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Cele mai cunoscute 50 romane ale secolului XX / prez. de Joachim Scholl în colab.

cu Ulrike Braun ; trad.: Codruţa Aldea. – [S. l.] : Ed. Aquila 93, 2002. – 280 p. – ISBN

973-8250-42-0.

 Cartea a fost primul best-seller internaţional şi a

doborât întreaga lume elevată în drumul său. Din

acel moment, nu au mai existat obstacole,

romanele devenind o modă.

 50 de romane şi soarta lor, 50 de autori şi istoria

vieţii lor. Această colecţie de eseuri aduce în atenţia

cititorului doar câteva dintre capodoperele literaturii

universale care merită citite cu siguranţă.

 Ulise, Dna Dalloway, Numele trandafirului, Casa

Buddenbrook, În căutarea timpului pierdut sau

Lumina de august sunt doar câteva dintre

romanele care au schimbat pentru totdeauna modul

de a scrie, a percepe şi a citi literatura bună.

„Ar trebui să citim pentru a da sansa sufletelor noastre de a huzuri.” (Henry Miller)

Pictor: Ilia Galkin



1001 de cărţi de citit într-o viaţă / coord.: Peter Boxall ; trad. din lb. engleză: Carmen Ion, 

Gabriela Tănase. – Bucureşti : Encicl. RAO, 2007. – 959 p. – ISBN 978-973-717-174-0.

„Lectura este o formă a fericirii. Ultima la care vom renunţa.” (Fernando Savater)

 Lista propusă de autor nu încearcă să stabilească noi

canoane, să definească sau să prezinte exhaustiv

romanul. Cartea reflectă priorităţile comune ale cititorilor

contemporani, o anumită înţelegere a originii romanului,

ca şi un anume tip de pasiune pentru lectură.

 Lecturând cartea, veţi simţi constant contradicţia dintre

amploare şi constrângere. Romanul, în acest volum, este

reprezentat în toată diversitatea, iventivitatea şi

înţelepciunea sa, începând cu Antichitatea – Esop,

Ovidiu, Chariton – şi terminând cu ficţiunea

contemporană a lui Amis, Delillo sau Houellebecq.

 Cartea vorbeşte despre o mie şi una de lucruri, a atâtor

alte romane ce trebuie citite, ca şi a scurtimii unei

poveşti, oricât de lungi, comparativ cu acţiunea în sine

de a istorisi.Pictor: Richard Boyer



111 romane celebre într-o singură carte / coord. Ruxandra Ivănescu, Ana Popescu. – Ed.

a 3-a. – Piteşti : Paralela 45, 2002. – 508 p. – ISBN 973-593-552-X.

„Cărţile trebuie citice la fel de încet şi grijuliu cum au fost scrise”.  (H. D. Thoreau)

 Lucrarea de faţă îşi propune să fie nu atât un ghid

al romanelor celebre, cât un stimulent, o

provocare la lectură şi relectură.

 Demersul autorilor cărţii este o invitaţie la eterna

bucurie a lecturii, care este una dintre cele mai

subtile forme de libertate.

 Numeroşii autori ai volumului de faţă aduc, în

lectura oficiată în această carte, sub ochii celor

interesaţi, puncte de vedere diferite moduri de

lectură diferite, fiindcă sunt cu toţii personalităţi

diferite.

Pictor: Daniel F. Gerhartz

 Lucrarea se adresează elevilor şi studenţilor,

venind în ajutorul pregătirii lor la literatura

universală şi comparată, însă conţinutul ei este

deschis spre toate categoriile de cicitori interesaţi

de universul romanului mondial şi european.



Абрамов, Юрий Андреевич. Сто великих книг / Ю. А. Абрамов, В. Н. Демин. – Москва : 

Вече, 2003. – 478 p. – ISBN 5-7838-0433-9.

«Просто читай, и пусть слова ласкают твой слух, словно музыка». (Р оальд Даль)

 Мыслящий человек постоянно оценивает и отбирает. Из

океана книг ему необходимо отобрать для прочтения

самые, самые… Самые нужные, необходимые и, конечно

же, самые талантливые.

