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Literatura română contemporană: Eugen Negrici şi Cornel Ungureanu 

 

 

Autor: 

 

BODIU Andrei (ed.) 

Descriere fizică 313 p. 

An apariŃie: 2011 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-985-9 

 

Volumul reuneşte lucrările şi dezbaterile celei de-a VII-a ediŃii a Colocviului NaŃional Universitar 

de Literatură Română Contemporană desfăşurat la Braşov la care invitaŃi au fost Eugen Negrici şi 

Cornel Ungureanu. Este cea mai longevivă întâlnire dedicată literaturii române contemporane din 

lumea academică românească. Doi dintre cei mai importanŃi critici literari ai literaturii 

contemporane, maeştri ai prozei de idei, non-ficŃionale, profesorii Eugen Negrici şi Cornel 

Ungureanu, sunt interpretaŃi de cea mai tânără generaŃie de cercetători ai literaturii, dar şi de 

nume consacrate. Nu doar ca opera celor doi autori rezistă la această lectură recentă, dar ea se 

deschide unei spectaculoase multitudini de perspective, dovedindu-şi complexitatea. RelevanŃa şi 

impactul studiilor lui Cornel Ungureanu şi Eugen Negrici în peisajul cultural românesc sunt 

ilustrate prin studii ce analizează geografia externă şi cea internă a literaturii româneşti, 

explorările dilemelor, ale complexelor şi miturilor literaturii noastre moderne şi contemporane. 

Sunt prezenŃi cu lucrări studenŃi, masteranzi, doctoranzi şi profesori universitari din 13 facultăŃi de 

litere din Ńară.  

 

 



 
 

Dilemele identităŃii 

Forme de legitimare a literaturii în discursul cultural european al sec. XX 

 

 

Autor: 

 

BODIU Andrei, ILIE Rodica, 

LĂCĂTUŞ Adrian (eds.) 

Descriere fizică 409 p. 

An apariŃie: 2011 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-986-6 

Volumul conŃine lucrările conferinŃei naŃionale a AsociaŃiei de Literatură Generală şi Comparată 

din România (ALGCR) desfăşurată la Braşov în 2011. Tema conferinŃei, Dilemele identităŃii. 

Forme de legitimare a literaturii în discursul cultural european al secolului XX, a fost abordată din 

puncte de vedere diverse şi complementare. Volumul se deschide cu excelenta conferinŃă a 

profesorului Mircea Martin, urmată de trei secŃiuni: Strategii identitare în cultura română, 

Concepte şi perspective teoretice şi Teme ale identităŃii în literaturile Europei. Avem în această 

carte nu doar o developare a temei, dar şi a nivelului cercetării româneşti din domeniul studiilor 

literare şi culturale în anul 2011. Strategiile identitare afirmate şi exersate în interiorul culturii 

române sunt aşezate în abordări teoretice, conceptuale, dar şi aplicate, comparatiste, obsesiile, 

temele şi dialectica identităŃii fiind mereu confruntate cu spaŃiul cultural european.  

 



 
 

Repertoar de termeni postmoderni 

 

 

Autor: 

 

BODIU Andrei, DOBRESCU 

Caius (eds.) 

Descriere fizică: 225 p. 

An apariŃie: 2009 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-448-9 

Volumul reuneşte prezentări monografice, organizate alfabetic, în forma unui dicŃionar, ale unor 

concepte considerate reprezentative pentru evaluarea contribuŃiei momentului postmodern al 

dezvoltării ştiinŃelor umane. Repertoarul reuneşte termeni cu deschidere interdisciplinară, 

presupunând un nivel ridicat de imaginaŃie teoretică şi care, în acelaşi timp, prin bogăŃia 

conotaŃiilor şi diversitatea contextelor în care au fost folosiŃi, pot crea dificultăŃi de înŃelegere.  

 
 



 
 

Literatură şi civilizaŃie  

Scriitorii români canonici şi reforma curriculară, vol. 1 şi 2 

 

 

 

 

Autor: 

 

 

 

DOBRESCU Caius, BODIU 

Andrei (eds.) 

