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Limba român? – modernitate ?i continuitate în cercetarea lingvistic?
Nov 02 2022 Volumul, reunind comunic?rile de la aceast? edi?ie aparte,
se deschide cu dou? texte tot aparte, ce omagiaz? doi profesori c?rora comunitatea academic? din facultatea noastr? le datoreaz? foarte
mult, atât institu?ional, cât ?i profesional ?i uman: Ioana Valentina Mur?ru? ?i Emil Ionescu. Prin acest volum, care le este a?adar dedicat
în semn de recuno?tin?? ?i pre?uire, dorim s? le mul?umim cu to?ii, colegi ?i discipoli. La cele patru sec?iuni cuprinse în mod obi?nuit în
actele colocviului se adaug? de aceast? dat? o sec?iune nou?, care con?ine o selec?ie de texte ale comunic?rilor de la atelierul despre
standardizare. Dintre subiectele tratate în sec?iunea de gramatic? ?i fonetic?, amintim: coordonarea asimetric? (Mihaela T?nase-Dogaru ?i
M?d?lina T?b?citu), construc?ia partitiv? (Ionu? Pomian), problemele ce ?in de grafia flectivelor la împrumuturile recente (?erban
Hartular), contextele în care apare adverbul apoi (M?d?lina Botez St?nescu), utiliz?rile speciale ale prepozi?iilor în româna regional?
(Isabela Nedelcu), posibile analize ale substantivelor definite generice (Andreea Mastu), anafora abstract? (Ruxandra Ivan) etc.
Minorit??ile în context legislativ interna?ional
Sep 27 2019 Volumul analizeaz? con?inutului drepturilor minorit??ilor na?ionale ?i
principalele pozi?ii ale comunit??ii interna?ionale în abordarea problemelor din acest domeniu. Sunt formulate solu?ii ce pot servi drept
baz? pentru dezvoltarea ?i punerea în aplicare a programelor pe termen lung privind protec?ia drepturilor minorit??ilor na?ionale. Cartea
are un caracter interdisciplinar ?i se adreseaz? studen?ilor facult??ilor de drept, sociologie, psihologie ?i ?tiin?e politice, dar ?i
tuturor celor interesa?i s? în?eleag? profunzimile unor fenomene atât de actuale.
Limb?, identitate, multilingvism ?i politici educa?ionale
Jan 24 2022
LIMBA ?I LITERATURA ROMÂN?. PERSPECTIVE DIDACTICE
Jul 06 2020 Volumul este util atât pentru studen?ii ?i masteranzii care se preg?tesc s?
devin? profesori de limba ?i literatura român? ca limb? matern? sau lectori de limba român? ca limb? str?in?, cât ?i pentru to?i profesorii
filologi interesa?i s?-?i îmbun?t??easc? practicile didactice.
Na?ionalismul. Identitatea etnocultural? ?i proiectul elitelor
Jun 24 2019 Lucrarea reprezint? o sintez? a teoriilor ce explic? apari?ia
na?ionalismului în epoca modern?. Acesta a suferit importante transform?ri odat? cu industrializarea, democratizarea societ??ilor europene
?i alfabetizarea maselor. Raportarea permanent? la „cel?lalt“, o sl?biciune a tuturor formelor de na?ionalism, a generat marile tragedii ale
secolului XX, responsabile de genocid, epurare etnic? ?i crime împotriva umanit??ii, iar tensiunile dintre na?iuni nu au fost decât în parte
temperate de proiectul Europei unite, deocamdat? incomplet, dar necesar pentru pacea continentului. Autorul reu?e?te, prin tema abordat?, s?
aduc? publicul mai aproape de marile fr?mânt?ri ale prezentului, cu o excelent? bibliografie a subiectului.
Limba româna în Basarabia (1812-1918)
Apr 14 2021
Anti-Strategic Management: teorie ?i studii de caz
Oct 09 2020 Criza economic? din ultimii ani a scos în eviden?? o serie de probleme ale
managementului strategic aplicat în interiorul organiza?iilor. În Anti-Strategic Management, autorul pune sub semnul întreb?rii concepte ?i
teorii ale managementului strategic ?i propune o perspectiv? diferit?, motivat? de inten?ia de a demitiza abord?rile-?ablon din domeniu.
