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Moody's Municipal & Government News Reports Mar 16 2021
Cenaclul de Luni Dec 01 2019 „Volumul acesta este unul pasionant, unul care se cite?te
adeseori ca un roman ideatic ?i evenimen?ial al preistoriei ?i al istoriei genera?iei optzeciste, cu
toate tribula?iile pe care le-a avut aceasta pe parcursul ei accidentat, cu momente în care s-a
impus sau cu momente dramatice, ce au dus la interzicerea Cenaclului de Luni. Chiar din primul
capitol, Cosmin Ciotlo? î?i construie?te într-un mod ingenios, a? zice muzical, structura. Cu o
r?bdare de chinez b?trân, autorul a parcurs colec?iile revistelor, a înregistrat si a analizat

cronicile de cenaclu, apoi antologiile cenaclului si tot ceea ce privea mi?carea literar? tân?r? ?i
prefigura un nou climat literar." Ion Vartic „Dac? e s?-i g?sesc o înrudire critica lui Cosmin
Ciotlo?, aceasta ar fi Florin Manolescu. Prin abordarea unor teme insolite (sau m?car în afara
drumurilor b?t?torite), prin r?sturnarea unor locuri comune ale criticii, prin argumenta?ia
ingenioas? ?i sus?inut? bibliografic." Romulus Bucur „Înainte de a se numi, jucat c?linescian,
Cenaclul de Luni. Via?a ?i opera, cartea aceasta a purtat un alt titlu: Form?m testudo, cu o
sintagm?, recunosc, un pic pre?ioas?, dar extrem de sugestiv?. Romanii numeau a?a, testudo,
adic? «?estoasa», o forma?ie tipic? de lupt? la care infanteria recurgea destul de frecvent. Mi se
p?ruse potrivit s? recurg la aceast? metafor?, împrumutat? dintr-un splendid poem al unuia dintre
autorii de care m? ocup în carte, ca s? rezum în dou? cuvinte (exact dou?) istoricul ?i morfologia
unui fenomen de o aiuritoare complexitate. Cum altfel s? fi explicat mai plastic solidaritatea
generoas?, spiritul camaraderesc, lealitatea polemic?, voluntarismul tineresc pe care poe?ii
«optzeci?ti» le-au întruchipat în primul rând prin scrisul lor? Cum s? le fi redat mai bine curajul
(nu lipsit de angoase) de a înainta um?r la um?r într-un mediu nu o dat? ostil?" Cosmin Ciotlo?
Actual priorities of modern science, education and practice Apr 28 2022 Proceedings of the
?II International Scientific and Practical Conference
Psihologia Fake News Jul 08 2020 Inten?ia de a induce în eroare este la fel de veche ca
omenirea. Într un climat contemporan în care faptele ?i informa?iile false se amestec? ?i sunt
inten?ionat amestecate, gestionarea ?tirilor false devine important? în numeroase arii ale vie?ii
cotidiene, de la politic? la informa?ii despre s?n?tate ?i studii ?tiin?ifice. Acest volum pune
întrebarea ce anume îi face pe oameni s? accepte ?i s? distribuie informa?ii false ?i ce se poate
face pentru a contracara acest fenomen. Aceste trei aspecte trebuie în?elese în contextul creat de
re?elele de socializare online care au schimbat în mod fundamental modul în care informa?ia este
produs?, consumat? ?i transmis?. Pentru a r?spunde acestor întreb?ri, volumul de fa?? aduce
laolalt? exper?i consacra?i din diferite domenii ale psihologiei ?i ale ?tiin?elor înrudite, precum
?tiin?ele informa?iei ?i ?tiin?ele politice, care prezint? cele mai recente studii, teorii ?i aplica?ii
legate de domeniul dezinform?rii ?i propun diferite direc?ii de interven?ie pentru a contracara
?tirile false.
