
    Paştele reprezintă cea mai 
importantă sărbătoare anuală 
creştină care comemorează eve-
nimentul fundamental al creşti-
nismului, Învierea lui Iisus Hris-
t o s ,  c o n s i d e r a t  F i u l 
lui Dumnezeu în religiile creşti-
ne, în a treia zi după răstignirea 
Sa din Vinerea Mare. Data de 
început a Paştelui marchează 
începutul anului ecleziastic creş-
tin. Există unele culte creştine 
care nu sărbătoresc Paştele. Data 
celebrării Paştelui 
are la bază două 
fenomene astronomi-
ce: echinocţiul de 
primăvară şi mişca-
rea de rotaţie 
a Lunii în ju-
rul Pământului. Paştele se serbea-
ză în duminica imediat următoare 
primei luni pline după echinocţiul 
de primăvară şi are ca durată de 
sărbătorire 40 de zile începând cu 
Duminica Învierii şi terminând cu 
sărbătoarea Înălţării Domnului.  
   Sărbătorile Pascale sunt presă-
rate de obiceiuri şi tradiţii care se 
regăsesc încă din antichitate, din 
vremurile anterioare religiilor 
creştine.  
   Cel mai cunoscut simbol al 
Paştelui este oul înroşit. Răstigni-
rea şi Învierea reprezintă legătura 
dintre viaţă şi moarte. Oul, ele-
ment primordial, purtător de 
viaţă, devine simbol al regeneră-
rii, al purificării şi veşniciei. În 
tradiţia populară oului de Paşte îi 
sunt atribuite puteri miraculoase 
el fiind un talisman care asigură 
sănătatea şi protecţiea divină. În 
jurul acestui simbol s-au ţesut de-
a lungul timpului numeroase 
legende.  
   Legendele creştine leagă sim-
bolul ouălor roşii de patimile lui 
Iisus. Se spune că atunci când 
Iisus a fost bătut cu pietre şi când 
acestea l-au atins, pietrele s-au 
transformat în ouă roşii. 
   O altă legendă creştină care 
leagă simbolul ouălor roşii de 

patimile lui Iisus pe cruce ne 
spune că Sf. Maria venind să-şi 
vadă Fiul răstignit a adus nişte 
ouã într-un coş. Ouăle s-au 
însângerat stând sub cruce.  
   De asemenea se povesteşte că 
după ce Iisus a fost răstignit, 
rabinii farisei au făcut un ospăţ 
de bucurie. Unul dintre ei ar fi 
spus: "Când va învia cocoşul 
pe care-l mâncăm şi ouăle fier-
te vor deveni roşii, atunci va 
învia şi Iisus". Nici nu şi-a 

terminat bine vor-
bele şi ouăle s-au 
şi făcut roşii, iar 
cocoşul a început 
să bată din aripi. 
   La români, de 
Paşti, ouăle nu se 

vopsesc doar în roşu, ci şi în 
alte culori, desenate cu diverse 
motive geometrice, florale, 
animale sau alte simboluri. 
Fiecare culoare folosită îşi are 
simbolistica ei: roşu reprezintă 
soarele, focul, dragostea; negru 
este simbolul patimilor lui 
Iisus, al statorniciei şi eternită-
ţii; galbenul simbolizează lu-
mina, bogăţia recoltelor, tinere-
ţea; verdele este forţa naturii, 
rodnicia şi speranţa iar culoarea 
albastră este simbolul sănătă-
ţii.   
   Ouă decorative de Paşti se 
fac în vopsele în relief în zona 
Vrancei şi a Sucevei. În zona 
Neamţului ouăle sunt facute 
din lemn iar în Harghita sunt 
făcute din lut. 
   În Muntenia şi Oltenia, moti-
vele ornamentale sunt natura-
liste şi cu mai puţine culori, 
Oboga fiind unul din centrele 
cunoscute din judeţul Olt. În 
Moldova, cu cât înaintăm spre 
nord motivele şi culorile sunt 
mai elaborate. Vestite sunt 
ouăle încondeiate de la mănăs-
tirea Suceviţa al căror decor 
este executat din mărgele. În 
Transilvania şi Banat găsim o 
mare varietate de modele şi 