Demersul s?u este sus?inut cu studii de caz centrate pe situa?ia din România, iar punctele care au iscat controverse academice sunt tratate
într-o manier? critic? pe baza unei vaste experien?e la catedr? ?i în conducerea unor societ??i economice. Lucrarea se adreseaz?
profesioni?tilor din domeniu, studen?ilor la facult??ile de ?tiin?e economice ?i celor interesa?i de aspectele teoretice mai pu?in tributare
manualelor sau schemelor instrumentale consacrate.
The Syntax of Old Romanian
Oct 01 2022 This book provides the first comprehensive overview of the syntax of old Romanian written in English
and targeted at a non-Romanian readership. It draws on an extensive new corpus analysis of the period between the beginning of the sixteenth
century, the date of the earliest attested Romanian texts, and the end of the eighteenth century, generally considered to mark the start of
the modernization of Romanian. Gabriela Pan? Dindelegan and her co-authors adopt both a synchronic and diachronic approach by providing a
detailed corpus analysis in a given period, while also comparing old and modern Romanian. They examine the evolution of a variety of
syntactic phenomena, including the elimination or diminishing of certain facts or generalization of others, the total or partial
grammaticalization of phenomena, competition between structures, and cases of syntactic variation. The book takes a typological and
comparative perspective, focusing on those phenomena that are considered specific to Romanian (either on the Romance or in the Balkan area),
and adopts a modern framework while still remaining accessible to readers from any background.
O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului
Jun 04 2020
Mentalit??i dominante în literatura român? ?i englez? din secolele XIX ?i XX- O abordare lingvistic?
Oct 28 2019 ,,Cartea pe care o avem în
fa?? este o lucrare ampl? ap?rut? ca rezultat al unei cercet?ri inter- ?i transdisciplinare, care acoper? o plaj? larg? de domenii, de la
literatur? comparat? la lingvistic? comparat? ?i chiar istorie social? comparat?. Ana-Maria Ionescu studiaz? literatura din perspectiv?
predominant lingvistic?, dar nicidecum exclusiv lingvistic?, demonstrând importan?a analizei lingvistice nu numai în sine ?i pentru sine, ci
mai ales ca instrument util ?i necesar de lucru în atâtea alte discipline umaniste" (Mariana Ne?)
Ghid de stil lingvistic pentru traducerea în limba englez?
Jul 18 2021 Acest ghid de stil pentru traducerea în limba englez? este destinat
în primul rând autorilor ?i traduc?torilor de limb? englez?, atât interni, cât ?i independen?i, care lucreaz? pentru Comisia European?. Dar
întrucât atât de multe texte oficiale ale institu?iilor UE ?i neoficiale sunt redactate în limba englez? de vorbitori nativi ?i non-nativi
deopotriv?, regulile, mementourile ?i referin?ele la îndemân? urm?resc s? serveasc? ?i un public mai larg. În acest Ghid, „stil” este
sinonim cu un set de conven?ii lingvistice acceptate; prin urmare, se refer? la utilizarea recomandat? în interior, nu la stilul literar.
Din motive de coeren?? stilistic?, varietatea limbii engleze, instruc?iunile ?i sfaturile din acest Ghid, bazeaz? pe utilizarea standard în
Marea Britanie ?i Irlanda. Ghidul trateaz? conven?iile lingvistice aplicabile în cele mai utilizate contexte. Acest lucru nu ar trebui s?
