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Dicționarul conține un amplu material informativ referitor la principalele curente, tendințe,
grupări și personalități din cadrul artei moderne, începând cu momentul apariției
impresionismului, în anii 1870, și până în prezent. O atenție specială este acordată
manifestărilor cu declarat program novator, volumul remarcându-se prin varietatea
operelor și numelor invocate. Întrucât arta contemporană reconsideră raportul dintre
expansiunea universalist-globalistă și specificul zonelor culturale, marginalizate de multe
ori de sintezele domeniului, autorul extinde comentariul critic asupra fenomenului artistic
din aceste spații culturale. Bogat ilustrat, Dicționarul de artă modernă și contemporană
se adresează deopotrivă profesioniștilor din domeniu și publicului iubitor de artă.
o terminologie unitară (dicționar, lexic, arborescență)
The great transition
Dicţionar enciclopedic român
România masonică
Mic dictionar filozofic
Dictionarul de sociologie rurala este primul volum din cele sase care alcatuiesc Enciclopedia
Rurala. Lucrarea se inscrie in traditia deschisa de Scoala Sociologica de la Bucuresti si pentru
realizarea sa a colaborat un colectiv de autori din toate centrele universitare ale tarii: Bucuresti,
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Cluj, Oradea, Iasi, Brasov, Craiova. Dictionarul este structurat pe patru sectiuni (termeni,
personalitati, curente, reviste) si cumuleaza, pe o intindere de aproximativ 650 de pagini, un
numar de peste 300 de termeni. Lucrarea valorifica terminologia sociologiei rurale romanesti si
europene precum si cea din practica unor institutii internationale si regionale care prin natura
preocuparilor lor afecteaza mediul rural. De asemenea dictionarul ofera o sistematizare
schematica a teoriilor si curentelor de referinta pentru domeniu si constituie un ghid util pentru
toti cei interesati de practica si metodologia de cercetare rurala din sociologie, antropologie si
politici de dezvoltare.
Dic?ionar de sociologie rural?
revist? a Uniunii Scriitorilor din R.P.R.
Dic?ionar de motive, teme ?i simboluri literare
Dic?ionar de personaje biblice ?i reprezentarea lor în arte
Biblioteca

Conceput de catre C.G. Jung in ultimul an al vietii sale si
scris impreuna cu cei mai fideli colaboratori, volumul de
fata reprezinta cea mai bine primita introducere in
psihologia analitica, incluzand atat conceptele de baza, cat
si aplicatiile fructuoase din psihoterapie, critica de arta,
antropologie si chiar stiintele naturii. Dupa capitolul
sintetic dedicat de Jung „taramului inconstientului", sursa
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simbolurilor arhetipale, medicul american Joseph Henderson
ilustreaza aparitia acestor tipare arhetipale in vechea
mitologie, in legendele stravechi, precum si in ritualurile
primitive. Marie-Louise von Franz, cofondatoarea
Institutului „C.G. Jung" din Zürich, abordeaza apoi
„procesul individuarii", cel prin care inconstientul
completeaza constientul, omul regasindu-si astfel
integralitatea si echilibrul. In continuare, Aniela Jaffé,
celebra biografa a lui Jung, ne propune o cheie speciala de
interpretare a artelor vizuale, pe baza simbolisticii
arhetipale. In fine, ultima parte a cartii ofera un studiu
de caz revelatoriu: reputata analista Jolande Jacobi
demonstreaza in ce fel tehnica analizei viselor poate
interveni eficient in psihoterapie. Cartea de fata
ilustreaza modul in care gandirea lui Jung a marcat nu doar
psihologia ultimului secol, dar si domeniile artelor,
literaturii si stiintelor omului. Carl Gustav Jung
(1875–1961), psihiatru elvetian, este fondatorul psihologiei
analitice. Operele complete i-au fost traduse integral la
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Editura Trei, unde i-au mai aparut si insolita Carte Rosie,
respectiv Corespondenta lui cu S. Freud.
Enciclopedia semnelor ?i simbolurilor culturale
Dic?ionar enciclopedic de art? veche a României
Dic?ionar de simboluri din opera lui Mircea Eliade
Mic dic?ionar enciclopedic
Dic?ionar analitic de opere literare române?ti
Studii ?tiin?ifice prezentate la Sesiunea de comunic?ri ?tiin?ifice a studen?ilor, masteranzilor
?i doctoranzilor din Facultatea de Limbi ?i Literaturi Str?ine (2012-2018)
Pavel Codi??
dic?ionar, 1700-2000
Arheologia funerar? ?i sacrificiile
Bibliografia na?ional? a Moldovei
Dic?ionar de art? modern? ?i contemporan?