O istorie politica a lumii Apr 04 2020 JONATHAN HOLSLAG pred? politic? interna?ional? la
Universitatea Liber? din Bruxelles. Este autorul a mai multor c?r?i, printre care China’s Coming
War with Asia ?i Trapped Giant. Este consilier special al vicepre?edintelui Comisiei Europene,
membru Rockefeller al Comisiei Trilaterale, membru al Consiliului pentru Securitate ?i
Cooperare din Asia Pacific, ?i membru Nobel la Institutul Nobel din Oslo. A avut apari?ii la
CNN, BBC, Bloomberg, CCTV ?i Al Jazeera, ?i a scris pentru publica?ii precum Financial
Times ?i Guardian. O istorie de 3 000 de ani a lumii care analizeaz? cauzele r?zboiului ?i dorin?a
de pace În 3 000 de ani de istorie, China a petrecut cel pu?in 11 secole în r?zboi. Imperiul Roman
a fost în conflict în cel pu?in 50 la sut? din existen?a sa. Din 1776, Statele Unite a petrecut peste
100 de ani în lupte. Visul de pace a fost universal în istoria umanit??ii. Prin urmare, de ce am fost
atât de rar în stare s? îl atingem? În cartea O istorie politic? a lumii, Jonathan Holslag a realizat o
adev?rat? istorie a omenirii, din Epoca Fierului în prezent, care investigheaz? cauzele conflictelor
între imperii, na?iuni ?i popoare ?i tentativele de diploma?ie ?i cosmopolitism. O privire
exhaustiv? asupra a trei milenii de istorie, cartea arunc? lumin? asupra for?elor care modeleaz?
politica mondial? din Egiptul antic, în China dinastiei Han, de la Pax Romana, la apari?ia
Islamului, de la Pacea Westphalia la crearea Na?iunilor Unite. Aceast? abordare cu adev?rat
global? îi permite lui Holslag s? caute modele în diferite epoci ?i regiuni ?i s? exploreze
probleme mai complexe despre r?zboi, diploma?ie ?i putere. Comer?ul a adus cu sine pacea?
Care sunt limitele diploma?iei? Cum afecteaz? schimb?rile climatice stabilitatea? R?zboiul este

un p?cat universal al puterii? Într-un moment în care amenin?area r?zboiului nuclear reapare,
este o istorie de care avem nevoie, utila studen?ilor la politic? interna?ional?, dar ?i oricui are
nevoie de un cadru pentru a în?elege evenimentele actuale.
Evaluarea na?ional? pentru elevii de clasa a VIII-a Mar 28 2022
Matematic? Sep 21 2021
Pennsylvania Business Law Nov 11 2020
Limb? ?i comunicare Feb 12 2021
Japanese Science and Technology Apr 16 2021
Limba ?i literatura român? Sep 02 2022
U.S. Terminal Procedures Dec 25 2021
Analiza media Feb 01 2020 Analiza media este o form? specific? de exercitare a gândirii critice,
util? atât comunicatorilor profesioni?ti, cât ?i oric?rui participant la via?a social?. Aceast? carte
încearc? s? prezinte analiza media ca o preocupare multi-disciplinar?, ce utilizeaz? no?iuni din
retoric?, studiile culturale ?i media, lingvistic?, ?tiin?e sociale ?i ale comunic?rii, dar ?i din
informatic?. Cartea se dore?te a fi în primul rând un instrument util pentru comunicatorii publici,
pentru jurnali?ti, fact-checkers ?i speciali?ti în comunicarea digital?, dar se adreseaz? ?i
publicului larg. Obi?nuin?a de a a pune la îndoial? reprezent?rile ?i practicile media ?i
capacitatea de a deconstrui structurile narative ?i de semnificare sau chiar de a detecta ?abloane
discursive în cantit??i mari de date generate de utilizatori în mediile digitale dep??esc stricta
aplicabilitate academic?. Evaluarea materialelor media alimentat? de un scepticism reflexiv
devine o necesitate cotidian? în primul rând pentru speciali?tii în comunicare, dar ?i pentru to?i
consumatorii.