implice faptul c? „engleza UE” este diferit? de „engleza real?”; este pur ?i simplu o reflectare a faptului c? Uniunea European?, ca
organism unic, a trebuit s? inventeze o terminologie pentru a se descrie. Cu toate acestea, scopul primordial în ambele p?r?i ale Ghidului
este de a facilita ?i încuraja scrierea unei limbi engleze clare ?i u?or de citit. Încerc?m s? d?m un exemplu utilizând un limbaj cât mai
clar, simplu ?i accesibil posibil. În textele legislative, acurate?ea ?i claritatea sunt desigur primordiale. Dar limbajul legal sau
birocratic pe care l-am putea considera pompos în alt? parte î?i are locul atât în ??legisla?ie, cât ?i în redactarea preg?titoare, de?i
termenii de specialitate trebuie încorpora?i într-o sintax? englez? solid? ?i simpl?. În unele cazuri – memorii departamentale sau lucr?ri
pentru comitetele de specialitate – putem considera „Euroengleza” ca o stenografie profesional? acceptabil?; c?utarea aici a perifrazelor
„în englez? simpl?” pierde timp ?i pur ?i simplu irit? cititorii. În schimb, jargonul intern nu este adecvat în documentele care se

adreseaz? publicului larg, cum ar fi pliante sau pagini web. Informa?ii de utilizare practic?, de ex. privind drepturile, aplicarea pentru
locuri de munc? sau accesarea de finan?are, trebuie s? fie imediat în?eles chiar ?i pentru cei care nu sunt familiariza?i cu func?ionarea ?i
vocabularul UE. Aceasta înseamn? ?i, de exemplu, utilizarea paragrafelor scurte, a sintaxei simple ?i a dispozitivelor de eviden?iere precum
marcatoarele. A?adar, „stilul” este o problem? de zi cu zi atât pentru autori, cât ?i pentru traduc?tori, pentru care sper?m c? acest Ghid
va fi o surs? practic? de informa?ii ?i un ajutor pentru consecven??. Ghidul nu î?i propune în niciun fel s? înlocuiasc? resursele oficiale,
care merit? consultate în sine.
ADMINISTRA?IA SPIRITUAL? May 04 2020 Dac? în ierarhiile politice, ADMINISTRA?IA PREZIDEN?IAL? este considerat? un vârf de organizare ?i
reprezentare a unei na?iuni (în cazul de fa??, na?iunea român?), în ierarhiile filozofice, ADMINISTRA?IA SPIRITUAL? este considerat? un vârf
de organizare conceptologic? ?i ontologic? a Speciei Sapiens, atât practic cât ?i teoretic, de fapt cel mai înalt complex de valori de
cunoa?tere atât axiologice, cât ?i epistemologice sau gnoseologice... ...Datorit? vitezei de compunere a c?r?ii de fa??, ADMINISTRA?IA
SPIRITUAL?, în ordine pentru a fi citibil?, analizabil? ?i criticabil? în partea a doua a lunii octombrie 2019, ne vom rezuma doar la
ultimele trei luni de activitate a Administra?iei Preziden?iale din România, ?i anume, August, Septembrie ?i Octombrie 2019, fiindc? cele
trei luni alese sunt în premergerea unui Noiembrie fierbinte ?i controversat de alegeri preziden?iale în România! ...Desigur, v? ve?i
întreba cum poate o Administra?ie Spiritual?, cu un singur membru, cu un singur autor, cu un singur lupt?tor, cu un singur challenger, nuu?,
s? înfrunte o Administra?ie Preziden?iala cu Pre?edinte de Stat ales de un popor, cu secretari, consilieri, ma?ini la scar?, avion
preziden?ial, cu g?rzi de onoare, personal de servicii ?i de security, palat (Cotroceni) cu un imens parc, cu sf?tuitori iste?i, cu
translatori în zeci de limbi str?ine, cu sute de computere superactivate ?i superconectate, cu Media na?ional? ?i interna?ional? la îndemân?
?i chiar laudativ?, cu partide de sus?inere na?ional? ?i comunit??i istorice ?i diasporo (diaspora român?) favorabile, cu consuli generali
?i ambasadori ai României deasemenea favorabili, cu, cu, cu... Tocmai aici e pariul nostru, tocmai aici e miza noastr?, tocmai aici e ?ansa
noastr?, tocmai aici e challengerul nostru, b?t?lia noastr? pe nesfâr?itele câmpuri de b?t?lie ale cunoa?terii, reduta noastr?, baricada
noastr?, deci Spiritual versus Preziden?ial... Administrator Spiritual
Inconstientul cognitiv: modele teoretice, suport experimental si aplicatii
Dec 23 2021 In functionarea mentala inconstientul are un rol
fundamental. Majoritatea mecanismelor prin care percepem memoram gandim sau ne controlam si monitorizam comportamentul sunt inconstiente.