Descriere fizică: 179 p. (vol. 1); 225 p. (vol. 2) 

An apariŃie: 2008 

Limba: română  

 

 

ISBN: 978-973-598-444-1 (vol. 1) 

978-973-598-445-8 (vol. 2) 

Prezenta lucrare, rezultat al unui grant de cercetare acordat de Consiliul NaŃional pentru 

Cercetare ŞtiinŃifică în ÎnvăŃământul Superior (CNCSIS), reprezintă o invitaŃie la reflecŃie asupra 

valorilor şi obiectivelor înscrise în actualele programe de predare a limbii şi literaturii române la 

nivel liceal. Oferta noastră constă din modele de tratare a textelor autorilor români canonici 

construite din perspectiva unei filosofii europene şi democratice a educaŃiei în domeniile 

umaniste. Preocuparea noastră a fost aceea de a veni în întâmpinarea profesorilor din 

învăŃământul liceal care se confruntă cu exigenŃe metodologice şi conceptuale pe care 

responsabilii de la nivelele superioare ale sistemului de educaŃie nu reuşesc totdeauna să le 

comunice sau să le lămurească. Cele două concepte pe care le explicităm pe larg în modelele de 

abordare a textului literar conŃinute în paginile următoare sunt cele de contextualizare şi de 

didactică activă, ambele ocupând un loc foarte important în documentele oficiale care exprimă 

orientările şi priorităŃile reformei în sistemul românesc de educaŃie. 

 



 
 

Şcoala Ardeleană şi tipurile de discurs: o perspectivă comparatistă 

 

 

Autor: 

 

ENE Ana 

Descriere fizica 294 p. 

An aparitie: 2008 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-280-5 

Volumul se constituie într-o abordare inedită a operei reprezentanŃilor Şcolii Ardelene, în linia 

cercetărilor moderne, interdisciplinare metodologic. Obiectivul major constă în evidenŃierea 

modului de funcŃionare retorică a corpusului studiat, avansându-se teza existenŃei unui 

infradiscurs marcat ideologic şi a unui metadiscurs de tip didactic, care au condus, printre altele, 

la conceptualizarea şi modernizarea noŃiunii de discurs în cultura română. 

 
 

 

Introducere în lexicografie: probleme teoretice şi aplicaŃii 

 

 

Autor: 

 

ENE Ana 

Descriere fizica 104 p. 

An aparitie: 2008 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-281-2 

 

Volumul îi vizează ca beneficiari direcŃi pe filologi, dar şi pe toŃi aceia care doresc să se 

familiarizeze cu problemele actuale ale lexicografiei şi să îşi clarifice diverse aspecte legate de 

elaborarea şi lectura dicŃionarelor. Lucrarea acoperă o plajă întinsă de probleme ale lexicografiei 

şi propune aplicaŃii în scopul fixării de cunoştinŃe şi diverse competenŃe în domeniul descris. 

 



 
 

Comunicarea la locul de muncă. SchiŃă de tipologie a textelor redactate în 

mediul profesional românesc 

 

 

Autori:  

 

GHEORGHE Mihaela, MĂDA 

Stanca, SĂFTOIU Răzvan 

(eds.) 

Descriere fizica 307 p. 

An aparitie: 2009 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-380-2 

 

Prezentul volum constituie primul corpus ce reuneşte texte scrise reprezentative pentru 

comunicarea profesională actuală din România. Volumul cuprinde un număr de 126 de intrări 

cuprinzând documente întregi, fragmente de text sau chiar texte legate între ele printr-un subiect 

comun. Textele incluse au fost selectate din diverse domenii de activitate: comercial, producŃie, 

medical, educaŃional şi administrativ-juridic. Noutatea acestui volum constă în includerea unui 

număr semnificativ de documente din domeniul militar, domeniu puŃin investigat din perspectivă 

lingvistică. Documentele au fost împărŃite în două mari categorii: 18 documente primare (în care 

am inclus texte care stau la baza funcŃionării unei organizaŃii) şi 108 documente specifice (în care 

intră texte utilizate în activitatea de zi cu zi a organizaŃiilor). În introducere sunt prezentate 

principalele direcŃii teoretice folosite în analiza limbajului profesional, metodologia utilizată în 

culegerea textelor şi o schiŃă de tipologie a textelor redactate în mediul profesional românesc. 

 
 



 
 

Comunicarea la locul de muncă. Corpus de interacŃiune verbală în mediul 

profesional 

 

 

Autori: 

 

GHEORGHE Mihaela, MĂDA 

Stanca, SĂFTOIU Răzvan 

(eds.) 

Descriere fizica 185 p. 