Bibliografia na?ional? a Moldovei Jan 14 2021
Limba ?i literatura român? May 30 2022
Current Research in Britain Oct 30 2019
În slujba r?zboiului Jul 20 2021 Bestseller New York Times Reputatul om de ?tiin?? american
Neil deGrasse Tyson ?i coautoarea Avis Lang descriu pe larg felul în care metodele ?i
instrumentele astrofizicii au fost utilizate în slujba r?zboiului de-a lungul anilor. Extrem de
provocator ?i bine documentat, volumul de fa?? studiaz? aceast? simbioz? de la primele încerc?ri
de naviga?ie celest? ?i pân? la tehnicile de recunoa?tere militar? prin satelit din prezent,
dezv?luind leg?tura strâns? dintre ?tiin??, tehnologie, industrie ?i puterea politic?. Milioanele de
fani ai lui Tyson vor avea ocazia s? descopere înc? o fa?et? a modului în care universul ne
modeleaz? via?a ?i lumea. „Arhimede ?i Leonardo au lucrat pentru armatele statelor în care
tr?iau, iar când s-a inventat telescopul, el a devenit în scurt? vreme un instrument de r?zboi. De
ce au astrofizicienii slujbe? se întreab? Tyson ?i Lang. Cartea de fa?? ofer? un r?spuns amplu,
care te poart? din Antichitate pân? la programul Apollo ?i la R?zboiul din Irak. O lectur?
captivant?, plin? de pove?ti uimitoare." — John C. Mather, fizician laureat al Premiului Nobel
„Bazat? pe o cercetare minu?ioas? ?i beneficiind de o scriitur? alert?, În slujba r?zboiului
prezint? rela?ia îndelungat? ?i încâlcit? dintre astronomie ?i puterea politic?. Profund? ?i
edificatoare." — Washington Post „O fascinant? panoram? asupra alian?ei trainice dintre
astrofizic? ?i armat?, de la greci ?i Galileo pân? la drone ?i GPS." — Science „Un triumf! O
excelent? istorie a mileniilor de r?zboaie ?i cuceriri ale omenirii, menit? s? le arate nu doar
astrofizicienilor, ci nou?, tuturor, c? ?tiin?a nu are niciodat? un drum separat de restul societ??ii."
— New York Times Book Review „Tyson ?i Lang demonstreaz? — f?r? niciun fel de
menajamente — c? privitul stelelor a fost dintotdeauna atât ?tiin?? «pur?», cât ?i un instrument al
r?zboiului. " — Nature
Scientific and Technical Aerospace Reports Oct 23 2021

LAIC ?I RELIGIOS ÎN ARTA MONUMENTAL?: REFLEC?II ?I ÎNSEMN?RI Aug 28 2019
Apari?ia artei e un salt gigantic deasupra naturii. Din nu ?tiu ce adâncimi tainice, arta aduce pe
lume o nou? ordine de lucruri care, prin structura lor sui generis, nu mai au nimic de-a face cu
ordinea naturii. Nichifor Crainic – Nostalgia paradisului
Evaluarea na?ional? la limba ?i literatura român? - 2017 Nov 04 2022
Evaluarea na?ional? 2017 Jun 30 2022
Matematic? Aug 01 2022
Mesaje. Ghid practic pentru dezvoltarea abilit??ilor de comunicare Mar 04 2020 To?i cei care
vor parcurge acest ghid practic vor comunica mai eficient ?i vor deveni ascult?tori mai buni.
Volumul de fa?? a ajutat deja mii de cititori s? dezvolte rela?ii mai bune cu prietenii ?i membrii
familiei, cu colegii de serviciu ?i partenerii de via??. Comunicarea este o abilitate fundamental?
pentru via??, la fel de important? ca abilit??ile cu ajutorul c?rora ne câ?tig?m existen?a.
