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DIN CARTE ÎN CARTE PÂNĂ DEPARTE

Dragi juniori,

Iată, parcă pe negândite, a trecut încă un 
an, pe care l-am petrecut împreună, în 
compania celor mai frumoase cărți. În 
2022 v-am avut alături pas cu pas: am citit 
povești încântătoare, ne-am bucurat de 
ilustrații minunate, ne-am întâlnit cu autori 
și ilustratori îndrăgiți, am participat la 
ateliere și la cluburi de lectură, am deschis o 
librărie nouă și frumoasă pe strada Lipscani, 
am organizat o mulțime de concursuri, am 
mers la târguri de carte și câte și mai câte. 

Vă mulțumim că ne-ați fost aproape în 
număr atât de mare și că primiți cu atâta 
bucurie poveștile Humanitas Junior în 
inimile și în bibliotecile voastre.
De asemenea, le suntem recunoscători 
tuturor autorilor, ilustratorilor, 
traducătorilor și colaboratorilor noștri 
care ne-au dăruit cu generozitate cărțile 
minunate pe care le-am publicat în acest an.
Tuturor, sărbători fericite și să ne revedem 
cu bine în 2023!

Echipa Humanitas Junior

Acum câteva zile, Librăria Humanitas de la 
Cișmigiu s-a dovedit neîncăpătoare pentru 
juniorii veniți să se întâlnească cu Ioana 
Pârvulescu și invitații săi, Cristina Cioabă, 
Lidia Bodea și Gabriel Liiceanu, la lansarea 

cărții Invizibilii. Mici și mari, copii și părinți 
au aflat cum te face cititul invizibil, de ce 
ne plac nouă, oamenilor, poveștile și la ce e 
bună lectura.

O carte vrăjită despre vraja cărţilorO carte vrăjită despre vraja cărţilor
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Ordinul InvizibililorOrdinul Invizibililor
Vouă v-ar plăcea să aveți o superputere? 
Ce-ați zice de invizibilitate? Ei bine, nu-i 
imposibil. Dacă vreți cu adevărat, puteți 
face parte din „Ordinul Invizibililor“, alături 
de alți juniori. Iar dacă sunteți curioși să 
aflați mai multe despre acest ordin secret, 
tot ce aveți de făcut este să citiți Invizibilii 
de Ioana Pârvulescu și să descoperiți codul 
secret al acestui ordin nemaipomenit.



Cărţile anului la Cărţile anului la HUMANITAS JUNIORHUMANITAS JUNIOR

Unul dintre cele mai surprinzătoare debuturi în literatura pentru 
copii este cel al lui Éric-Emmanuel Schmitt, unul dintre cei mai 
cunoscuți și iubiți romancieri și dramaturgi contemporani. Profesor 
de filozofie în tinerețe, faimosul autor francez a rămas încredințat 
de-a lungul timpului că cei mici sunt niște filozofi spontani, care 
păstrează nealterată capacitatea de a se mira și că orice noțiune, oricât 
de complicată ni s-ar părea, le poate fi explicată pe înțeles. 

Așa s-a născut minunata serie Poveștile bufniței care încearcă să 
răspundă la întrebări precum „Ce este curajul?“ sau „Ce este 
libertatea?“ Ghidul seriei, bufnița Minerva, este cea care se pricepe 
de minune nu să găsească răspunsuri în locul copiilor, ci să-i facă pe 
aceștia să gândească cu mintea lor și să descopere prin propriile puteri 
adevăruri esențiale despre lume și viață.
Desigur, totul este îmbrăcat în haina celor mai simpatice și mai 
amuzante povești, însoțite de ilustrații adorabile.
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Cărti recomandate de

Alcătuind una dintre cele mai bune serii pentru copii publicate în 
ultimii ani, poveștile terapeutice semnate de Álex Rovira și Francesc 
Miralles le oferă copiilor o călătorie amuzantă, plină de imaginație, în 
adâncul propriului suflet. 
Împreună cu părinții lor, cei mici vor asimila adevărate lecții de viață 
și vor descoperi ce înseamnă stima de sine, care sunt valorile care 
ne fac fericiți și că adevăratul curaj înseamnă să nu-ți abandonezi 
visurile.

„Trebuie să ai curaj ca să te adaptezi la schimbările vremurilor, fără să 
renunţi la tine însuţi, şi să găseşti soluţii la fiecare problemă care se 
iveşte. Cu această perspectivă asupra vieţii, fiecare criză se transformă 
în oportunitate, iar obstacolele, în rampă de lansare. Aceste poveşti – 
şi reflecţiile care le însoţesc – sunt o invitaţie de a ne depăși limitele 
pe care credem că le avem, de a prelua controlul destinului nostru şi a 
ne construi, prin tot ceea ce facem, viitorul visat.“ 

Álex Rovira și Francesc Miralles

Francesc Miralles

Àlex Rovira

Carine Simonet

Adriana Ștefan

Vlad Stroescu Bogdan Tiberiu Dumitrescu

Mircea Dragu
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Fiecare întrebare din cele șaizeci din această carte este 
pusă de copii. Mirările, neliniștile, dubiile, necunoscutele 
cu care se confruntă cei mici atunci când încearcă, dar nu 
reușesc întotdeauna, să-și explice lumea din jur capătă, în 
sfârșit, răspuns. 
Oare o să reușesc în viață? De ce mi-e frică să nu iau note 
proaste? De ce trăim? De ce se despart părinții mei? O să 
fiu urât când o să cresc mare? Ce înseamnă frate vitreg? 
– iată câteva dintre întrebările celor mici, care sunt tot 
atâtea ferestre către mintea și inima lor.
Carine Simonet, psiholog cu practică îndelungată, le 
răspunde cu inteligență și tact, dozând cu pricepere 
seriozitatea și umorul, și construind astfel punți între 
copiii și părinții cărora le este recomandată această 
minunată carte.

