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 Biblioteca Ştiinţifică USARB Vă oferă informaţii despre achiziţiile recente din seria

DK London (membru al Penguin Radom House) cu titlu Idei Fundamentale: Ştiinţă,

Filosofie, Psihologie, Religii, Politică, Sociologie şi Economie (traducere în limba

română – editura Litera).

Colecţia Idei Fundamentale cuprinde 41 de titluri, Biblioteca Ştiinţifică USARB deţine

doar 7 din ele.

Cărţile sunt scrise într-un limbaj accesibil. Fiecare din ele abundă în explicaţii

concise ale unor jargoane utilizate, în diagrame care descifrează teorii complicate, în

ilustraţii ingenioase cu referire la ideile lumii despre viaţa umană. Glosarul, lista de

cercetători, catalogul oamenilor de ştiinţă (filosofi, psihologi, economişti, politologi...)

inserat la sfârşitul fiecărei ediţii duce la o mai bună înţelegere a domeniilor cercetate.



Ştiinţa. Idei fundamentale / colaboratori: Adam Hart-Davis, John Farndon, Dan Green [et

al.] ; traducere din limba engleză: Tudor Călin Zărojanu, Alexandru Macovescu (Graal Soft).

– Bucureşti : Litera, 2016. – 352 p. – ISBN 978-606-33-0717-1.

 Cartea ne oferă răspuns la mai multe întrebări:

• Universul a început cu un Big Bang?

• Lumina este o undă, o particulă sau ambele împreună?

• Noi, oamenii, suntem cauza încălzirii globale?

• Este posibilă o teorie a totului?

Ştiinţa ne-a permis să înţelegem lumea în care trăim şi

numeroasele universuri teoretice de dincolo de ea,

extinzând frontierele cunoaşterii



Filosofie. Idei fundamentale / Will Buckingham, Douglas Burnham, Clive Hill [et al.] ;

trad.: Crina Boitor. – Bucureşti : Litera, 2016. – 352 p. – ISBN 978-606-33-0494-1.

 Cum a început universul? Ce este adevărul? Cum

putem avea o viaţă împlinită?

Umanitatea şi-a pus aceste întrebări majore de-a lungul

secolelor, precum şi multe altele despre natura vieţii şi a

existenţei, iar marii gânditori au oferit soluţii ce continuă

să influenţeze şi acum lumea în care trăim.



Psihologie. Idei fundamentale / Catherine Collin, Nigel Benson, Joannah Ginsburg [et 

al.] ; trad. din lb. engl.: Crina Boitor. – Bucureşti : Litera, 2015. – 352 p. – ISBN 978-606-

741-996-2.

 Suntem cu adevărat unici ... sau doar ne

conformăm unor modele? Ce ne face să ne amintim şi

de ce uităm? Cum putem măsura efectiv inteligenţa?

Întrebări de genul acesta stau la baza activităţii celor

mai importanţi gânditori şi cercetători internaţionali din

fascinantul domeniu al psihologiei.
În paginile acestei cărţi veţi găsi suficiente refeinţe

care provoacă curiozitatea şi stimulează gândirea.



Religii. Idei fundamentale / colaboratori: Shulamiit Ambalu, Michael Coogan, Eve

Levavi Feinstein [et al.] ; trad. din lb. engl.: Anca Simitopol. – Bucureşti : Litera, 2018. – 352

p. – ISBN 978-606-33-2327-0.

 Există un singur Dumnezeu? De ce trebuie să sufere

oamenii? Ce se intâmplă după moarte?

Miliarde de oameni din toată lumea caută şi găsesc

răspunsuri în religie. Care sunt ideile credinţei şi cum s-

au dezvoltat ele?

În paginile acestei cărţi veţi găsi o mulţime de lucruri

care Vă va stimula curiozitatea.



Sociologie. Idei fundamentale / Christopher Thorpe, Chris Yuill, Mitchell Hobbs [et al.] ; 

trad. din lb. engl.: Crina Boitor, Irina Brateş, Cora Radulian. – Bucureşti : Litera, 2018. – 352 

p. – ISBN 978-606-33-2341-6.

 Ar putea diviziunile sociale să fie vreodată

eradicate? Ce îi determină pe oameni să comită

infracţiuni? Cum a influenţat Internetul relaţille

umane?

De-a lungul istoriei, oamenii şi-au pus intrebări

semnificative despre modul în care sunt organizate

societăţile, iar sociologii au oferit soluţii care continuă să

ne modeleze lumea şi în prezent.



Politică. Idei fundamentale / Paul Kelly, Rod Dacombe, John Farndon [et al.] ; trad. din lb.

engl.: Alexandru Racu, Crina Boitor. – Bucureşti : Litera, 2017. – 352 p. – ISBN 978-606-33-

1697-5.

 Este corect să înlături un conducător nedrept? Este cu

adevărat democraţia cea mai bună formă de

guvernământ? Poate avea vreodată războiul o justificare?

De-a lungul istoriei, omenirea a încercat să caute răspuns

la aceste întrebări importante precum şi la multe altele

despre modul în care ne putem guverna cel mai bine – iar

marii gânditori au oferit soluţii ce continuă să modeleze

lumea în care trăim.

Dacă domeniul politicii este nou pentru Dvs., credem că 

această ediţie vă va  oferi suficientă informaţie pentru a găsi 

răspuns la multe întrebări ce vă frămîntă.



Economie. Idei fundamentale / colaboratori: Niall Kishtainy, George Abbot, John Fardon

[et al.] ; trad. din lb. engl.: Alexandru Macovescu, Adela Crăciun, Gabriel Tudor (Graal Soft).

– Bucureşti : Litera, 2017. – 352 p. – ISBN 978-606-33-1352-3.

 Ce se intamplă in cazul unei recesiuni? Ce rol au

banii? De ce plătim taxe?

Economia afectează fiecare aspect al vieţii noastre

cotidiene, iar marile idei economice continuă să modeleze şi

să influenţeze lumea.

Reţelele sociale sunt un fel de capital; Sursa bogăţiei

este pămîntul; Companiile acceptă preţurile nu le impun; ce

înseamnă un preţ corect, starea economiei poate fi evaluată

sunt câteva capitole din acestă carte care vă invită să

reflectaţi asupra acestor idei şi concepte.
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