Capacitatea de exprimare ne influen?eaz? considerabil gradul de fericire. Când cineva nu
st?pâne?te arta de a comunica, unul sau mai multe aspecte ale existen?ei sale se afl? în
dezechilibru. Atunci când comunic?m eficient, reu?im s? leg?m ?i s? p?str?m rela?ii de prietenie,
suntem aprecia?i la locul de munc?, copiii ne respect? ?i ne acord? încredere. Aceast? carte
reune?te cele mai importante abilit??i de comunicare într-un singur volum. Aspectele teoretice
sunt prezentate pe scurt ?i ilustrate cu suficiente exemple ?i exerci?ii ca cititorii s? poat? începe
exersarea abilit??ilor pe care doresc s? le dobândeasc?. Înv??ând s? îi în?elegem pe cei din jur ?i
s? ne comunic?m ideile mai limpede, dobândim deprinderi care ne vor îmbun?t??i via?a pe toate
planurile. ? Interpret?m limbajul trupului ? Dezvolt?m abilit??i pentru comunicarea în cuplu ?
Negociem ?i rezolv?m conflicte ? Comunic?m cu membrii familiei ? Gestion?m interac?iunile
din cadrul grupului ? Vorbim cu copiii ? Ne perfec?ion?m abilitatea de a vorbi în public ? Ne
preg?tim pentru un interviu de angajare Lucrarea este structurat? în 6 p?r?i: I. Abilit??i de baz?
(Ascultarea, Dezv?luirea sinelui, Exprimarea) II. Abilit??i avansate (Limbajul corporal,
Paralimbajul ?i metamesajele, Manevrele defensive, Analiza tranzac?ional? ?i clarificarea
limbajului) III. Abilit??i de comunicare în situa?iile de conflict IV. Abilit??i sociale V. Abilit??i
de comunicare în cadrul familiei VI. Comunicarea în rela?ii publice
OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education Romania 2017 Oct 03 2022
Romania’s education system has made impressive strides over the past two decades, with an
increasing share of students mastering the basic competencies that they need for life and work.
But these average improvements mask significant disparities in learning outcomes and
attainment, with an ...
Istoria filmului românesc Jun 06 2020 Istoria filmului românesc (1897-2017) Cea mai tân?r?
dintre arte, la acest hotar de vremi, a acumulat – ?i în spa?ii române?ti – mai bine de un veac de
existen?? ?i se preg?te?te pentru veacurile viitoare. Din bogata documenta?ie avut? la îndemân?,
am selectat, a?adar, nu numai din considerente formale (fiind imposibil de strâns între coper?ile
unei asemenea c?r?i, documenta?ia a zeci ?i zeci de volume), ci, în primul rând, din considerente
de fond, cele mai importante evenimente ?i momente petrecute pe spirala evolutiv?, cu urcu?uri
?i coborâ?uri, cu lumini ?i umbre, a filmului românesc. Am utilizat cu prec?dere fi?ele propriului
meu curs de istoria filmului – pe care l-am sus?inut, la sfâr?itul anilor ’60, la Institutul de Art?
Teatral? ?i Cinematografic? ?i pe care l-am sus?inut, ulterior, mai bine de dou? decenii, la
diferite universit??i de stat sau particulare, la Facultatea de Arte „Geo Saizescu” de la
Universitatea „Hyperion”, la Universitatea Na?ional? de Art? Teatral? ?i Cinematografic?, la
Universitatea european? „Columna” –, precum ?i studii, articole, cronici de film ap?rute cu
prec?dere în revista Contemporanul (majoritatea filmelor române?ti din ultimele cinci-?ase
decenii trecând ?i prin cronicile mele din acest ex-hebdomadar, actualmente mensual). Fa?? de

cercet?rile anterioare – unele de „uz intern ” – am încercat, prin modul de abordare a filmelor din
palmaresul cinematografiei na?ionale, s? m? adresez nu numai cinea?tilor ?i, în genere,
speciali?tilor din lumea artei a ?aptea, am c?utat s? captez interesul unui public cât mai larg de
cinefili, ducând istoria filmului românesc, la propriu, cât mai aproape de spectatorii de ieri, de
spectatorii de azi ?i – de ce nu? – de spectatorii de mâine. / C?lin C?liman
Drumul spre nelibertate Jun 18 2021 Bestseller New York Times Recomandat? de editorii
ziarului New York Times Finalist? la Premiul Lionel Gelber 2019 „O str?lucit? analiz? a
vremurilor noastre" – The New Yorker O cronic? remarcabil?, profund revelatoare, a ascensiunii
autoritarismului din Rusia pân? în Europa ?i America Odat? cu încheierea R?zboiului Rece,
victoria democra?iei liberale p?rea definitiv?. Anali?tii au declarat sfâr?itul istoriei, încrez?tori
într-un viitor pa?nic, globalizat. Credin?a lor s-a dovedit îns? prematur?. Autoritarismul a revenit
întâi în Rusia, pe m?sur? ce Putin dezvolta un sistem politic dedicat exclusiv consolid?rii puterii.