culori atât la români cât şi la 
minorităţile naţionale. Ţara Bâr-
sei a atins un nivel deosebit prin 
fineţea desenului şi a compoziţiei 
ornamentale şi cromatice.  
   Bucovina este recunoscută 
pentru tradiţia păstrată şi în zilele 
noastre de a „închistri” ouă. Ouă-
le de Paşti în Bucovina sunt nu-
mite „merişoare”. La început 
colorate în roşu se numeau 
„rosete” pentru ca mai târziu, 
când au început să fie vopsite şi 
în alte culori au luat numele de 
„ g ă l b i n e t e ” ,  „ v e r d e t e ” , 
„albăstrele” şi „negrete”. Tehnica 
închistării este aceea a păstrării 
culorii de fond şi trasarea pe ou a 
unor desene realizate cu ajutorul 
cerii topite, pentru ca mai apoi să 
fie scufundate succesiv în băi de 
culoare. 
   Unealta folosită se numeşte 
chişiţă. Chişiţa este un beţişor de 
lemn prin care este petrecut un fir 
de păr de porc şi care are fixată la 
unul dintre capete o pâlnie mi-
nusculă de alamă. 
   Cele mai des întâlnite motive 
folosite la închistarea ouălor sunt: 
crucea Paştelui, floarea Paştelui, 
cărarea ciobanului, brâul şi desa-
gii popii, brăduţul, frunza de 
stejar, albina, peştele, coarnele 
berbecului, steaua ciobanului, 
vârtelniţa, creasta cocoşului, 
grapa, sapa, uliţa satului, etc.  
   Închistarea ouălor începe la 
mijlocul Postului Mare, ouăle 
închistate nu se mănâncă. După 
ce sunt sfinţite în noaptea de 
Înviere ele se dau ca daruri rude-
lor şi prietenilor pentru a fi păs-
trate în apropierea icoanelor până 
la Paştele următor.  
   Pe teritoriul României obiceiu-
rile de Paşti sunt multe şi pline de 
o frumuseţe şi un farmec aparte.  
Meşteri populari iscusiţi au ştiut 
să îmbine cu imaginaţie şi dăruire 
arta şi credinţa creştină pentru a 
obţine veritabile opere de artă 
populară.   

În sprijinul dvs.: 

 Un bogat fond de publicații 
pe suport tradițional sau elec-
tronic 
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 Serviciul de informare și do-
cumentare 

 Acces online la adresa de 
Internet: www.aman.ro 

 Informații prin e-mail 

 Consultanță de specialitate în 
domeniul biblioteconomiei și 
științei informării 
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Adrian Neculau - 29 de teste pentru 
a te cunoaște 

 

 

 

 

 

 

 

   Sunteți o persoană sociabilă sau 
solitară? Cum interpretați atitudinea 
celorlalți și cum reacționați? Vă pu-
teți autoevalua corect? Testele și 
chestionarele din carte vă oferă infor-
mații practice care vă ajută să vă cu-
noașteți mai bine, să vă exploatați la 
maximum calitățile și să renunțați la 
acele aspecte ale personalității dum-
neavoastră pe care ceilalți le conside-
ră negative. 

Aldous Huxley - Cîntec de lebădă 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ironia elegantă pe care Huxley o 
pune în joc, subtilitatea cinică, reve-
lațiile și momentele pline de ingenu-
itate cu care-și surprinde cititorul ne 
arată că avem de-a face cu un ade-
vărat maestru al scriiturii. Mai bine 
de atât nu se poate. 

”Cîntec de lebădă are darul de a-și 
ține cititorul cu răsuflarea tăiată de 
la primul până la ultimul rând. Ni-
mic nu e lăsat la voia întâmplării.” 

                                The New Yorker 

  Victor Suvorov - Ultima republică  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sub pseudonimul Victor Suvorov, 
fostul ofițer sovietic de contrainfor-
mații Vladimir Rezun a provocat 
dezbateri încinse prin uimitoarea sa 
teză conform căreia Hitler a atacat 
Uniunea Sovietică tocmai în momen-
tul când Stalin se pregătea să invade-
ze Europa pentru a extinde comunis-
mul în țările occidentale. În opinia lui  
Suvorov, sovieticii, care doreau un 
conflict internațional, trebuie consi-
derați adevărații inițiatori ai celui de-
al doilea război mondial, dar, în egală 
măsură, și perdanții acestuia. 
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Dintr-un april   
Iară te-mbată pădurea. 
Ciocârliile plutitoare 

ridică cu ele cerul, pentru umerii nostri povară; 
de fapt mai vedeai prin crengi ziua, cum era goală, 

dar după lungi după-amieze ploioase 
vin ore mai noi, poleite 

cu aur din soare, 
la care ferestre rănite 

fugind depărtat din pridvoare, 
bat din aripi sfioase. 

