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The Personality of Romanian Literature Dec 31 2019
Bibliografia esen?ial? a literaturii române Sep 27 2019
Stil ?i stilistic? : studii Jun 04 2020 Cartea de fa?? este rezultatul unui bilan?: ea adun? studii ?i articole
publicate în diverse reviste ?i volume de-a lungul a mai bine de jum?tate de secol, din momentul în care
m-am consacrat stilisticii. Volumul a stârnit autorului explicabile accese de melancolie. Am încercat s?
le dep??esc, amintindu-mi faptul c? asemenea recapitul?ri ?tiin?ifice reprezint? pân? la urm? o revan??
asupra timpului, inamicul ?i aliatul nostru etern.
Mereu umbrele-- Oct 28 2019
Via?a româneasc? Aug 07 2020
Sintaxa limbii române Oct 09 2020
Critic? literar? Oct 01 2022
Dic?ionar de literatur? român? Nov 21 2021 O carte strict necesar? în biblioteca fiec?ruia. Dic?ionarul
cuprinde scriitorii cei mai importan?i ai literaturii române, de la clasici pân? la contemporani, romancieri,
poe?i, esei?ti, critici ?i istorici literari. Dic?ionarul, al?turi de alte opere din acela?i gen, vine s? compleze
un domeniu fragil din cultura româneasc?.
Supunerea la tradi?ie Sep 07 2020
Calea de acces Aug 26 2019
Studii ?i cercet?ri ?tiin?ifice. Filologie Mar 14 2021
Opere Sep 19 2021
Studii ?i cercet?ri lingvistice Jan 30 2020
Limba romîn? Jan 12 2021
Portrete legendare feminine Feb 10 2021 Cele nou? proiecte de istorie local? prezentate în aceast?
carte au fost scrise în perioada 2005?2011 în urma investiga?iilor f?cute în arhiv? ?i „pe teren“ la
m?n?stirile Agapia, V?ratic, Neam?, Secu din jude?ul Neam?, Galata ?i „Sfin?ii Trei Ierarhi“ din jude?ul
Ia?i, precum ?i la m?n?stiri ?i obiective istorice de pe muntele Ceahl?u ?i din împrejurimi.
National Union Catalog Feb 22 2022 Includes entries for maps and atlases.
Limba român? Jun 16 2021
Domnu Trandafir Jan 24 2022
Anii treizeci Jul 26 2019
Analele Jun 24 2019

Podul cu vechituri Jun 28 2022 „Mul?i dintre noi î?i exorcizeaz? decep?iile, deprimismul ?i nevrozele
generate de senza?ia inutilit??ii prin sport, muzic?, gastronomie, gr?din?rit, sex, turism cultural, pescuit
sau vân?toare. De ce n?ar figura calofilia, bibliofilia sau îns??i libromania printre metodele de
destr?mare a constrângerilor? În cuprinsul elitelor, indiferent de meserii ?i vârste, toat? lumea exalt?, fie
detectând în trecut, fie proiectându??i nostalgiile acolo, calit??ile elementare de odinioar?: bunacuviin??, bunele maniere, buna dispozi?ie, credin?a, responsabilitatea, moralitatea, arta de a fi cuminte,
în?elept, hedonist cu sim? civic ?i energie coagulant?comunitar?, într?o bonomie convivial? care s?
constituie ?i pl?mada nepo?ilor destina?i viitorului. Ce alt simbol ar fi mai nimerit pentru toate acestea
de nu podul plin cu amintirile familiei, care constituie ceea ce reprezint? acoperirea bancar? în aur, ca
garan?ie valoric? pentru bietele bancnote ?ifonate care circul? pe pia???“ – DAN C. MIH?ILESCU
Library of Congress Catalogs May 16 2021
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints Dec 23 2021
Ceremonialul Sadovenian Jul 06 2020 Zsfg. in franz.
Mihail Sadoveanu Nov 02 2022
East European Accessions Index Apr 26 2022
Identitatea româneasc? în preajma Centenarului Marii Uniri (1918-2018) Jul 30 2022 A fost, se pare,
prima oar? când a tres?rit în mine, în copilul care eram, sentimentul patriotic, care mi-a mai ap?rut doar
în anumite momente ce ?in, probabil, de evenimente, dar ?i de starea mea psihic?; sau, mai probabil,
de ceea ce-mi recomanda tat?l meu pe care îl vedeam în mare prete?ug cu simpatici evrei, unguri,
vorbind o maghiar? perfect?, deoarece î?i f?cuse liceul la Oradea-Mare, o ?coal?, aproape o fort?rea??,
?inut? de preo?i minori?i unguri, în anii dou?zeci: – Tat?, când trebuie s? fim ?i s? ne sim?im Români? –
Foarte simplu, a sosit r?spunsul, când ?ara noastr?, România, e contestat?, sau când se afl? în pericol!