În ultimii ani, acesta s-a extins treptat de la est la vest în timp ce na?ionalismul inflama Europa,
sprijinit fiind ?i de propaganda ?i r?zboiul cibernetic lansate de Rusia. ??ri precum Polonia ?i
Ungaria au înregistrat viraje îngrijor?toare c?tre autoritarism, iar rezultatele electorale din 2016
au adus la suprafa?? nemul?umirea cet??enilor din Statele Unite ?i Marea Britanie fa?? de
politicile ?i valorile tradi?ionale ale ??rilor lor. Dar aceast? provocare actual? la adresa lumii
occidentale prezint? ?i o bun? oportunitate de a sonda ?i în?elege mai bine temeliile propriei
ordini politice. „Dintre toate c?r?ile care încearc? s? explice actuala criz? a democra?iei liberale
occidentale, niciuna nu este mai elocvent? sau alarmant? decât Drumul spre nelibertate a lui
Snyder." – Foreign Affairs „O analiz? sclipitoare ?i îngrijor?toare, care ar trebui citit? de oricine
dore?te s? în?eleag? criza politic? în care este cufundat? în prezent lumea." – Yuval Noah Harari
„Tr?im vremuri primejdioase, sus?ine cu t?rie ?i elocven?? Timothy Snyder în noua lui carte...
Drumul spre nelibertate este un bun semnal de alarm?." – Margaret MacMillan Aceast? lucid? ?i
incisiv? lucrare de istorie contemporan? î?i propune s? sondeze adev?rata natur? a amenin??rii la
adresa democra?iei. Revelând alegerile decisive care ne stau în fa?? – între egalitate ?i oligarhie,
individualitate ?i totalitate, adev?r ?i fals –, autorul restabile?te în?elegerea ideilor fundamentale
care stau la temelia modului nostru de via??, oferind o cale de înaintare în vremuri de mare
nesiguran??. „Combinând comentariul reportericesc cu incursiuni în istoria ideilor ?i propriile
reflec?ii politico-filosofice ale autorului, aceast? lucrare de propor?ii relativ mici acoper? un
tablou vast. ... O lume bulversant? are nevoie de talentul unui editor de ?tiri pentru procesarea
faptelor ?i de abilitatea unui filosof pentru a diseca ideologiile. Snyder le st?pâne?te pe
amândou?." – The Economist
Friday Black Jul 28 2019 Bundel korte verhalen waarin het uitvergroten, maar niet per se
overdrijven, van racisme en kapitalisme de rode draad vormen.
Matematic? ?i ?tiin?e Jan 26 2022
O ABORDARE CULTURAL? A PROCESULUI DE INTERNA?IONALIZARE A
ÎNV???MÂNTULUI SUPERIOR ROMÂNESC Aug 21 2021 Lucrarea de fa?? concentreaz?
eforturile de construire a unui cadru de în?elegere a interna?ionaliz?rii înv???mântului superior
românesc din perspectiv? cultural?, prin sublinierea elementelor particulare ale mediului în care
este implementat?. Cu o abordare interdisciplinar? – cu elemente care îmbin? domeniul filologic
cu ?tiin?ele educa?iei – volumul de fa?? î?i propune s? analizeze modalitatea prin care
dimensiunea cultural? a interna?ionaliz?rii înv???mântului superior se reflect? la nivel na?ional,
institu?ional ?i individual, atingând deopotriv? aspecte de natur? teoretic? ?i pragmatic?.