Autori şi ilustratori româniAutori şi ilustratori români
În acest an, seria noastră de autori și ilustratori români s-a îmbogățit cu câteva nume aflate la debut, care au demonstrat pe deplin că literatura 
română pentru copii e pe mâini bune.
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Cele mai frumoase cărţi recomandate deCele mai frumoase cărţi recomandate de

CITEŞTE CU MIHNEA ŞI CÂŞTIGĂ O BIBLIOTECĂ!CITEŞTE CU MIHNEA ŞI CÂŞTIGĂ O BIBLIOTECĂ!

Dragi juniori, în luna decembrie, 
Mihnea a citit Invizibilii, de Ioana 
Pârvulescu, și Fram, ursul polar, 
de Cezar Petrescu. Toate cărțile 
prezentate de Mihnea pe pagina 
de Facebook Humanitas Junior 
în decurs de un an vor ajunge în 
biblioteca unei școli sau grădinițe 
în urma concursului „Câștigă o 
bibliotecă!“

scriitoarea scriitoarea 
Tatiana NiculescuTatiana Niculescu
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„Ce parfum discret, redus la esența vieții și a poeziei, au baladele lui 
Topîrceanu, citite în zilele noastre! Ce ar trebui să fie în ele vetust pare 
zglobiu, îmbătrânirea versului datorată unui îndelungat uz popular și 
școlar ar trebui să-l descurajeze pe cititorul de azi, umorul melancolic-
săltăreț ar trebui să pară vestigiul trist al unei lumi lăuntrice apuse. 
Și totuși, în filigranul gingașei lui autoironii lirice, acest remarcabil 
memorialist al Primului Război Mondial și acest poet socotit ușurel 
și iute memorabil păstrează încă rezerve vii de emoție și frumusețe. 
Citindu-l sau recitindu-l în această cărticică delicat ilustrată de Andreea 
Dobreci, te trezești fredonând: «Trec anii, trec lunile-n goană/ Și-n zbor 
săptămânile trec./ Rămâi sănătoasă, cucoană,/ Că-mi iau geamantanul 
și plec.» În lumea noastră în care virtualul e adesea mai prezent și mai 
de preț decât realul, privirea lui Topîrceanu asupra insignifiantelor 
detalii botanice, meteorologice, climatice, sentimentale ale lumii parcă 
e urma misterioasă pe zăpadă a unui om dintr-o civilizație dispărută. 
Citiți Balade vesele și triste și veți redescoperi bucuria simplă de a trăi și 
savoarea lucrurilor mici! Căci, vorba lui Cantemir, lucrurile mari și cei ce 
nu le știu le știu, iar lucrurile mici și cei ce le știu nu le știu.“

...şi de profesorul...şi de profesorul
Doru Căstăian...Doru Căstăian...

„Incredibilul Sylvester este o poveste 
într-o carte bilingvă, care să-i bucure 
atât pe copiii români, cât și pe copiii 
ucraineni, pentru că arta, poveștile 
au acest dar, acest rol pe lume: de a ne 
aduce împreună.“
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Veste bună! O nouă ediție (portocalie!) 
a celebrelor Aventuri ale lui Cepelică, de 
Gianni Rodari, în minunata traducere 
a Smarandei Bratu Elian, a ajuns de 
curând pe rafturile librăriilor. Suntem 
convinși că, dacă-i scrieți lui Moș 
Crăciun despre asta, o să v-o lase sub 
brad fără doar și poate!

ŞtiriŞtiri

Până la sfârșitul anului cărțile 
Humanitas Junior au prețuri speciale 
de sărbători în toate librăriile
Humanitas din București și din țară 
și pe libhumanitas.ro. Așadar, dragă 
Moș Crăciun, dacă vrei să le faci câteva 
cadouri frumoase juniorilor cititori, 
acum e momentul.

CĂRŢI IUBITE, CITITORI PASIONAŢICĂRŢI IUBITE, CITITORI PASIONAŢI

„Frumuseți de la  
Humanitas Junior!“

Jovi Ene, filme-cărți

„Insula libertății de Éric-Emmanuel Schmitt 
este o cărțulie tare simpatică, cu o poveste 
într-un fel moralizatoare, dar deloc 
pretențioasă. Ilustrațiile sunt ce trebuie şi 

mi-a plăcut să urmăresc felul în care doi 
iepuraşi descoperă esența libertății depline 
şi prețul care trebuie plătit pentru aceasta.“

Elena Druță

„Alice în Țara Minunilor de Lewis Carrol e una 
dintre cărțile copilăriei mele. Țin minte și acum 
cât de fascinată eram de acel tărâm în care 
discuțiile filozofice cu omizile sunt absolut 
normale. Partea mea favorită e O nebunească 
invitație la ceai.“ — booksmeanpower

„O comoară de carte!“
Book Style

BIBLIOTECA DE 10+ este o serie de cărţi clasice, alese cu grijă, la care ne reîntoarcem adesea, 
pentru noile generaţii de elevi, profesori, părinţi.