Iata de ce odata cu aparitia paradigmei cognitive si maturizarea neurostiintelor inconstientul a dobandit un rol central si in planul
cercetarii psihologice. Volumul prezinta principalele abordari stiintifice ale inconstientului precum si categoriile de fenomene psihice pe
care le circumscrie actualmente sintagma „inconstient cognitiv“: perceptia memoria invatarea si gandirea implicita. Sunt de asemenea puse in
discutie chestiuni viu disputate in studiile de ultima ora cum ar fi diferentierea constient-inconstient in perceptie impactul
comportamental al stimularii subliminale posibilitatea inducerii unor emotii prin stimuli subliminali etc. Analizele teoretice completate de
un glosar si de studii experimentale realizate de autor care evalueaza utilitatea stimulilor subliminali in psihoterapie si reclama sint
utile atat studentilor si profesorilor de la facultatile de psihologie cat si cercetatorilor sau psihologilor practicieni. Cuprins:
Problematica inconstientului in paradigmele psihologiei contemporane • Problematica inconstientului cognitiv • Reconsiderarea diversitatii
fenomenelor inconstiente • Perceptia subliminala. Clarificari teoretico-metodologice • Investigatii proprii asupra perceptiilor implicite •
Aplicatii clinice ale stimularii subliminale • Impactul publicitar al stimulilor subliminali
Actual priorities of modern science, education and practice
Mar 26 2022 Proceedings of the ?II International Scientific and Practical
Conference
Psihopedagogie special?. Modele de evaluare ?i interven?ie
Sep 19 2021 Volumul abordeaz? diferitele aspecte ale psihopedagogiei speciale,
urm?rind educa?ia, terapia ?i reabilitarea persoanelor cu nevoi speciale în cadrul institu?iilor specializate. Sunt prezentate tipurile de
dizabilit??i, sindroame ?i tulbur?ri specifice, terapii multidisciplinare ?i tehnici de coping, elemente de dezvoltare curricular? ?i
programe de interven?ie timpurie, sisteme de comunicare ?i servicii de consiliere. Metodele de recuperare propuse au la baz? cele mai
recente descoperiri din domeniile geneticii umane, neuro?tiin?elor ?i neuropsihologiei, dar ?i din ariile psihopedagogiei speciale,
psihologiei dezvolt?rii, ergonomiei ?i tehnologiilor informatice de acces. Pentru o mai bun? în?elegere a conceptelor expuse, în volum au
fost incluse studii de caz ?i exemple practice, precum ?i un glosar de termeni.
The Oxford History of Romanian Morphology
Jun 28 2022 This book offers the first comprehensive account of the development of the Romanian
morphological system. Romanian is one of the most morphologically complex Romance languages, but has remained relatively understudied
compared with better-known languages such as French and Spanish. Following an introduction that provides an outline of the history of
Romanian, its writing system and major typological characteristics, and the major patterns of allomorphy, chapters in this volume explore a
range of fascinatingly complex aspects of Romanian grammar whose structure and history have to date been largely inaccessible to the Englishspeaking world. Among the most distinctive morphological characteristics of Romanian discussed by the authors are its inflexional case
system; the highly unpredictable formation of the plural; the existence of a non-finite verb form that appears to be the continuation of the
Latin supine; the near-absence of distinctive subjunctive morphology; and the complex patterns of allomorphy brought about by successive
sound change. The frequently controversial origins of many of these developments have important implications for broader historical Romance
linguistics and indeed for morphological theory more generally.
Engleza esen?ial? în doar 7 capitole
Aug 07 2020 În aceast? carte vei înv??a limba englez? într-un mod revolu?ionar, simplu ?i eficient,
având doar informa?iile de care ai nevoie! Vei g?si r?spunsul la toate întreb?rile tale care au leg?tur? cu înv??area, în?elegerea ?i
recapitularea limbii engleze. Pentru o înv??are sau recapitulare cât mai eficient?, am conceput cele mai simple ?i inovative metode de
re?inere a regulilor de baza din limba englez?. Tot ce trebuie s? faci este s?-?i acorzi timp, astfel încât s? po?i dobândi cât mai rapid
cele mai utile informa?ii din limba englez?. Acest curs con?ine 7 capitole esen?iale, care la rândul lor, con?in defini?ii ?i explica?ii pe
în?elesul fiec?ruia, f?r? termeni gramaticali complica?i, sau reguli imposibil de memorat. Cursul se bazeaz? pe gândirea unui adult, care
are nevoie de o eficien?? sporit? în înv??area unei limbi str?ine. Fiecare dintre cele 7 capitole con?ine la finalul acestora câte un set de
exerci?ii interactive, care te vor ajuta s? pui în aplicare cele înv??ate ?i în?elese pe parcursul acestor lec?ii. Ceea ce î?i propun în
acest curs nu sunt acelea?i informa?ii pe care le-ai putea g?si în oricare alt curs mai atractiv la o prim? vedere. Dimpotriv?! Mi-am propus
s? realizez acest curs dup? propria experien?? de via?? departe de cas?, într-o ?ar? str?in?, a c?rui limb? nu mi-o mai aduceam aminte de la
orele de englez? de la ?coal?. A?a c?, aici po?i g?si exact explica?iile pe care ?i le dore?ti s? le auzi, astfel încât s? po?i ?i tu c?p?ta
fluen?a ?i încrederea necesar? în limba englez?. Îns? pentru a putea c?p?ta fluen?a necesar? în limba englez?, cel mai important ?i valoros
exerci?iu este repetarea continu?. Ceea ce ?i eu am experimentat pe propria piele ?i a func?ionat extrem de bine. ?i cum
140 de ani de legisla?ie minoritar? în Europa Central? ?i de Est
Jun 16 2021
LIMB?, SOCIETATE, CULTUR?. IN HONOREM LILIANA IONESCU-RUX?NDOIU ?I MIHAELA MANCA?