Urm?rind un fir cronologic, studiul investigheaz? existen?a ?i evolu?ia elementelor de factur?
cultural?, care constituie ast?zi interna?ionalizarea educa?iei, de la apari?ia primelor institu?ii de
înv???mânt superior în spa?iul românesc pân? în România contemporan?. Bazat? pe dou? tipuri

de cercetare – calitativ? ?i cantitativ? – lucrarea are ca studiu de caz Universitatea din Bucure?ti.
Rezultatele acestui studiu pot ajuta atât pe teoreticienii, cât ?i pe practicienii din domeniul
înv???mântului superior s? în?eleag? mai bine componenta cultural? a interna?ionaliz?rii ?i
eviden?iaz?, totodat?, atât progresele realizate, cât ?i aspectele problematice care cer aten?ie ?i
rezolvare.
The Hate U Give Aug 09 2020 Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een
politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen
door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol ongelijkheid. De
armoedige buurt waarin ze woont geeft een groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe
gaat. Overleven in deze twee werelden wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een
hoge prijs.
Anatomia unei imposturi. O ?coal? incapabil? s? înve?e Oct 11 2020 "Asemeni ecologilor, care
privesc natura ca pe un mediu indispensabil de supravie?uire ?i cer stoparea polu?rii pentru ca
urma?ii no?tri s? mai poat? avea ce respira, ?i Mihai Maci prive?te înv???mântul ca pe un mediu
de via??, indispensabil pentru viitorul na?iunii ?i pus sever în discu?ie de iresponsabilitatea
distrugerii condi?iilor care fac posibile producerea ?i reproducerea binelui comun. Vom disp?rea,
ne avertizeaz? Maci cu vocea sa blând?, iubitoare ?i înc?rcat? de disperare." - H. R. Patapievici
"Atunci când abdic? de la menirea ei, ?coala nu e o simpl? institu?ie iner?ial?, ci una
deformatoare. ?i nu deformeaz? doar spatele copiilor, ci, în primul rând, sufletele lor. Elevul care
înva?? c? poate ob?ine note mari cu referate de pe internet e adultul de mâine care va plagia f?r?
remu?c?ri, cel care-?i copiaz? temele în pauz? va alege întotdeauna scurt?tura, iar cel care
promoveaz? cu interven?ii va ?ti c? la baza reu?itei st? nu cunoa?terea, ci cuno?tin?ele. Luate
individual, lucrurile acestea pot p?rea m?runte, îns? cumulate, ele dau m?sura deform?rii lumii în
care tr?im ?i arunc? o umbr? grea asupra viitorului pe care ni-l dorim altfel." - Mihai Maci
Colec?ia Contributors reune?te lucr?ri informative, inteligente, semnate de nume cu autoritate în
diverse domenii. Cititorul va g?si în paginile colec?iei argumente conving?toare, analiz?
riguroas? ?i independen?? în gândire. Volumele incluse în aceast? colec?ie sunt menite s? te fac?
s? în?elegi ideile, tendin?ele ?i muta?iile din lumea modern?, din actualitatea imediat? ?i din
min?ile celor ce provoac? sau decid schimb?rile. ?Anatomia unei imposturi, de Mihai Maci, este
al doilea volum al colec?iei Contributors.
Writing Conscience and the Nation in Revolutionary England May 18 2021 Cover -- Contents -List of Illustrations -- Acknowledgments -- Introduction: Revolutions of Conscience -- 1 Charles
I, Eikon Basilike, and the Pulpit-Work of the King's Conscience -- 2 Oliver Cromwell and the
Duties of Conscience -- 3 Early Quaker Writing and the Unifying Light of Conscience -- 4
Thomas Hobbes's Leviathan and the Civilizing Force of Conscience -- 5 Lucy Hutchinson's
Revisions of Conscience -- 6 Milton's Nation of Conscience -- Afterword -- Notes -Bibliography -- Index
LIMBA ?I LITERATURA ROMÂN?. PERSPECTIVE DIDACTICE Dec 13 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.
