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A început ediţia a doua a concursului de creaţie
VREAU SĂ FIU ILUSTRATOR LA
HUMANITAS JUNIOR!
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Ai între 10 și 14 ani și îți place mult de tot să scrii? Humanitas Junior îți oferă șansa să fii
povestitor publicat! Cum te înscrii la concurs? Foarte simplu: roagă-i pe părinții tăi să ne
trimită pe adresa junior@humanitas.ro o povestire scrisă de tine pe o temă la alegere, care
să aibă între 5.000 de caractere (minimum) și 10.000 de caractere (maximum).
Concursul se desfășoară în perioada 13 iulie – 13 septembrie 2021.
Juriul format din autoarele Ana Alfianu, Liana Alexandru și Olga Gudynn va alege cei mai
buni 10 povestitori, care își vor vedea creațiile literare ilustrate și publicate în volum la
Humanitas Junior. Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 22 septembrie 2021. Ce spui? Vrei
să fii povestitor la Humanitas Junior?
Regulamentul oficial al concursului, poate fi consultat pe site-ul Humanitas Junior
(www.humanitasjunior.ro), la rubrica Caleidoscop: https://humanitasjunior.ro/downloadshttps
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HUMANITAS JUNIOR,
agenţia vacanţelor tale!
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În fiecare săptămână, până la sfârșitul lunii august, câte una dintre seriile Humanitas
Junior va avea prețuri speciale în librăriile noastre și pe LibHumanitas.

EVENIMENT EDITORIAL
Lansarea cărţii Divina comedie povestită pentru copii de Corina Anton,
cu ilustraţii de Mihail Coşuleţu

„Spre deosebire de foarte tânărul cititor italian, în a cărui țară există deja o tradiție a
adaptărilor Divinei Comedii pentru copii, cel român nu a avut niciodată prilejul de a aborda
opera lui Dante în felul acesta, printr-un ochean întors către Evul Mediu, într-o călătorie
fabuloasă. De aceea, apariția Divinei Comedii povestite pentru copii este o noutate absolută,
care trebuie salutată cu mare fervoare, și un eveniment cu totul deosebit în peisajul editorial
românesc, chiar în anul în care se împlinesc 700 de ani de la moartea lui Dante. Scrisă
într-un stil cuceritor și plăcut, cu o profundă cunoaștere și înțelegere a originalului, și ilustrată
cu mare talent, povestirea Divinei Comedii își călăuzește tânărul public către o capodoperă a
marii literaturi universale.“ — Bruno Mazzoni, Universitatea din Pisa
„Cartea pe care ai deschis-o este povestea uneia dintre cele mai uimitoare călătorii făcute până
acum de o minte omenească. A scris-o cel mai important poet italian, pe numele său Dante
Alighieri, acum mai bine de șapte veacuri. Și totuși noi continuăm să o citim, pentru că o carte
cu adevărat bună străbate timpul și este îndrăgită în toate vremurile. Ești curios? Hai să pornim
pe urmele lui Dante, dar să știi că ne așteaptă cale lungă. Vezi colo-n zare o pădure și-un
om cu pasul șovăielnic? Să-l urmăm, înainte să se piardă printre copaci!“ — Corina Anton
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AVEM
LIBRĂRIE NOUĂ!

Câteva imagini de la lansarea cărții Divina comedie povestită pentru copii în prezența Corinei
Anton și a lui Mihail Coșulețu, precum și a prof. univ. Smarandei Bratu Elian și a Lidiei Bodea,
director general Humanitas. Expoziția cu picturile din carte poate fi admirată la Librăria
Humanitas Kretzulescu până la sfârșitul lunii august.

CĂRŢI CITITE ŞI IUBITE
Swimmy de Leo Lionni e o carte pentru copii mici,
dar și pentru părinți și bunici care se pot bucura de
o ilustrație atipică, dar și pentru cei ca mine care
se trezesc dimineața, sunt buimaci – de, a început
canicula – și care, până la cafea, citesc aventurile
unui peștișor care e nevoit să plece în largul, și-n
periculosul, și-n nesfârșitul ocean. Ce rezolvare
ingenioasă, am zis la sfârșit. Și câtă artă înghesuitĂ
pe fiecare pagină! — Ioana Nicolaie

Dragi juniori și dragi părinți, o nouă
librărie Humanitas s-a deschis luna
acesta la Bistrița, pe strada Liviu
Rebreanu nr. 2-4, iar cărțile noastre vă
așteaptă cuminți în rafturi, dornice să
fie răsfoite și luate acasă.

Ioana Nicolaie

Am apreciat ideea autorului de a transpune într-o poveste pentru copii valorile umane. A
abordat într-o manieră simplă și de impact probleme actuale, precum moartea celor dragi,
frica de singurătate, provocarea de a trece peste un obstacol iminent, ideea de a ne bucura de
lucrurile din jur, adaptarea într-o nouă familie sau mediu, conflictul biblic dintre David și
Goliat și nu, în ultimul rând, găsirea unei rezolvări pentru lucrurile apăsătoare. Prin Swimmy,
autorul reușește să ofere explicații simple la unele probleme pe care adulții nu știu cum să le
exprime pe înțelesul copiilor și să-i ajute. — Copacul lecturii

CEA MAI VESELĂ LANSARE

Mirela Retegan

5+

Maya Sorian

7 povești, câte una pentru fiecare zi a săptămânii, despre importanța prieteniei și a muncii
în echipă, despre valoarea onestității și a generozității și despre depășirea obstacolelor și
găsirea curajului chiar și atunci când te aștepți mai puțin.
Protagoniștii sunt nimeni alții decât membrii Găștii Zurli care, iubitori de năzbâtii cum îi
știm, intră într-o mulțime de încurcături, una mai amuzantă ca alta. Noroc că sunt prieteni
buni și că se pricep ca nimeni alții să se ajute la greu și să tragă învățăminte la capătul
fiecărei peripeții!