May 16 2021 Limb?, societate, cultur?. In honorem Liliana
Ionescu-Rux?ndoiu ?i Mihaela Manca? (editori: Oana Chelaru-Mur?ru?, Mihaela-Viorica Constantinescu, Claudia Ene, Gabriela Stoica, Andra
Vasilescu) este o lucrare în dou? volume care omagiaz? dou? figuri marcante ale lingvisticii române?ti, profesoare emerite foarte apreciate,
pe care le leag? nu doar pasiunea profesional? ?i devotamentul pentru Literele bucure?tene, ci ?i o prietenie exemplar?, de decenii.
Volumele, însumând peste 700 de pagini, adun?, în semn de recunoa?tere ?tiin?ific?, gratitudine ?i afec?iune, contribu?ii ale unor lingvi?ti
din mai multe centre universitare ?i de cercetare din România ?i din str?in?tate, reflectând preocup?rile ?tiin?ifice ale celor dou?
personalit??i omagiate: stilistic?, retoric?, pragmatic?, analiza discursului, istoria limbii române, istoria limbii române literare,
dialectologie, lexicologie, semantic?, fonetic?, studii culturale. Prin varietatea temelor, diversitatea perspectivelor teoretice ?i
metodologice, modernitatea ?i actualitatea interpret?rilor propuse de autorii studiilor, lucrarea se adreseaz? cercet?torilor ?i studen?ilor
preocupa?i de domeniul lingvisticii ?i de interferen?ele acestuia cu arii de interes conexe, precum literatura, folclorul, antropologia,
sociologia, istoria.
Nivel prag pentru înv??area limbii române ca limb? str?in?
May 28 2022
Didactica limbii ?i literaturii române
Jan 12 2021 Volumul vine în sprijinul cadrelor didactice ce doresc s? sus?in? examenele de
definitivare sau de ob?inere a gradului didactic II, precum ?i al studen?ilor ce urmeaz? modulul pedagogic, oferind informa?ii complete ?i
actualizate cu privire la predarea limbii ?i literaturii române. Prezent?rile teoretice ale curriculumului, ale metodelor de predare ?i de
evaluare sunt completate de scheme, tabele sintetice ?i exemple practice, cu un accent special pe noile stiluri de abordare a actului
didactic. În anexe, cei interesa?i g?sesc programa ?colar? pentru disciplina op?ional? „tehnici de redactare a unor compuneri“ ?i mai multe
modele de proiecte didactice atât pentru limba, cât ?i pentru literatura român?.