 
Apoi e liniște. Chiar ploaia străbate 

mai șters lustrul pietrelor în negre culori. 
Foșnetele se ghemuiesc toate 
În mugurii uzi ai vlăstarilor. 

Rainer Maria Rilke                        

(traducere Dumitru Marian) 

   Om de spirit universal, în același timp artist, om de știință și inventator, Leonardo da Vinci (15 
aprilie 1452 - 2 mai 1519) încarnează spiritul universalist al Renașterii și rămâne unul dintre oame-
nii cei mai importanți din acea epocă. Leonardo a scris în însemnările sale, cu un an înaintea morții, 
cuvintele cu vibrație de bronz: "Io continuerò" ("Voi dăinui"). 

Primăvara 
Primejdii dulci alcătuind sub gene, 

mi te ivești istovitor de dulce 
cu sânii bulbucați zvâcnind să culce 

pe ei sărutul lutului, alene. 
 

Te stingi încet din mine, iară 
sub piept lovește-n caldarîm o minge 

și ziua pe trotuare se prelinge, 
lasând în urmă-i iz de primăvară. 

 
Alături de mocirlele uscate 

ies pomii toți cu trunchiurile-n floare... 
Un orizont pierdut, cu buze roșii 

sărută-n creștet noaptea pe hotare 
Cocoarele revin din depărtare 
si mor în primăvară ofticoșii… 

Nichita Stănescu - (februarie 1955) 
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De partea cealaltă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ali Aksu, un imigrant turc văduv şi 
pensionar stabilit în Germania, deci-
de să o aducă în casa lui pe Yeter 
pentru a-i alina singurătatea. Fiul său, 
Nejat, profesor de literatură germană, 
nu agrează alegerea tatălui său, dar 
începe să se ataşeze de femeie şi să o 
aprecieze sincer când descoperă că 
acesta trimitea toţi banii pe care îi 
primea lunar de la iubitul său în Tur-
cia, pentru a o ajuta pe fiica ei Ayten 
să urmeze cursurile universitare. Du-
pă ce Yeter îşi pierde viaţa în urma 
unei lovituri accidentale primite din 
partea lui Ali la beţie, acesta din ur-
mă este arestat şi deportat în Turcia, 
sfârşind prin a se întoarce în oraşul 
său natal de pe ţărmul Mării Negre. 
Nejat pleacă la Istanbul pentru a o 
căuta pe fiica lui Yeter, fără să ştie 
însă că aceasta este o activistă politi-
că ferventă şi, în încercarea ei de a 
scăpa de poliţia turcă, s-a refugiat 
tocmai în Germania. Împrietenindu-
se cu tânăra studentă Lotte, Ayten 
este invitată să locuiască în casa aces-
teia, spre dezaprobarea conservatoa-
rei mame a fetei - Susanne Staub. În 
cele din urmă Ayten este arestată şi 
deportată în Turcia, cererea de azil 
politic fiindu-i refuzată de către statul 
german. Prietena ei Lotte o urmează 
la Istanbul într-o tentativă disperată şi 
fără prea mulţi sorţi de izbândă de-a 
obţine eliberarea ei.  

Bolt 

China sălbatică 

 

 

 

 

 

 

 

 

   China este una dintre cele mai 
vechi civilizaţii de pe Pământ, iar 
istoria ei este una dintre cele mai 
turbulente. Pentru aproape un secol, a 
avut graniţele închise pentru lumea 
exterioară. Dar în final, China se des-
chide în faţa lumii. Acest documentar 
reprezintă un moment decisiv în isto-
ria Chinei, şi are un acces fără prece-
dent într-una dintre cele mai enigma-
tice ţări, descoperă un teritoriu cu o 
complexitate naturală uimitoare, pei-
saje fabuloase, viaţă sălbatică rară şi 
surprinzătoare şi oameni plini de cu-
loare.  

