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Ingrijirea Omului Bolnav Si Omului Sanatos
Noua revistă românăTribuna economicăEra socialistăRevista de medicina veterinara si de zootechnieLuna și doi bani
jumateAmor intellectualisPirin-PlaninaDocumente din istoria mișcării muncitorești din România: 1893-1900Viitorul
socialEuropa ̦si drepturile omuluiPovestiriSatan si iscariotul 3Din vieata poporului romanCurierul judiciarEducație fizică și
sportShakespeare și psihiatria dramaticăDreptulDesbaterile Adunărĕĭ DeputaţilorIgiena teranului locuintaTratat de
nursingHuman rights and criminal procedurePsihologia minciuniiBibliografia națională a RomânieiLexicon feministAnalele
Academiei RomaneSuperstițiile poporului român in asemănare cu ale altor popoare vechi și nouăAnalele parlamentare ale
RomanieiDin vieața poporului românDin vieata poporului românAnalele Academiei Republicii Socialiste RomâniaFamilia
monoparentalăAnalele Academiei RomâneDicţionar explicativ al limbii române de aziMonitorul oficial al RomânieiEvreii din
OradeaSărbătorile la RomâniNoua revistă de drepturile omuluiRevista românǎ de drepturile omuluiAnalele Academiei
Republicii Populare RomîneAnalele Academieĭ române

Noua revistă română
Dotyczy m. in. niem. obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Tribuna economică
A practical tool for legal professionals who wish to strengthen their skills in applying the European Convention on Human
Rights and the case law of the European Court of Human Rights in their daily work This is the second and expanded edition
of a handbook intended to assist judges, lawyers and prosecutors in taking account of the requirements of the European
Convention on Human Rights and its Protocols (“the European Convention”) – and more particularly of the case law of the
European Court of Human Rights – when interpreting and applying codes of criminal procedure and comparable or related
legislation. It does so by providing extracts from key rulings of the European Court and the former European Commission of
Human Rights that have determined applications complaining about one or more violations of the European Convention in
the course of the investigation, prosecution and trial of alleged offences, as well as in the course of appellate and various
other proceedings linked to the criminal process.

Era socialistă
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Revista de medicina veterinara si de zootechnie
Luna și doi bani jumate
Amor intellectualis
Pirin-Planina
Documente din istoria mișcării muncitorești din România: 1893-1900
Viitorul social
Europa ̦si drepturile omului
Povestiri
Satan si iscariotul 3
„Romanul unei educatii“ cum il subintituleaza autorul Amor intellectualis relateaza povestea unei maturizari intelectuale si
sentimentale pe fundalul unei epoci tulburi cea a instaurarii si consolidarii regimului comunist. Adolescenta eroului
indeosebi cu initierile ei – primele experiente erotice cautarile intelectuale tensiunea dintre spiritual si trupesc – prilejuieste
pagini pe cat de savuroase prin pitorescul lor pe atat de convingatoare prin franchete. La fel si galeria portretelor zugravite:
ale prietenilor dar si ale discipolilor si apropiatilor marelui T. (Tudor Vianu) legati de acesta prin amor intellectualis magistri.
Treptat istoria personala se estompeaza pentru ca in prim-plan sa treaca o alta poveste dramatica despre disparitia unei
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lumi si a unei generatii

Din vieata poporului roman
Curierul judiciar
Educație fizică și sport
Shakespeare și psihiatria dramatică
Dreptul
Desbaterile Adunărĕĭ Deputaţilor
Igiena teranului locuinta
Ultimul volum din seria Satan şi Iscariotul, după multe aventuri, răsturnări de situaţii, şi evadari prezintă deznodământul
luptei dintre celebrii eroi, reprezentanţi ai dreptăţii Winnetou şi Old Shatterhan pe deoparte şi personificarea forţelor
malefice fraţii Melton

Tratat de nursing
Human rights and criminal procedure
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Psihologia minciunii
Bibliografia națională a României
Luna și doi bani jumate pornește de la biografia faimosului pictor francez Paul Gauguin. Charles Strickland, alter ego al lui
Gauguin, este un agent de bursă londonez, care duce o viață așezată. În același timp, el este posedat de dorința fierbinte
de a picta, care îl face să părăsească Londra și să plece la Paris, apoi în Tahiti, unde devine unul dintre cei mai mari pictori
ai lumii. Chinurile lui Strickland, care își urmează destinul indiferent de consecințe, devin un simbol al blestemului artistului
de geniu, care plătește adeseori un preț mult prea mare pentru a-și urma chemarea.