An aparitie: 2009 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-554-7 

Comunicarea la locul de muncă. Corpus de interacŃiune verbală în mediul profesional se 

adresează deopotrivă specialiştilor, studenŃilor, profesioniştilor comunicării, dar şi publicului larg, 

interesat de evoluŃia comunicării profesionale în limba română actuală. Volumul cuprinde 

transcrieri ale unor înregistrări efectuate în diverse locuri de muncă din România, în cadrul 

proiectului „Limbajul profesional în româna actuală. Tipare lingvistice şi structuri discursive”, 

finanŃat de CNCSIS, în cadrul programului Idei (cod 142), în perioada 2007-2010. Volumul de 

transcrieri este însoŃit de un CD care conŃine înregistrările audio ale fragmentelor incluse. 

 
 

Onomastica în romanul românesc 

 

 

Autor: 

 

IGNAT Mihai 

Descriere fizica 356 p. 

An aparitie: 2009 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-497-7 

 

Volumul cuprinde un studiu despre funcŃiile şi semnificaŃiile numelor proprii de personaje, o istorie 

sui generis a romanului românesc citită prin prisma onomasticii personajelor, o tipologie a acestor 

antroponime şi, în cele din urmă, o suită de prolegomene la o poetică a numelui propriu. 

 

 



 

Literature in the Totalitarian Regimes. Confrontation, Autonomy, Survival  

 

 

Autor: 

 

ILIE Rodica, LĂCĂTUŞ 

Adrian, BODIU Andrei (eds.) 

Descriere fizică 295 p. 

An apariŃie: 2011 

Limba: engleză, franceză, italiană 

 

ISBN: 978-973-598-987-3 

Cartea conŃine lucrările conferinŃei internaŃionale "Literatura în regimurile totalitare" organizată în 

cadrul UniversităŃii Transilvania din Braşov, în iunie 2011. Studiile pe care acest volum le propune 

fac parte din proiecte de cercetare fundamentală, având şi o importantă dimensiune aplicată pe 

lângă cea teoretică. Autori importanŃi precum Toma Pavel, Andrei Bodiu, Caius Dobrescu, 

Laurynas Katkus, Mircea Martin, Călin Mihăilescu sau Adrian Lăcătuş, analizează diversele tipuri 

de legitimare culturală aflata sub influenŃa dinamicii fragile existente între normalitate, 

normativitate şi putere politică, în fostul spaŃiu totalitar al culturii europene. 

 
 

DisonanŃe 

Studii asupra expresionismului în poezia română contemporană 

 

 

Autor: 

 

MOARCĂS Georgeta  

Descriere fizică: 181 p. 

An apariŃie: 2011 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-930-9 

Volumul este un studiu de fenomenologie a expresionismului poetic românesc contemporan, cu o 

abordare care include şi o perspectivă istorică dar şi una tipologică. Expresionismul 

transgresează modernitatea germană şi impregnează o varietate de formule postbelice dintre 

care cele reprezentative pentru discursul poetic românesc sunt analizate în patru capitole 

dedicate poeziei lui Ion Caraion, Mariana Marin, Ion Mureşan şi Ioan Es. Pop. Autoportretele lirice 

refac şi organizează un univers imaginar al unor sensibilităŃi expresioniste, crepusculare, 

urmărind coordonatele topografice, temporale şi identitare ale unui sfârşit de lume. 



 
Disciplina lecturii 

 

 

Autor: 

 

MOCEANU Ovidiu 

Descriere fizică 246 p. 

An apariŃie: 2010 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-734-3 

Volumul cuprinde studii grupate în patru mari categorii ale lecturii relevante pentru individualitatea 

autorului: lecturi creştine (aducând în prim-plan personalităŃi importante cu vocaŃie teologică), 

lecturi eminesciene (dintr-o perspectivă inedită, teologică sau având în vedere texte cu tematică 

religioasă), lecturi moderne (ale poeŃilor şi prozatorilor interbelici dar şi contemporani, Arghezi, 

Blaga, Fănuş Neagu) şi lecturi mărturisitoare, conŃinând interviuri recente pe teme creştine. 

 
 

Fenomenologia punctului de plecare 

 

 

Autor: 

 

PODOABĂ Virgil 

Descriere fizică: 204 p. 