Tinerii maghiari din România
Nov 09 2020 "In this paper we analyse the cultural lifestyle of the 18-35 year-old population according to
their place in the social structure and ethnicity. Two youth surveys from 2008 about the 18-35 age group form the empirical basis of our
analysis, i.e. those ordered by the Romanian Ministry of Youth at national level, on a sample of 998 persons, separately analysing the
Hungarian youth from Romania. Following the analysis of the formation of cultural lifestyles, we compare cultural capital and social
stratification formed according to traditional forms of capital and occupational status, based on an index construed on economic and
cultural capital. In the third part of our study we analyse the social disposition of young people from a stratification and cultural
lifestyle perspective"--Abstract
Utilizarea Sistemelor de Operare
Apr 26 2022

PROVOCAREA RETRADUCERII LITERARE. RESCRIEREA LITERATURII UNIVERSALE ÎN LIMBA ROMÂN?. ACTELE SIMPOZIONULUI INTERNA?IONAL DE RETRADUCERE
LITERAR? (BUCURE?TI, 4-5 NOIEMBRIE 2019)
Oct 21 2021 „Este o realitate de net?g?duit c? retraducerea literar? a îmbog??it limba român?, ca
?i traducerea literar? de altfel, contribuind la dezvoltarea semantic? a limbii noastre […].” Peter Sragher „Pe cititorii pasiona?i de
volumele de conferin?e, c?r?i care reprezint? m?rturii fidele ?i, într-un anume fel, oglinzi ale unor evenimente cu periodicitate ritmic?,
bine ancorate în peisajul cultural ?i academic al forurilor de specialitate, îi invit?m s? deschid? paginile volumului de fa?? ?i s?
recunoasc? în el propriile întreb?ri ?i mereu noi ?i provocatoare r?spunsuri, la acestea sau la alte întreb?ri.” Liviu Franga
Limba ?i literatura român?. 25 de teste pentru Evaluarea Na?ional? cu modele de rezolvare
Mar 02 2020 Destinat elevilor clasei a VIII-a,
dar ?i profesorilor, volumul ofer?, pe lîng? cele 25 de teste, o sintez? a programei pentru disciplina limba ?i literatura român? ?i a
regulilor concursului de evaluare na?ional? dup? finalizarea ciclului gimnazial. Cu ajutorul acestor teste, elevii î?i pot dezvolta
abilit??ile de receptare ?i producere a mesajelor ?i de redactare a compunerilor de diferite tipuri. Elementele de teorie ?i strategiile de
abordare, modelele ?i solu?iile de rezolvare propuse le dau de asemenea posibilitatea s? lucreze independent, în condi?ii cît mai apropiate
de situa?ia real? din cadrul examenului.
VERBELE PSIHOLOGICE: SIMILITUDINI VS. DIVERGEN?E ÎN CONTEXT ROMANIC. ?A (SE) MIRA’ ÎN ROMÂN?, FRANCEZ? ?I SPANIOL?
Feb 10 2021 Verbele
psihologice: similitudini vs divergen?e în context romanic. ‘A (se) mira? în român?, francez? ?i spaniol? reprezint? o cercetare
comparativ?, în arie romanic?, realizat? de pe pozi?iile gramaticii cognitiv-func?ionale. Lucrarea este structurat? în dou? p?r?i propriuzise. Prima parte trateaz? – pornind de la exemple atestate în pagini de limba român? actual? – o serie de aspecte (fundamental) teoretice
cu relevan?? în descrierea sintactico-semantico-pragmatic? a subclasei verbelor psihologice, în acord cu perspectiva asumat? în studiile de
gramatic? cognitiv-func?ional?. Partea a doua constituie nucleul cercet?rii noastre comparative, aceasta fiind dedicat? prezent?rii în
detaliu a principalelor cadre actan?iale (tiparele activ-tranzitiv ?i pasiv reflexiv) aferente verbelor de mirare considerate în limbile
român?, francez? ?i spaniol?. În contextul asum?rii acestui obiectiv, suportul investiga?iei noastre a fost furnizat de numeroase exemple
atestate online în pagini actuale de limba român?, francez? ?i spaniol?, în felul acesta informa?ia lexicografic? fiind coroborat? în mod
esen?ial cu datele furnizate de urm?rirea comportamentului în plan discursiv al unui verb sau al altuia. Gradul de îndeplinire a acestor
obiective este relevat sintetic în partea a treia a lucr?rii, consacrat? prezent?rii concluziilor c?r?ii prin prisma obiectivelor asumate.
(Autoarea)
Limba român?
