câteva piste
noi pentru a face orele mai atractive și mai
interesante. Medalioanele scriitorilor, ca şi
articolele consacrate operelor și personajelor au
fost completate, după caz, cu scurte opinii ale
specialiștilor în materie (cu indicarea surselor
biografice folosite). Am socotit necesar ca la
finalul fiecărui articol să fac trimitere și la alte
texte care pot completa imaginea scriitorului, a
operei sau personajului.
Poveștile Fraților Grimm - Grimm Frații
2016-06-14
Ediția integrală a poveștilor Fraților Grimm, cu
ilustrațiile lui Ludwig Richter.
The Decameron Project - The New York Times
2020-11-10
A stunning collection of short stories originally
commissioned by The New York Times Magazine
as the COVID-19 pandemic swept the world,
from twenty-nine authors including Margaret
Atwood, Tommy Orange, Edwidge Danticat, this
year's National Book Award winner Charles Yu,
and more. When reality is surreal, only fiction
can make sense of it. In 1353, Giovanni
Boccaccio wrote The Decameron: one hundred
nested tales told by a group of young men and
women passing the time at a villa outside
Florence while waiting out the gruesome Black
Death, a plague that killed more than 25 million
people. Some of the stories are silly, some are
bawdy, some are like fables. In March 2020, the
editors of The New York Times Magazine
created The Decameron Project, an anthology
with a simple, time-spanning goal: to gather a
collection of stories written as our current
pandemic first swept the globe. How might new
fiction from some of the finest writers working
today help us memorialize and understand the
unimaginable? And what could be learned about
how this crisis will affect the art of fiction?
These twenty-nine new stories, from authors
including Margaret Atwood, Tommy Orange,

Bibliografia relațiilor literaturii române cu
literaturile străine în periodice - 1980
Bibliografia generale della lingua e della
letteratura italiana - 2004
Il Decameron. - Amsterdamo 1703 - Giovanni
Boccaccio 1703
Filosofia Meritului - Anton P. Parlagi
2022-04-06
În Filosofia meritului autorul foloseşte metoda
fenomenologică pentru a prezenta evoluţia
instituţiilor socio-morale care reglementează
meritele; autorul propune în acest scop concepte
originale, cum sunt ideonomia (sistemul de idei
care fundamentează teoretic un sistem de
apreciere a meritului); socionomia (sistemul de
reguli care legitimează social un merit specific
unei comunităţi) şi politonomia (sistemul de
norme prin care se instituţionalizează juridic
meritul politic). Tratatul de Filosofie a meritului
este structurat în trei părţi corespunzător celor
trei domenii existenţiale în care se manifestă
fiinţa umană, spiritual, social, politic. Lucrarea
prezintă în extenso criteriile, principiile şi
formele de manifestare a meritului, premisele
constituirii sistemelor sociale de apreciere a
meritului, natura bio-psihică şi socio-morală a
meritelor precum şi caracterul normativ al
meritelor politico-juridice. Prima parte
abordează sfera meritele cu caracter
antropologic, antroponomic şi antropocratic.
Partea a doua prezintă în extenso meritele cu
caracter sociologic, socionomic şi sociocratic şi
partea a treia analizează formele de manifestare
a meritului din perspectiva politologiei, a
politonomiei şi a politocraţiei. În fiecare capitol
se regăsesc argumente logice, etimologice şi
sociologice care justifică aprecierea unor
atribute şi calităţi umane ca merite individuale.
Fiecare din cele douăzecişişapte de capitole
explică un tip de merit din triplă perspectivă:
ideală socială şi politică.
Dicționar de literatură universală - Florentin
Popescu 2022-03-17
Astfel de dicționare care să te edifice asupra
autorului, a operelor şi a personajelor principale
ale acestora n-au mai apărut până acum la noi
decameronul
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Edwidge Danticat, Charles Yu, Rachel Kusher,
Colm Toibin, and David Mitchell vary widely in
texture and tone. Their work will be
remembered as a historical tribute to a time and
place unlike any other in our lifetimes, and will
offer perspective and solace to the reader now
and in a future where COVID-19 is, hopefully,
just a memory. Table of Contents: “Preface” by
Caitlin Roper “Introduction” by Rivka Galchen
“Recognition” by Victor LaValle “A Blue Sky Like
This” by Mona Awad “The Walk” by Kamila
Shamsie “Tales from the LA River” by Colm
Tóibín “Clinical Notes” by Liz Moore “The Team”
by Tommy Orange “The Rock” by Leila Slimani
“Impatient Griselda” by Margaret Atwood
“Under the Magnolia” by Yiyun Li “Outside” by
Etgar Keret “Keepsakes” by Andrew O’Hagan
“The Girl with the Big Red Suitcase” by Rachel
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Kushner “The Morningside” by Téa Obreht
“Screen Time” by Alejandro Zambra “How We
Used to Play” by Dinaw Mengestu “Line 19
Woodstock/Glisan” by Karen Russell “If Wishes
Was Horses” by David Mitchell “Systems” by
Charles Yu “The Perfect Travel Buddy” by Paolo
Giordano “An Obliging Robber” by Mia Couto
“Sleep” by Uzodinma Iweala “Prudent Girls” by
Rivers Solomon “That Time at My Brother’s
Wedding” by Laila Lalami “A Time of Death, The
Death of Time” by Julián Fuks “The Cellar” by
Dina Nayeri “Origin Story” by Matthew Baker
“To the Wall” by Esi Edugyan “Barcelona: Open
City” by John Wray “One Thing” by Edwidge
Danticat
Studii și cercetări ... - Academia Română 1920
Teatrul azi - 2004
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