Mintea umană și cum ne folo-
sim de ea 

 

 

 

 

 

 

 

   Lămuritoare, înălţătoare şi recon-
fortant de inovatoare, această serie 
porneşte într-o călătorie de pionerat 
prin galaxia neexplorată din interiorul 
capetelor noastre. Combinând ştiinţa 
cu experimente extraordinare, grafică 
impresionantă şi poveşti umane 
inspirante, filmul ne arată cum se 
formează personalitatea de-a lungul 
vieţii noastre şi cum minţile noastre 
“lucrează” pentru a obţine prieteni şi 
a influenţa oameni. Explorând ştiinţa 
dincolo de activităţile minţii umane 
această serie ne arată ce putem face 
noi pentru a obţine maximum de ran-
dament – incluzând cum să „gândim 
mai repede”, în sensul literal şi cum 
să ne controlăm emoţiile cele mai 
puternice.     
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   Un super-star canin de filme de acţiune îşi cunoaşte adevă-
ratele calităţi după ce trece prin aventura vieţii sale. Bolt, un 
căţel care se consideră un super erou asemenea rolurilor din 
filmele de acţiune în care joacă, se vede nevoit a se descoperi 
pe sine şi a descoperi adevăratele valori atunci când este pus 
în faţa unor încercări reale de a-şi salva prietena, Penny, din 
„ghearele” oamenilor răi. De-a lungul călătoriei sale Bolt 
reuşeşte să îşi facă doi buni prieteni: Mittens, o pisică de casă 
abandonată şi Rhino, un hamster obsedat de televizor, închis 
într-o bilă de plastic. Cu ajutorul acestora, Bolt va descoperi 
ca nu are nevoie de superputeri pentru a fi erou.    

   Pe 7 aprilie, acum 72 de ani, se năștea la Detroit, Francis Ford Coppola. Marele cineast ameri-
can a primit numele de Ford pentru ca a văzut lumina zilei la maternitatea înființată de părintele 
automobilului din SUA. Pentru publicul larg, Coppola devine faimos după realizarea trilogiei 
Godfather, considerată de unii specialiști cea mai mare capodoperă cinematografică. 
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Biblia de la Blaj din 
1795, cunoscută și sub numele de 
Biblia lui Clain sau Biblia lui 
Bob, reprezintă cea de-a doua 
traducere a Sfintei Scripturi 
tiparită în limba română. Samuil 
Micu începe să traducă Biblia 
încă din anul 1783, pe vremea 
când era prefect de studii la Cole-
giul Sf. Barbara din Viena. Există 
opinii după care întreaga traduce-
re a Bibliei ar fi fost încheiată 
deja în 1785. Sursele versiunii 
sale sunt vechea Biblie de la Bu-
curești, din 1688, dar, în primul 
rând, o ediție a Septuagintei scoa-
să de elenistul olandez Lambert 
Bos, la Franeker, în 1709, precum 
și una dintre edițiile poliglote care 
fructificau adnotările lui François 
Vatable.  

Biblia adecă dumnezeească 
scriptură a legii vechi şi a ceiu 
noao. Toate care s-au tălmăcit de 
pre limba elinească pre înţălesul 
limbii româneşti acum întîiu s-au 
tipărit româneşte supt stăpânirea 
prea înălţatului împărat al romani-
lor Francisc al doilea, craiul apos-
tolicesc Mare prinţip al Ardealului 
şi cealealalte. Cu blagoslovenia 
Măriei sale prea luminatului şi 
prea sfinţitului domnului domn 
Ioann Bob, vlădicul Făgăraşului în 
Blaj la Mitropolie, anul de la naş-
terea lui Hristos 1795.  [IX] foi + 
894 + 246 pag. 

Provenienţa : Elefterie Cornetti  BRV II, pag. 380-382 
Cota T IV 447 

   Maria P. Chițu, născută in aprilie 1846 la Craiova, soţia cele-
brului avocat Petre Chiţu, a avut meritul de a fi prima femeie 
scriitoare care a tradus din Dante, tălmăcitoare a Divinei Co-
medii. 