Aug 19 2021
Hot?râri ale guvernului României ?i alte acte normative
Aug 26 2019
Studia Universitatis Babe?-Bolyai
Jan 30 2020
The Language of the Arts and Literature
Jul 30 2022 The arts and literature have always played an essential role in shaping the national
identity of people around the world. In order to discover, understand, feel and appreciate the arts and literature of various nations, we
need to master the local language. This dictionary brings into contact two cultures, namely the English and Romanian ones, by facilitating
communication in the fields of visual and performing arts, and of literature as well. The Language of the Arts and Literature: An EnglishRomanian and Romanian-English Dictionary will help translators, interpreters, students, and other professionals that work in the field of
culture in general, and of the arts and literature in particular, to communicate in English and Romanian. Designed as an easy-to-use tool,
this book is unique regarding its pair of languages, and its broad perspective and innovative structure.
Captivi la pontul hibrid
Nov 29 2019 Dorin Popescu este un exuberant al geopoliticii. Un autor flamboiant, creativ ?i dornic s? surprind?
cu formule noi. Scrie luxuriant, vivace, colorat, însufle?it, rev?rsând asupra cititorului o abunden?? de figuri de stil ?i ornamente care
dau un farmec inconfundabil articolelor sale. În spatele acestei feerii a cuvintelor, ideile sunt îns? clare, puternice ?i lucide. Stilul
baroc al scriiturii lui Dorin Popescu este rar întâlnit în analiza politicii interna?ionale. Energia lui entuziast?, metaforele în cascad?
?i vârtejul de imagini ne prind într-un iure? al lecturii pe care trebuie neap?rat s? o termin?m înainte de a respira. „Dramatizarea”
spectaculoas? pe care o pune în scen? Dorin Popescu în textele sale, cavalcada de imagini voit surprinz?toare, „incanta?iile” ?i volutele în
care î?i acoper? analizele geopolitice altminteri solide, nu fac decât s? ofere cititorului pl?cerea de a descoperi singur, în spatele
vegeta?iei luxuriante a articolelor care îi poart? semn?tura, arhitectura robust? a unei gândiri politice riguroase ?i profesioniste.
Autorul acestui volum este unul dintre cei mai buni cunosc?tori ai spa?iului est-european din analiza geopolitic? româneasc?. Dorin Popescu
în?elege mult ?i repede, este prompt ?i cu putere de expresie semnificativ?. Piesele din care este compus? aceast? carte-mozaic sunt de
esen?? tare, rezist? probei timpului ?i alc?tuiesc la final o imagine complex?, articulat?, coerent?. Geopolitica exuberant? a lui Dorin
Popescu v? va cuceri. Valentin Naumescu
Limba român? în societatea informa?ional?-societatea cunoa?terii
Sep 07 2020
DCLR – Dictionar de cuvinte livresti in limba romana
Dec 11 2020 DCLR este primul dictionar de acest gen din literatura romaneasca de
specialitate. Lucrarea satisface dorinta de cunoastere lexicala a unui public larg si variat, de la utilizatorii obisnuiti la studenti,
elevi si profesori din mediul universitar si preuniversitar. DCLR urmareste sa faca cunoscute cuvinte si sensuri considerate specifice
limbajului livresc, elitist, erudit, atat prin intermediul definitiilor din dictionar, cat si prin reperarea acestor lexeme in principalele
dictionare explicative si de neologisme actuale. De asemenea, datorita studiului stiintific introductiv, DCLR raspunde intrebarilor
cercetatorilor lingvisti, privitoare la statutul in limba al acestei categorii de cuvinte. Prin urmare, DCLR este un dictionar a carui
prezenta este necesara in fiecare biblioteca.
STUDII LINGVISTICE. IN MEMORIAM CRISTINA C?L?RA?U
Apr 02 2020 Volumul reune?te studii din variate domenii ale lingvisticii, datorate
speciali?tilor de la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucure?ti, de la Institutul de Lingvistic? „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” ?i de
la diverse universit??i din ?ar? ?i str?in?tate.
Topica subiectului în limba român? veche
Dec 31 2019 ?Topica subiectului în limba român? reprezint? o tem? larg?, discutat? par?ial în
multe lucr?ri de gramatic?. Volumul de fa?? î?i propune s? realizeze o monografie rezervat? exclusiv topicii subiectului în limba român?
veche, în texte din perioada 1532-1780. Din punctul de vedere al materialului analizat, noutatea este introducerea unor texte neanalizate în
lucr?rile anterioare, ?i anume Pravila aleas?, Pânea Pruncilor, Documente privitoare la istoria ora?ului Bucure?ti ?i Documente Bârl?dene.