/ Nicolae Breban Ca s? ne identific?m în lume, la un secol de la Marea Unire, este de ajuns s? spunem
c? exist?m la confluen?a Carpa?ilor cu Dun?rea, cu Nistrul ?i cu Marea cea Mare, c? venim de la Roma,
c? ne chem?m înc? romani, c? vorbim „latina dun?rean?”, c? ne închin?m Domnului/ Dominus, dar c?
avem ?i nostalgia Noii Rome bizantine, cunoscute direct de str?mo?i prin limba lui Chiril ?i Metodiu, prin
buchii ?i prin curgerea doinit? a dorului. Cu alte cuvinte, noi unim cele dou? jum?t??i ale Europei într-un
concert al culturii ?i civiliza?iei, pe care Aura Christi – discret ?i senin – ni-l trimite cu gânduri de bine,
prin vocea unor personalit??i care ?tiu s? cuvânteze ex profundis. / Ioan-Aurel Pop Academia Român?
r?mâne fidel? misiunii ?i destinului s?u princeps, consolidate de istoria sa, ca p?str?toare a valorilor ?i
con?tiin?ei noastre identitare: limba român?, cultura ?i spiritualitatea neamului nostru. / Victor Voicu
Studii despre opera lui Mihail Sadoveanu Aug 19 2021
Dic?ionarul limbii romîne literare contemporane Nov 09 2020
Romanian Review Aug 31 2022
Anuar de lingvistic? ?i istorie literar? Apr 14 2021
De la Ia?i la Ierusalim ?i înapoi May 28 2022 O confesiune ?i o medita?ie despre mediul evreiesc din
România de dup? al doilea r?zboi mondial, pornind de la propria experien?? ?i biografie a autorului, în
prezent conferen?iar la Universitatea Ebraic? din Ierusalim. Având ca nucleu un dialog cu tân?rul filozof
Sandu Frunz?, de la Universitatea din Cluj, cartea reconstituie via?a evreilor din Ia?i (ora?ul natal al
autorului), de dup? r?zboi, adolescen?a în perioada stalinist?, dilemele ?i reflec?iile stimulate de
op?iunile mediului evreiesc din România în noile condi?ii de dup? r?zboi, având de ales între integrarea
în via?a social? ?i intelectual? româneasc? marcat? de tenta?ia ?i pervertirea comunist? sau,
dimpotriv?, alternativa stabilirii în Israel. O semnificativ? parte a c?r?ii se concentreaz? asupra evolu?iei
acelor intelectuali evrei care au p?r?sit România în perioada ceau?ist?, dificult??ile ?i dramele adapt?rii
la o nou? ambian?? cultural?, ca ?i complexa rela?ie cu mediul ?i cultura în care s-au format. Pe
parcursul a câteva decenii, amintirile ?i reflec?iile autorului reconstitu?ie, dintr-un unghi inedit ?i foarte
personal, mediul universitar ie?ean, ca ?i universul spiritual al intelectualilor israelieni originari din
România.
Studii ?i cercet?ri lingvistice Mar 02 2020
Opere Jul 18 2021

MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures Oct 21
2021
Dic?ionarul limbii române Nov 29 2019
Geografie ?i con?tiin?? na?ional? Dec 11 2020 M? gândesc la un articol despre Hoga?. Teribil m?
chinuie?te Hoga?. E a?a de curios c? a murit! Lipse?te a?a de mult! Parc? a? vrea s?-i mai spun ceva –
?i nu se mai poate! Niciodat? n-am sim?it ceva la fel despre un mort. Probabil pentru c? avea atâta
via??, era îns??i via?a. ?i era ?i Moldova, ?i trecutul, ?i mun?ii, ?i mân?stirile – care nici ele nu mai sunt.
A murit simbolic!” (Garabet Ibr?ileanu c?tre George Topîrceanu, 1918)
Gramatic? practic? a limbi române cu o culegere de exerci?ii Apr 02 2020
Manuscriptum May 04 2020
Amintirile unui fost corector. Insemnarile cultivatorului de marar Mar 26 2022 Edi?ie îngrijit?, prefa?? ?i
note de Marius Chivu „Amintirile, anecdotele, portretele, întotdeauna foarte calde, f?cute de tân?rul
Petre Stoica ofer?, indirect, câteva priviri asupra unui mediu literar, în special al anilor ’50, pe cât de
nefast, prin dogmatismul realismului socialist, pe atât de complex prin amestecul de impostori,
oportuni?ti politic ?i reale personalit??i culturale, arti?ti insoli?i, supravie?uitori ai lumii de dinainte de
r?zboi. Prin amintirile sale în tonalit??i nostalgice cu tu?e de umor se perind? sute de scriitori,
traduc?tori, gazetari, pictori, actori, dând astfel imaginea unei lumi vii, populate cu nenum?rate
personaje, nu rareori contradictorii în destinele lor aflate sub vremuri nu tocmai prielnice. Însemn?rile
cultivatorului de m?rar sunt o addend? a poeziei sale. Preocup?rile, personajele, st?rile sunt acelea?i.
Prozaismul s?u melancolic ?i plin de umor se manifest? aici din plin, cartea fiind o relatare ?i totodat? un
elogiu al lucrurilor banale, al dialogurilor cazuale ?i al muncilor cotidiene, lipsite de grandoare, «de la
?ar?». În afara unor note de lectur?, jurnalul e despre nimic, l?sând îns? via?a s?-i p?trund? pe fiecare
pagin?.“ – Marius Chivu
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