Ilustrații de Paula Stanciu

Terasa Librăriei Humanitas Kretzulescu s-a dovedit neîncăpătoare zilele trecute, când Gașca Zurli împreună cu autoarele Mirela Retegan și
Maya Sorian s-au întâlnit cu juniorii dornici de joacă și de povești.

DIN CARTE ÎN CARTE PÂNĂ DEPARTE
Asociația Dreptul la Viață Huedin (Daciana Loi) și Biblioteca Melior Pichindel (Ioana Nicolaie)
au făcut în așa fel încât peste 60 de volume Humanitas Junior să ajungă la mai mulți copii din
Cluj.
„E bucurie, nu? E fericirea dată de cărți, nu de altceva. De cele peste 60 de volume de la
Humanitas Junior care au ajuns acum două zile la micuții de grupa mare din Gura Șuții. Felul
în care deschid copiii cărțile ne emoționează nespus. Mereu copertele nu se deschid doar către
lumea din carte, ci și către viitorul micuților care se apleacă asupra lor.“ — Diana Loi

Mulțumim învățătoarei
Simona Filip Ghenea că a
împărtășit cu noi bucuria celor
mici de la serbarea de sfârșit
de an! În fotografie: Mario,
Antonia, Valentin, Sofia, Luca,
Alexandru, Claudia și Florina
din Clasa pregătitoare de la
Școala Gimnazială Plătărești,
județul Călărași.

RECOMANDĂRI DE VACANŢĂ

Liana Alexandru

Divina comedie – într-o variantă
în premieră la noi, povestită
nemaipomenit de frumos pentru copii
de Corina Anton și ilustrată fermecător
de Mihail Coșulețu.
Visătorul de visuri – cartea în care copiii
pot auzi mângâietoarea voce a Reginei
noastre, Maria, într-o poveste ilustrată
splendid de Sidonia Călin.
Swimmy – extraordinara poveste a lui
Leo Lionni, ilustrată chiar de autor,
premiată internațional, pe care am
avut bucuria să o traduc. Geniala
poveste a micului înotător, nevoit să
înfrunte marea, le vorbește copiilor
despre curajul a-ți asuma unicitatea și
puterea pe care le-o poți da astfel celor
din jur pentru a descoperi împreună
frumusețile lumii.
Liana Alexandru
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Ilustrații de Raluca Burcă

În aceeași serie

Doru Căstăian

Dacă sunteți curioși cu privire la
felul în care trăiau Neanderthalienii
și dacă sunteți curioși și dispuși
să aflați asta prin intermediul
ochilor și minților unor copii care
se joacă, atunci vă invit să citiți
frumoasa poveste O călătorie în timp
la oamenii de Neanderthal, de Iulian
Comănescu.“ — Doru Căstăian

Povești zăpăcite cu
Luca și Raluca de la Humanitas
Junior sunt foarte interesante
pentru dezvoltaRea imaginației și creativității. Stăm
și câte o oră cu cartea și
povestim și detaliem și
inventăm conexiuni.
AdaMinunata

O carte cu tâlc despre munca în echipă (Swimmy, de minunatul
Leo Lionni), una despre o călătorie educativă în timp la oamenii de
Neanderthal, alături de Bec și prietenii săi (scrisă de Iulian Comănescu
și ilustrată minunat de Raluca Burcă) și cireașa de pe tort – o carte care
străbate timpul și este îndrăgită în toate vremurile: Divina comedie, acum
pe înțelesul copiilor, repovestită de Corina Anton și ilustrată genial de
Mihail Coșulețu, având o editare impecabilă. — Book Style

Mi s-a făcut dor de cărțile/poveștile din
copilărie, așa că mă apuc de frumusețile
astea pe care le am de ceva timp în
bibliotecă. — Elena Druță

RECOMANDĂRI PENTRU PĂRINŢI
Un bestseller internaţional, ghidul doctorului Ginott
este o mină de aur pentru părinţi.
„Între părinte şi copil sună astăzi mai adevărat ca oricând, pentru că are la bază principii
universale imuabile, nu strategii ori tehnici. Trebuie să fim modele pentru copiii noştri, nu
judecători. Comunicarea respectuoasă funcţionează doar dacă respectul e reciproc. O carte
uluitoare!“ — Dr. Stephen Covey, autorul cărţii Eficienţa în 7 trepte
„Cea mai importantă carte scrisă vreodată despre felul în care ne educăm copiii şi despre universul lor emoţional. E imperios necesar ca orice părinte să citească această lucrare clasică în
ediţia recent revăzută.“ — Dr. John M. Gottman, autorul cărţii Raising an Emotionally
Intelligent Child

În aceeași colecție
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