   Publică traducerea integrală a Infernului, (1883) şi a Purgato-
riului (1888), la tipografia "Samitca" din Craiova. Aceste tra-
duceri au reprezentat o "trezire de sănătate literară", aşa cum 
avea să scrie in "Revista Oltenia" poetul Traian Demetrescu. 
Tălmăcirile Mariei P. Chiţu au fost primite cu o deosebită ad-
miraţie în străinătate, intrând in fondul prestigioaselor biblio-
teci ale Universităţii din Roma şi în celebra bibliotecă a Vatica-
nului, unde erau acceptate lucrări numai cu avizul unor cărtu-
rari de seamă. Prin forma traducerii, a tălmăcirii, Maria P. 
Chiţu depăşeşte alte lucrări de același gen apărute la noi sau 
chiar în străinătate. Bună cunoscătoare a limbii italiene, având 
o mare dragoste pentru cultura italiană, Maria P. Chiţu publică 
in 1921 lucrarea Gabriele D'Annunzio, in folosul "Societăţii 
pentru asistenţa studenţilor universitari doljeni". Foarte preocu-
pată pentru cunoaşterea poeziei italiene la noi, Maria P. Chițu 
realizează traducerea in proză a poemului "Noaptea cerbului", 
o interpretare sensibilă a operei D'Annunziene. Maria P. Chiţu, 
nume care ne onorează, are meritul de a fi înlesnit primele acte 
de pâtrundere a poeziei italiene în conștiința românească. 
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    Poporul american numeşte luna aprilie, 
luna spaţiilor verzi şi a pădurii iar în ultima zi 
de vineri a lunii, este celebrată  Ziua  Arbore-
lui – „Arbor Day”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Ar bor  Da y es t e  o să r bă t oa -
re în care indivizii şi grupurile 
s un t  î n c u r a ja ţ i  să  a i ba  g r i j ă 
de plante şi copaci şi chiar să planteze. 
Aceasta zi a fost marcată pentru  prima dată 
în Nebraska City din Statele Unite în 1872.  
J. Steling Morton este fondatorul Arbor Day. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Prima dată Arbor Day a fost celebrată la 10 
aprilie 1872, şi aproximativ 1 milion de co-
paci au fost plantaţi în acea zi. 
Multe ţări au preluat acestă zi dar la da-
te diferite, în funcţie de climă şi sezonul de 
plantare adecvat, de obicei în primăvară. 
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   Ar trebui să considerăm biodiversitatea ca fiind fără preţ în timp ce învăţăm 
să ne folosim de ea şi să ajungem să înţelegem ce înseamnă pentru umanitate. 
Nu se cuvine să permitem în mod conştient ca o rasă sau o specie să ajungă pe 
cale de dispariţie. Unii oameni de stiinţă sunt de părere că nu avem cunoştinţe 
despre 90% din creaturile pământului. Cu toate cercetările curente, studiile şi 
eforturile de a conserva energia şi de a salva speciile, de a proteja habitatele 
naturale şi de a dezvălui lumea noastră, sunt mult mai multe de descoperit.   
Dezvăluind misterele planetei noastre, există oportunitatea, de a proteja şi de 
a conserva varietatea şi abundenţa naturii. Diversitatea biologică este deseori 
redusă la cuvântul biodiversitate. Termenul a fost folosit pentru prima dată, 
pentru probleme ale  faunei sălbatice, de conservaţionistul Raymond F. 

Dasmanna, într-o carte despre conservarea naturii.  În anii ’80 a intrat în uzul 
comun, în ştiinţa şi politica de mediu. Biodiversitatea este varietatea între 
organismele vii din toate sursele şi complexele ecologice din care fac parte.  

   Aer toxic, ape otrăvitoare, temperaturi anormale, mii de specii de plante şi 
animale pe cale de dispariţie. Acesta este portretul planetei noastre. 

   Pe data de 22 aprilie, în fiecare an se sărbătoreşte Ziua Pământului. 
Această tradiţie se pastrează din 1970, când senatorul american Gaylord Nel-
son a propus stabilirea zilei în care să ne amintim de importanţa şi valoarea 
inestimabilă a mediului înconjurator.  

   Observaţiile recente au arătat că societăţile sunt foarte vulnerabile la cele 
mai mici schimbări climatice, naţiunile şi comunităţile sărace fiind expuse 
celui mai mare risc.  

În fiecare an, mii de specii de plante animale şi insecte sunt înscrise pe lista 
celor aflate în pericol de dispariţie. Ecosistemele sunt deosebit de fragile, iar 
lipsa unei verigi din lanţ (a unei specii) poate avea ca efect  destramarea între-
gului sistem.  

   Schimbarea întregului sistem, schimbările climaterice afectează în mod di-
rect plantele, sursa de viaţă şi oxigen. Numite şi aurul verde, numeroase plan-
te nu mai reuşesc să facă faţă temperaturilor schimbatoare şi diferenţelor tot 
mai accentuate de la un sezon la altul. 
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nevoie, economisind timp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Asociația Editorilor din România (AER) vă oferă posiblitatea de a fi la curent cu 
piața editorială prin intermediul primului catalog online -  Infocarte (Romanian 
Books in Print) -  care vă oferă informații despre toate cărțile publicate de editurile 
din țară. Proiectul a fost dezvoltat cu sprijinul fundaţiilor care au lansat astfel de 
cataloage în ţări europene precum Croaţia şi Ucraina şi este susţinut de Fundaţia 
vieneză ERSTE, în colaborare cu Institutul Cultural Român. 