Lexicon feminist
Analele Academiei Romane
O carte tulburătoare, fascinantă, ce redeschide vechea discuţie despre esenţa răului uman. Deşi de-a lungul timpului
această problematică a fost dezbătută mai degrabă de filozofie şi religie, avem acum o altă abordare – din perspectiva unui
psihiatru cu o remarcabilă deschidere interdisciplinară. Un tur de orizont asupra naturii umane, un dialog deschis între
psihologie şi religie. Cazurile clinice prezentate aici, manifestări ale răului în viaţa cotidiană, deşi la prima vedere pot fi
catalogate drept maladii psihice, la o analiză psihiatrică atentă refuză să se înscrie în categoriile standard ale psihologiei
sau psihiatriei. Minciuna este trăsătura cea mai relevantă a răului ce sălăşluieşte în oameni, ea fiind atât un simptom, cât şi
o cauză a răului. Deşi oamenii consideră în general că psihoterapia şi exorcismul sunt lucruri complet diferite, Scott Peck ne
demonstrează că amândouă sunt nişte procese psihoterapeutice, atât ca metodă, cât şi ca rezultat. Diferenţa majoră dintre
cele două constă în faptul că în cazul psihoterapiei există o libertate totală, pacientul putând să încheie şedinţa oricând
doreşte. Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul exorcizării. În acest caz, pacientul se află la discreţia celui care conduce
şedinţa şi nu poate să întrerupă singur procesul de exorcizare, ceea ce îl poate transforma într-o victimă, pentru că
exorcismul este până la urmă un război spiritual. La limita dintre ştiinţă şi religie, Psihologia minciunii îi oferă cititorului o
nouă perspectivă asupra unor subiecte controversate, iar în final îi poate schimba chiar viziunea asupra vieţii. Morgan Scott
Peck (1936–2005) a fost un cunoscut şi apreciat psihiatru şi autor american. A absolvit Friends Seminary în 1954, Harvard în
1958 şi a obţinut titlul de doctor în medicină în 1963, la Case Western Reserve University. De-a lungul carierei sale de
psihiatru, a ocupat diverse funcţii administrative guvernamentale. A fost director la New Milford Hospital Mental Clinic şi a
practicat psihiatria în cadrul unui cabinet particular în New Milford, Connecticut. Lucrările lui Peck reprezintă o sinteză a
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experienţei obţinute din practica psihiatrică şi a unei puternice şi distincte perspective religioase. Una dintre convingerile
sale este că oamenii în care sălăşluieşte răul îşi atacă semenii în loc să se confrunte cu propriile eşecuri. Opiniile sale
religioase au fost criticate de anumiţi fundamentalişti creştini (de exemplu, Debbie Dewart). În 1984, Peck a colaborat la
înfiinţarea Foundation for Community Encouragement, o fundaţie nonprofit de educaţie publică, a cărei misiune declarată a
fost de „a învăţa indivizii şi organizaţiile principiile comunităţii“. Fundaţia şi-a încetat activitatea în 2002. În 1994, Peck şi
soţia sa, Lily Ho (de care s-a despărţit în 2004), au primit Premiul Internaţional pentru Pace al Comunităţii lui Hristos. De
acelaşi autor, la Curtea Veche Publishing au mai apărut Drumul către tine însuţi (2001) şi Drumul către tine însuţi şi mai
departe (2007, 2008).

Superstițiile poporului român in asemănare cu ale altor popoare vechi și nouă
Analele parlamentare ale Romaniei
Din vieața poporului român
Din vieata poporului român
Analele Academiei Republicii Socialiste România
Familia monoparentală
Analele Academiei Române
Dicţionar explicativ al limbii române de azi
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Monitorul oficial al României
Evreii din Oradea
Sărbătorile la Români
Noua revistă de drepturile omului
Revista românǎ de drepturile omului
Analele Academiei Republicii Populare Romîne
Analele Academieĭ române
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ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES & HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY
HISTORICAL FICTION HORROR LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION
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