An apariŃie: 2008 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-419-9 

Volumul este prima parte, cea teoretico-descriptivă, a tezei de doctorat a autorului intitulată 

ExperienŃa revelatoare şi tematizarea ei în literatura română contemporană, o contribuŃie 

fundamentală la cunoaşterea din punct de vedere fenomenologic a unor experienŃe literare 

reprezentative pentru secolul XX. În centru se află conceptul de experienŃă revelatoare, pe care 

autorul îl consideră adevăratul punct de plecare pentru abordarea şi înŃelegerea fenomenului 

literar. Capitolul al II-lea propune, din perspectiva acestui concept revoluŃionar, analiza 

fenomenologică a timpului în care survine această experienŃă, în diferite ipostaze: timpul 

pouletian, timpul bachelardian, timpul bataillean. Confirmarea importanŃei acestei teorii precum şi 

a vastei sale aplicabilităŃi în domeniul creativităŃii vine din dialogurile pe care autorul le-a purtat cu 

importanŃi filosofi, teoreticieni şi teologi italieni, dialoguri grupate la finalul volumului. 

 



 
 
 

RevoluŃia radială 

O critică a conceptului de «postmodernism» dinspre înŃelegerea plurală şi 

deschisă a culturii burgheze 

 

Autor: DOBRESCU Caius 

Descriere fizică: 332p. 

An apariŃie: 2008 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-254-6 

Pe baza unei largi bibliografii interdisciplinare şi internaŃionale, volumul propune o reexplorare a 

istoriei culturale şi intelectuale a noŃiunii de „burghezie”. Autorul pledează polemic pentru 

utilizarea în sens descriptiv, deopotrivă politic, psihologic şi estetic, a categoriei de „burghez”, 

argumentând că această perspectivă teoretică poate acomoda şi opere şi curente literare 

radicale, ce manifestă, în planul convingerilor politice vehiculate explicit, o agresivă atitudine anti-

burgheză. „RevoluŃia radială” se referă la puralitatea modalităŃilor de auto-reprezentare simbolică 

a burgheziei ca vehicol al modernizării sociale, şi, prin aceasta, la pluralitatea (înŃeleasă, totuşi, 

ca o convergenŃă) a formelor de manifestare ale modernităŃii înseşi. Matricea de soluŃii simbolice 

generate de „imaginarul burghez” este prezentată ca derivând din tensiunile identitare ale 

burgheziei, aşa cum se configurează aceasta, social şi cultural, în Europa occidentală. 

 



 
 

Manifestul literar 

Poetici ale avangardei în spaŃiul cultural romanic 

 

 

Autor: 

 

ILIE Rodica 

Descriere fizică 350 p. 

An apariŃie: 2008 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-374-1 

Cartea ne propune o formulă interdisciplinară în definirea şi analiza bogatei literaturi programatice 

a manifestelor, contra-manifestelor şi anti-manifestelor celei mai radicale paradigme culturale a 

sec XX, avangarda istorică. Încercarea situării lor intertextuale, corelarea modelului lor ideologic 

cu necesitatea afirmării unei personalităŃi, a unei identităŃi a mişcării şi a subiectului în sine, fie că 

e vorba de futurism sau dadaism, de suprarealism sau creaŃionism, de ultraism sau 

antropofagism, demostrează faptul că fiecare şcoală sau tendinŃă afirmă o nouă manieră de 

raportare la modelul lumii, la modernitatea empirică, la problematica eului şi a limbajului.  

 



 
 

Legitimarea literaturii în secolul XX european  

Studii asupra discursurilor şi strategiilor culturale, vol. I 
 

 

Autor: 

 

ILIE Rodica, LĂCĂTUŞ 

Adrian, BODIU Andrei (eds.) 

Descriere fizică 344 p. 

An apariŃie: 2010 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-799-2 

Volumul reprezintă o suită de studii elaborate în cadrul unui proiect de cercetare exploratorie, 

derulat între 2009-2011 la Facultatea de Litere a UniversităŃii Transilvania din Braşov şi intitulat 

Discursuri culturale şi forme de legitimare în literatura europeană a secolului XX. Focalizarea 

studiilor asupra scriitorilor care au avut în cariera lor artistică, şi nu numai, o poziŃie importantă 

pentru înŃelegerea rolului intelectualului în cultură şi societate şi care au definit procesul 

modernizării câmpului de producŃie culturală, determină o perspectivă dinamică a cercetărilor 

care urmăresc convergent mecanismele de factură legitimatoare. OpŃiunile metodologice variază 

şi se ajustează armonios, de la istoria intelectuală a secolului XX la teoria culturii şi la studiul de 

mentalităŃi, de la hermeneutica literară, la teoria discursului, analizele punând în lumină modalităŃi 

şi strategii care au legitimat participarea scriitorilor în câmpul culturii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Modernitatea conservatoare. Aspecte ale culturii Europei Centrale 

 

Autor: LĂCĂTUŞ Adrian 

Descriere fizică 210 p. 