   Romanian Books in Print va oferi, în premieră, 
informaţii esenţiale referitoare la toate cărţile cu 
ISBN (număr de carte standard internaţional) publi-
cate de editurile din România şi disponibile pe piaţă 
- aproximativ 40.000 de titluri. Printre informaţiile 
oferite cititorilor se numără preţul cărţii, modul şi 
locul de unde poate fi achiziţionată aceasta.  

   La adresa de Internet www.infocarte.ro puteți găsi, de asemenea, recenzii și 
informații despre autori, editori, librării, distribuitori, importatori şi exportatori de 
carte, biblioteci şi legături cu site-uri relevante (agenţii literare, festivaluri de litera-
tură, târguri de carte, reviste literare etc). Site-ul reprezintă un suport valoros atât 
pentru editori - fiind un instrument util in sprijinul marketingului -, comunicării și 
promovării la nivel local, cât și pentru bibliotecari, cărora le asigură o sursă amplă 
de informație privind titlurile care pot face obiectul programului de achiziție pentru 
biblioteci. De asemenea, și librarii vor gasi un sprijin eficient, ei putând accesa 
informaţii despre conţinutul şi disponibilitatea volumelor, inclusiv o listă a cărţilor 
în curs de apariţie sau a celor care s-au epuizat. Catalogul va pune la dispoziţia 
librarilor şi un sistem care îi va ajuta să găsească pentru clienţii lor cartea de care au 

   Catalogul va facilita accesul publicu-
lui la informaţii despre cărţile dis-
poibile şi va reprezenta un instrument 
indispensabil pentru accesul liber spre 
cunoaştere, cu o importanţă uriaşă pen-
tru dezvoltarea infrastructurii culturale 
româneşti şi pentru accesibilitatea cărţi-
lor în România, spun reprezentanţii 
Asociaţiei Editorilor din România. 

Vă prezentăm câteva link-uri către importante biblioteci virtuale, care 
cuprind colecţii de titluride carte şi periodice sub formă electronică, 
grupate pe domenii de interes. 

 

 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ 

ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN 

str. M. Kogălniceanu nr. 9, 

tel.: 0251-532267,  

tel./fax: 0251-523177 

La realizarea materialului au colaborat:  

Mădălina Băileșteanu                            
Carmen Tică                                       

Secția Audio-Video&American Corner                
Irina Vrusie - Secția Imprumut           

Cătălin Belu - Colecții Speciale (coord.) 

   Google Earth oferă imagini unice cu opere de la 
muzeul Prado. Tehnologia Globe-trotting, specifică 
Google Earth, permite ca opere precum cele ale lui 
Goya, Velasquez şi Bosch să fie văzute şi studiate 
până în cele mai mici detalii.   

 

 

 

 

   Site-ul Google Earth va oferi lumii imagini unice şi 
în direct de la muzeul Prado, din Madrid, unde vom 
putea vizita şi studia o suită de obiecte de artă ale 
unor celebri artişti. Sistemul permite iubitorilor de 
artă să navigheze de la locul de muncă, de acasă sau 
de oriunde au acces la internet. Fotografiile 
tablourilor au fost prelucrate, pentru a putea fi apoi 
lansate spre navigare prin intermediul Google Earth. 
Pentru a vizita operele muzeului din Madrid trebuie să 
descărcaţi programul Google Earth, să transformaţi 
viziunea în trei dimensiuni şi apoi să faceţi clic pe 
Muzeul Prado.  

http://biblioteca-online.ro   
Biblioteca Online este un pro-
iect al Asociaţiei Românepentru 
Patrimoniu. Oferă posibilitatea 
citirii şi descărcăriigratuite a 
volumelor incluse pe site, în 
format PDF. 

http://biblior.net 
   Biblioteca românească este 
un proiect al Asociaţieipentru 
Iniţiativă Culturală în Internet, 
cu sprijinul Euroweb România. 

http://www.unibuc.ro/ro/bibliot
eca_virtuala 
  Colecţie de cursuri - Universi-
tatea din Bucureşti;  cuprinde 
lucrări sau capitole de lucrări 
din diverse domenii ale cunoaş-
terii:matematica, istorie, psiho-
logie, comunicare, etc. 
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