 Проходят века, меняются нравы, знания о мире, меняется и

выбор книг. В какой-то точке этот отбор смыкается с

рекомендательными списками для чтения. Такие списки

создаются во всех странах.

 Данное издание предлагает 100 великих книг – вершин

человеческой мудрости.

 Авторы вынесли на суть читателя личные пристрастия и

собственный взгляд на мир. Книги, о которых пойдет речь,

пережиты не только разумом, но и сердцем.

Художник: Андрей Шишкин 



 Bestseller: cărţi de citit bune – top recomandări 2020  https://shopniac.ro/carti-bune-bestseller-3470/

 Cărţi electronice gratis şi legal http://cartibunegratis.blogspot.com/p/catalog-de-carti-gratuite-in-romana.html

 Cele 100 de cărți ale secolului după Le Monde  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cele_100_de_c%C4%83r%C8%9Bi_ale_secolului_dup%C4%83_Le_Monde

 Cele mai citite cărți din lume https://life.ro/cele-mai-citite-carti-din-lume/

 Cele mai citite cărţi din toate timpurile. De la Biblie la „Alchimistul“ lui Coelho Citeste mai mult:  

https://adevarul.ro/cultura/carti/cele-mai-citite-carti-timpurile-biblie-alchimistul-coelho-

1_559a08cdf5eaafab2c480827/index.html

 FullBooks.com http://www.fullbooks.com/

 Open Library https://openlibrary.org/

 Pearltrees http://www.pearltrees.com/t/bibliotheques-numeriques/id2752321

 Top 10 cele mai citite carti din toate timpurile https://1cartepesaptamana.ro/cele-mai-citite-carti/

 100 лучших книг https://readrate.com/rus/ratings/top100

 Подборка из действительно интересных книг, которые стоит прочитать каждому…https://www.obaldeno.ru/podborka-iz-

dejstvitelno-interesnyh-knig-kotorye-stoit-prochitat-kazhdomu/

 Самые читаемые книги на планете https://econet.by/articles/21660-samye-chitaemye-knigi-na-planete

https://shopniac.ro/carti-bune-bestseller-3470/
http://cartibunegratis.blogspot.com/p/catalog-de-carti-gratuite-in-romana.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cele_100_de_c%C4%83r%C8%9Bi_ale_secolului_dup%C4%83_Le_Monde
https://life.ro/cele-mai-citite-carti-din-lume/
https://adevarul.ro/cultura/carti/cele-mai-citite-carti-timpurile-biblie-alchimistul-coelho-1_559a08cdf5eaafab2c480827/index.html
http://www.fullbooks.com/
https://openlibrary.org/
http://www.pearltrees.com/t/bibliotheques-numeriques/id2752321
https://1cartepesaptamana.ro/cele-mai-citite-carti/
https://readrate.com/rus/ratings/top100
https://www.obaldeno.ru/podborka-iz-dejstvitelno-interesnyh-knig-kotorye-stoit-prochitat-kazhdomu/


RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

 Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB : http://primo.libuniv.md

 AVRAM, Arina. Enciclopedia înţelepciunii : 107 învăţăminte din proverbele lumii . Bucureşti : Ed. ALL, 2011. 426 p. 

ISBN 978-973-684-745-5.

 Maxime şi cugetări : [Vol. 1] : Gânduri care vrăjesc... . Chişinău : Epigraf, 2007. 416 p. ISBN 978-9975-924-02-3.

 Maxime şi cugetări : [Vol. 2 ]: Cioburi de înţelepciune şi de nebunie : 6500 de maxime şi cugetări, 500 de noţiuni. 

Chişinău : Epigraf, 2008. 576 p. ISBN 978-9975-947-58-9.

 Reflecţii şi maxime. Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1989. Vol. 1. 654 p. ISBN973-29-0006-7

 Reflecţii şi maxime. Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1989. Vol. 2. 642 p. ISBN973-29-0006-7.

 Крылатые фразы наших дней. Под ред. А. П. ХОДАСОВОЙ. Москва : Рипол Классик, 1999. 574 р. ISBN 5-7905-

0373-X.

http://primo.libuniv.md/
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