An apariŃie: 2009 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-478-6 

 

Modernitatea conservatoare. Specificul culturii Europei Centrale prezintă alăturarea, rar întâlnită 

şi deosebit de curajoasă, între o problematică originală (încercarea de a defini „modernitatea 

conservatoare central europeană” ca o formă distinctă şi specifică de spiritualitate) şi o metodă 

de analiză personalizată şi inovativă (un fel de critică de identificare, dar care nu urmăreşte atât 

reveriile, cât momentele de acuitate intelectuală, de „hiperclaritate”, ale unei personalităŃi 

creatoare; disponibilitatea empatică a unui Georges Poulet transmutată în prudenŃa plină de 

subtilitate dar şi de rigoare a unui istoric al ideilor de factura lui Isaiah Berlin). În acest fel, 

concepte tradiŃionale ale comparatismului – e.g. „teme”, „motive” – sunt resemnificate într-un mod 

cu totul original. Nu ni se oferă un simplu studiu empiric al difuziunii istorice a unor asemenea 

entităŃi ideale. Mult mai curajos, criticul îşi propune să cuprindă toate variabilele unei forme de 

sensibilitate intelectuală şi morală. În acest fel, se recompune câmpul de vibraŃii expresive al unei 

idei - un fel de „logotop”, dacă ar fi să-l gândim într-o oarecare analogie cu „cronotopul” lui Mihail 

Bahtin. (Caius Dobrescu) 

Volumul a primit premiul AsociaŃiei de Literatură Generală şi Comparată din România pentru cea 

mai bună carte de literatură comparată a anului 2009. 

 

 



 
 

Comunicarea în mediul profesional românesc 

 

Autor: MĂDA Stanca 

Descriere fizică 282 p. 

An apariŃie: 2009 

Limba: română 

 

ISBN: 978-973-598-493-9 

Comunicarea în mediul profesional românesc reprezintă rezultatul unei cercetări complexe, 

realizată dintr-o perspectivă teoretică modernă, interdisciplinară, şi bazată pe un corpus 

cuprinzător de date autentice. Ea reflectă diversitatea structurală şi funcŃională a comunicării la 

locul de muncă în societatea românească actuală, permiŃându-ne să conştientizăm măsura în 

care schimbările majore intervenite în relaŃiile dintre indivizi, dar şi influenŃa unor modele străine 

au determinat o dinamică vie în sistemul acestui tip de comunicare, impunând forme de 

actualizare profund diferite faŃă de cele anterioare lui 1990. 

 
 

 

Relating Events in Narrative: a Case  Study of Romanian 

Autor: BUJA Elena 

Descriere fizica 331 p 

An aparitie: 2008 

Limba: engleză 

 

ISBN: 978-973-598-337-6 

Acest volum reprezintă o versiune publicată a tezei de doctorat a autoarei şi se constituie într-o 

încercare de a evidenŃia o mică parte a modului fascinant în care copii îşi achiziŃionează limbajul 

în faza primară. Accentul este pus pe folosirea timpului şi aspectului în exprimare, pe de o parte 

şi conectori pe de altă parte în vederea construirii unei povestiti coerente de către copii arătând, 

pe cât posibil, cum şi de ce copiii români difera de alŃii în ceea ce priveşte achiziŃionarea limbii 

materne. 

 
 



 
 

 

Le fonctionnement discursif du slogan publicitaire français 

Autor: BURBEA Georgiana 

Descriere fizica 158 p. 

An aparitie: 2012 

Limba: franceză 

 
ISBN: 978-606-19-0065-7 

Cartea are ca subiect discursul publicitar, cu precadere functionarea discursiva a acestuia. Se 

urmareste o descriere minutioasa o mecanismelor (al caror nucleu dur il constitue jocul de 

cuvinte) utilizate in acest tip de discurs in vederea atragerii atentiei destinatarului. 