Această lucrare îşi propune să realizeze un studiu de literatură comparată ce are ca scop
evidenţierea valorificării temelor antice prin interpretarea analitică a elementelor comune
identificate în Metamorfozele lui Ovidius şi în literatura română modernă şi postmodernă.
Dicționar analitic de opere literare românești
Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase
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Dicționar subiectiv al personajelor lui I.L. Caragiale (A-Z)
Dictionar de Sociologie rurala
Dicționar de etnologie
Dic ionar de motive, teme i simboluri literareSimboluri, teme i motive literaredic ionarPARTITURI
PENTRU VOCI N COREditura Universit
ii din Bucure ti - Bucharest University Press
cu etimologia i frazeologia cuvintelor i cu o list de simboluri i abrevieri
The Neverending Story
Via a rom neasc
Cultur
i literatur
n inuturile S tmarului
dic ionar
Acum nou? ani citeam „Anatomi?tii în c?utarea sufletului” a lui
Constantin B?l?ceanu Stolnici. Aici s-?a f?cut s? g?sesc un cuvânt pe
care nu l-?am în?eles ?i am fugit la dic?ionar. Surpriz? îns?, nicio
explica?ie. Apoi am r?scolit c?r?ile din Biblioteca Jude?ean? Vaslui.
Cu greu am g?sit o explica?ie ?i asta m-?a pus pe gânduri. A?a a
început aventura mea în a aduna, culege ?i c?uta cuvinte din sfera
religioas?. A?a am v?zut cum an de an manuscrisul a crescut. Dup? mai
bine de nou? ani ?i tot mai cred a? putea s? mai lucrez, s? mai adaug,
s? mai îmbun?t??esc. În egal? m?sur? îmi doresc ca tot efortul s? fie
unul de bun augur pentru cei ce vor veni ?i care pot lua aceast?
lucrare ca un început cuprinz?tor, sper eu, la care pot s? aduc?
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permanent îmbun?t??iri. M-?a? bucura dac? peste ani cineva va avea
r?bdarea s? fac? asta, ar fi o alt? împlinire sufleteasc?. Cine
deschide cartea poate s? vad? c? lucrarea nu reinventeaz? roata, dar o
a?az? pe f?ga?ul ei normal ?i o prezint? lumii a?a cum ar trebui s?
mearg?. Întreaga lucrare este o munc? de c?utare ?i de ob?inere a
celor mai bune ?i mai corecte explica?ii, dar nu înseamn? c? sunt ale
mele sau c? am contribuit doar eu la ele. Mi-?am dat toat? silin?a s?
nu omit în datele bibliografice nicio surs? folosit? în lucrare.
Înglobând un uria? volum de munc?, de informa?ie, de investig?ri ?i
compar?ri, cartea este o culegere care are scopul de a u?ura munca de
c?utare a celor care vor s? se documenteze mai mult în acest domeniu
sau a celor care necesit? simple ?i rapide explica?ii. Sper s? fie de
folos, s? bucure ?i s? ajute. Acesta este scopul prezentei lucr?ri.
Î?i mul?umesc, cititorule, c? ai ochii acum pe aceste rânduri ?i c?
te-?ai gândit c? acest dic?ionar î?i va fi de ajutor. Cu adânc?
pre?uire, Radu Bobic?
METAMORFOZELE OVIDIENE ÎN DIALOG CU LITERATURA ROMÂN? MODERN? ?I
POSTMODERN?
origini controversate, ritualuri secrete, simboluri magice, misterele
numerelor ?i ale Templului Masonic. Francmasoneria--"templul ideal al
umanit??ii". Adev?rata putere a Lojilor francmasonice
Dic?ionar de matematic? ?i cibernetic? în economie
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Dic?ionar de art? modern?
PARTITURI PENTRU VOCI ÎN COR

Dicţionarul de sociologie rurală este primul volum din cele şase care
alcătuiesc Enciclopedia Rurală. Lucrarea se înscrie în tradiţia deschisă
de Şcoala Sociologică de la Bucureşti şi pentru realizarea sa a
colaborat un colectiv de autori din toate centrele universitare ale ţării:
Bucureşti, Cluj, Oradea, Iaşi, Braşov, Craiova. Dicţionarul este
structurat pe patru secţiuni (termeni, personalităţi, curente, reviste) şi
cumulează, pe o întindere de aproximativ 650 de pagini, un număr de
peste 300 de termeni. Lucrarea valorifică terminologia sociologiei
rurale româneşti şi europene precum şi cea din practica unor instituţii
internaţionale şi regionale care prin natura preocupărilor lor afectează
mediul rural. De asemenea dicţionarul oferă o sistematizare
schematică a teoriilor şi curentelor de referinţă pentru domeniu şi
constituie un ghid util pentru toţi cei interesaţi de practica şi
metodologia de cercetare rurală din sociologie, antropologie şi politici
de dezvoltare.
Dicţionar de termeni literari
Dicționar de literatură română contemporană
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Dicționar enciclopedic romîn
Cercetări de lingvistică
Read the book that inspired the classic coming-of-age film before it's back onscreen in select
theaters this September! From award-winning German author Michael Ende, The Neverending
Story is a classic tale of one boy and the book that magically comes to life. When Bastian happens
upon an old book called The Neverending Story, he's swept into the magical world of
Fantastica--so much that he finds he has actually become a character in the story! And when he
realizes that this mysteriously enchanted world is in great danger, he also discovers that he is the
one chosen to save it. Can Bastian overcome the barrier between reality and his imagination in
order to save Fantastica? "An instantaneous leap into the magical . . . Energetic, innovative, and
perceptive"—The Washington Post "A trumpet blast for the imagination."—Sunday Times
Dic?ionar explicativ ?i enciclopedic al limbii române
Simboluri, teme ?i motive literare
Dic?ionar de termeni ?i concepte teologice
Romanian-English, English-Romanian dictionary
Dic?ionar de pedagogie
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