RELA?IILE ROMÂNO-RUSE/SOVIETICE DIN SECOLUL AL XIX-LEA PÂN? ÎN
PREZENT May 06 2020 „Volumul de fa?? reune?te contribu?ii ale unor prestigio?i istorici,
lingvi?ti ?i diploma?i din România, Republica Moldova ?i Federa?ia Rus?, pe o tematic? legat?
de rela?ia bilateral? dintre România ?i Imperiul ?arist/URSS/Federa?ia Rus?, precum ?i
civiliza?ia din spa?iul rus/sovietic.”
ORTODOXIE ?I NA?IONALISM ECONOMIC Jun 26 2019 Aceast? culegere înm?nuncheaz?

articole ap?rute în perioada cuprins? între vara lui 2014 ?i sfâr?itul anului 2016. Facem acest
efort, deoarece omul de azi este atât de gr?bit, încât poate nu reu?e?te s? urm?reasc? ni?te
articole ce apar pe saituri, care se înscriu în ceea ce se nume?te la ora actual? media de
alternativ?, adic? una care merge împotriva curentului general, dominat de eurolatrie,
occidentomanie, spirit de vasalitate ?i chingi (neo)liberale. Selec?ia f?cut? a vizat doar acele
articole, care dep??esc cadrul unor polemici de moment, circumstan?iale, mai pu?in relevante
pentru viziunea autorului asupra unor procese mai generale. Printre acestea se reg?se?te ?i o serie
de recenzii sau prezent?ri mai ample ale unor c?r?i ap?rute în diverse ??ri, în englez? sau
francez?, dar ?i în român?, pe care le-am g?sit utile pentru în?elegerea unor fenomene de ordin
geopolitic, economic ?i cultural, care marcheaz? lumea de azi, afectând în mod direct interesele
na?ionale, identitatea colectiv? ?i perspectivele noastre de afirmare ?i d?inuire în istorie. Au fost
incluse în acest volum ?i câteva texte semnificative, traduse din rus? ?i francez?, apar?inând unor
gânditori de ieri ?i de azi, care consun? perfect cu viziunea autorului.
Revista Philohistoriss, an III nr. 5, iunie 2017 Feb 24 2022
INVESTIGÂND PATRIMONIUL CULTURAL Sep 09 2020 Odat? creat ?i mai apoi transmis,
orice produs sau bun cultural tinde s? devin?, treptat ?i urmând un proces aproape natural, un bun
cu valoare identitar?, fie particular? fie universal?, adic?, de fapt, o form? de patrimoniu. Ce este
patrimoniul cultural ?i cum se constituie el? Care este natura reprezent?rilor ?i proceselor
formative ale patrimoniului? Cum influen?eaz? noile mijloace de comunicare ?i socializare, noul
mediu socio-economic, reprezent?rile ce îl alc?tuiesc? Care este natura rela?iei dintre patrimoniul
cultural ?i mecanismele identitare? Cum pot fi caracterizate diferitele tipuri de identit??i în
cadrul unei astfel de rela?ii ?i care-i sunt mijloacele de reprezentare specifice? Iat? tot atâtea
întreb?ri care au stat la baza unei cercet?ri aprofundate cu privire la definirea ?i implica?iile
patrimoniului cultural în vie?ile noastre, ale c?rei r?spunsuri îmbrac? forma contribu?iilor ce
alc?tuiesc prezentul volum.
D?inuim Jan 02 2020 Matricea Româneasc?: La ce v? gândi?i atunci când auzi?i „matricea
româneasc?”? Grigore Le?e: Eu, când m? gândesc la matrice, m? gândesc la doin?. La structurile
arhetipale, pentru c? este un gen neocazional, din p?cate necunoscut ?i, de cele mai multe ori,
confundat. Se confund? doina cu cântecul strofic ?i lucrurile acestea nu se cunosc înc? în detaliu
în România.
Jurnalism, ‘Fake News’ and Dezinformare Sep 29 2019
Un destin la Marea Neagr?. Nov 23 2021
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