 
 
 

 

Intercultural Communication in Multinational Companies 

Autor: COPOSESCU Liliana 

Descriere fizica  

An aparitie: 2009 

Limba: engleza 

 

ISBN: 978-973-598-599-8 

Acest volum reprezintă rezultatul unui proiect CNCSIS de doi ani (2007-2008), « ConversaŃii 

instituŃionale şi comunicare interculturală în companiile multinaŃionale din România », condus de 

o echipă de cadre didactice de la Facultatea de Litere şi Facultatea de Sociologie  şi Facultatea 

de Drept şi Sociologia de la Universitatea Transilvania din Braşov. ConŃine texte ale unor 

comunicări prezentate şi susŃinute în cadrul unor conferinŃe naŃionale şi internaŃionale fiind o 

continuare a volumului « ConversaŃii instituŃionale şi comunicare interculturală în companiile 

multinaŃionale : un corpus al interacŃiunilor verbale în limba engleză. 

 



 
 

 

Activity types and Social Interaction 

Autor: COPOSESCU Liliana 

Descriere fizica 140 p 

An aparitie: 2010 

Limba: engleză 

 

ISBN: 978-973-598-700-8 

Volumul de faŃă este rezultatul muncii de cercetare empirică realizată de autoare în România pe parcursul 

mai multor ani. Adoptând noŃiunea de „tip de activitate” ca şi cadru analitic al contextului pragmatic, lucrarea 

investighează o varietate de situaŃii de interacŃiuni lingvistice/ sociale între vorbitori care aparŃin unor culturi 

diferite, dar care folosesc engleza ca mijloc de comunicare. Într-o lume supusă procesului de globalizare, 

interacŃiunea socială cunoaşte forme multiple, complexe, iar tipul de activitate este adeseori determinant în 

realizarea unui dialog de succes. 

 
 
 

Investigating vocabulary learning strategies: a case study of Romanian 

undergraduates with a professional interest in learning English as a foreign 

language 

Autor: CUSEN Gabriela 

Descriere fizica 342 pagini 

An aparitie: 2008 

Limba: engleză 

 

ISBN: 978-973-598-335-2 

Volumul reprezintă un studiu al strategiilor de achiziŃie a vocabularului de către studenŃii 

UniversităŃii „Transilvania” din Brasov din programe de studiu care presupun o specializare în 

limba engleză, urmărind să identifice aceste strategii şi să explice relaŃia dintre diferenŃele 

individuale şi folosirea strategiilor de achiziŃie a vocabularului. 
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Autor: HAMZEA Liliana 

Descriere fizica 144 p. 
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Cartea Lilianei Hamzea New Dis-Orders. A Survey of Contemporary British Fiction reprezinta o 

incercare indrazneata de a creiona fenomenul postmodern asa cum apare el in literatura britanica 

contemporana. Studiul cuprinde analiza prozei mai multor autori de marca precum Angela Carter, 

Peter Ackroyd, Julian Barnes sau David Lodge si incearca sa surprinda preocuparile si tehnicile 

care organizeaza discursul literar contemporan si pe care autoarea le cuprinde in termenul dez-

ordine datorita dispretului profund al postmodernismului fata de orice fel de norme. Cartea 

reprezinta asadar un indrumar util si bine construit pentru cei care studiaza literatura 

contemporana britanica sau fenomenul postmodern in totalitatea sa, intrucat reuseste sa 

surprinda caracterul revolutionar al acestuia in diversele sale aspecte fictionale. 
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Descriere fizica 220p 

An aparitie: 2011 

Limba: franceză 

 

ISBN: 978-973-598-931-6 

Acest volum reprezintă o descriere din punct de vedere sintactic, semantic şi pragmatic al 

numelor abstracte nume de stare din limba franceză.  
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Romanian-English Reference Works 

Autor: SINU Raluca 

Descriere fizica 115 p. 

An aparitie: 2012 

Limba: engleză 

 

ISBN: 978-606-19-0073-2 

Volumul propune o analiză a dicŃionarelor bilingve disponibile online, care conŃin limba engleză şi 

limba română, scoŃând în evidenŃă particularităŃile acestora, posibilele probleme pe care le poate 

întâmpina utilizatorul şi eventualele soluŃii pentru rezolvarea lor. 

 
 
 