Cartea cuprinde ?ase capitole. Primele dou? capitole reprezint? introducerea ?i partea teoretic? a lucr?rii. Analiza propriu-zis? a
corpusului este împ?r?it? în dou? capitole: topica subiectului în perioada 1532-1640, urm?rind topica subiectului în principal?, în
subordonat?, cea a subiectului lexical al formelor nonfinite, repetarea ?i reluarea subiectului ?i topica subiectului în cea de-a doua
perioad? din limba român? veche, ?i anume 1640-1780, dar cu observa?ia c? sunt men?ionate asem?n?rile ?i schimb?rile care apar în compara?ie
cu perioada precedent?. Topicalizarea ?i dislocarea la stânga a subiectului în limba român? veche sunt analizate în capitolul al V-lea. În
ultimul capitol se prezint? concluziile lucr?rii. Concluzia general? este aceea c? libertatea de topic? este principala caracteristic? a
textelor vechi, subiectul acceptând orice pozi?ie în ordinea linear? a propozi?iei.
Limba român? vorbit? în Moldova istoric?
Nov 21 2021
UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN CONSILIEREA ?I CONSULTAN?A DE TIP ADMINISTRATIV ÎN ÎNV???MÂNTUL LA DISTAN??
Feb 22 2022 Acest demers
?tiin?ific s-a n?scut din dorin?a autoarei de a-?i sintetiza experien?e acumulate pe parcursul celor peste 16 ani de activitate în cadrul
Departamentului ID al Universit??ii din Bucure?ti ?i s-a desf??urat pe parcursul a trei ani în cadrul ?colii doctorale în domeniul ?tiin?e
ale Educa?iei din cadrul Facult??ii de Psihologie ?i ?tiin?ele Educa?iei – Universitatea din Bucure?ti.
Integrarea curricular? ?i dezvoltarea capacit??ilor cognitive
Mar 14 2021 Structurat în jurul a patru nuclee ideatice cu reverbera?ii
practice – (1) educa?ia secundar?, (2) curriculumul integrat, (3) transferul rezultatelor cercet?rilor din domeniul psihologiei cognitive ?i
al neuro?tiin?elor în educa?ie, (4) identificarea unor modalit??i coerente de dezvoltare a curriculumului integrat centrat în mod explicit
pe formarea capacit??ilor cognitive ale elevilor –, volumul propune o abordare interdisciplinar?, situat? între preocup?rile legate de
?tiin?ele educa?iei ?i cele privitoare la mecanismele cognitive. Caracterul s?u este unul metodologic, concretizându-se în forma unei
taxonomii a capacit??ilor cognitive ?i a unui ghid pentru elaborarea cursurilor integrate. Lucrarea se adreseaz? cadrelor didactice care
doresc s? în?eleag? contextul dezvolt?rii curriculare sau s? beneficieze de repere consistente de dezvoltare a unor abord?ri integrate ale
curriculumului, deciden?ilor în domeniul politicilor curriculare, exper?ilor implica?i în elaborarea produselor curriculare ?i, nu în
ultimul rând, publicului larg interesat de politicile ?i practicile educa?ionale actuale ?i de perspectiv?.
Psihologia validat? ?tiin?ific
Jul 26 2019 Volumul constituie un ghid practic de cercetare pentru validarea ?tiin?ific? a serviciilor
psihologice. Prin informa?iile, exemplele ?i sfaturile practice pe care le ofer?, acest manual de metodologia cercet?rii contribuie
semnificativ la dezvoltarea abilit??ilor speciali?tilor din domeniu de a realiza cercet?ri competitive la nivel interna?ional ?i de a
diferen?ia între practicile psihologice validate ?tiin?ific (evidence-based practice) ?i serviciile lipsite de aceast? baz?.
DIMINUTIVELE ÎN LIMBA ROMÂN? ACTUAL? VORBIT? Aug 31 2022 De ce diminutivele? Pentru c? sunt prezente în limba român? actual?, dar au ?i o
istorie tumultuoas?. Diminutivele atrag, diminutivele apropie, diminutivele dep?rteaz? sau chiar dezgust?. Cuvinte folosite de mul?i dintre
vorbitorii limbii române, acestea au o mare capacitate de adaptare. Fiind o modalitate prin care oricine î?i poate exprima creativitatea sau
emo?iile, diminutivarea este un procedeu bine reprezentat în limb?, de aceea merit? o aten?ie aparte.
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