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Ghiduri practice și tehnice
PROGRAMAREA PLĂCII ARDUINO
„ARDUINO este un dispozitiv uimitor care îţi permite să realizezi aproape orice proiect ai în minte, de la opere de artă interactive la
roboţi mobili. Astfel, cu puţin entuziasm pentru a învăţa cum să programezi ARDUINO pentru a-l face să interacţioneze cu mediul, şi
cu puţină imaginaţie, poţi construi tot ce vrei! În forma sa cea mai simplă, o placă de dezvoltare ARDUINO poate fi considerată ca un
mic computer căruia îi poţi controla intrările şi ieşirile de la chip.”
(Andrei Cuţa – http://invata.mecatronica.eu/2010/10/26/ce-este-arduino/)
Cartea de faţă prezintă cititorilor familia de plăci de dezvoltare ARDUINO şi o serie de proiecte realizate cu acestea, fiind utilă
tuturor persoanelor care, indiferent de vârstă, având spiritul şi curiozitatea treze, doresc să creeze prin propriile eforturi
dispozitive electronice personalizate. În particular, lucrarea este destinată elevilor de gimnaziu şi de liceu, care – individual sau sub
îndrumarea unor profesori în cadrul cercurilor de fizică aplicată şi de robotică – pot crea proiecte ingenioase, în vederea participării
la concursurile şcolare.
De asemenea, lucrarea poate fi utilizată de către studenţii din primul an al facultăţilor de profil, dar nu numai, pentru realizarea unor
proiecte primite ca sarcini de lucru sau în scop personal.
40.00 lei 36.00 lei

EI SPUN/EU SPUN. MANUAL PENTRU SCRIEREA ACADEMICĂ
Cel mai bine vândut manual de scriere academică din lume!
Un scop central al prezentei cărți este să demistifice scrierea academică prin întoarcerea acesteia la rădăcinile sale sociale și
conversaționale. Deși scrierea poate cere o anumită doza de liniste si singurătate, modelul Ei spun/Eu spun le arată studenților
că pot să-și dezvolte ideile nu doar privind înăuntrul lor, ci și făcând ceea ce fac adesea într-o bună conversație cu prietenii și
familia ascultând atent ce spun alții și intrând în dialog cu alte idei.
Abordarea scrierii are, prin urmare, o dimensiune etică, de vreme ce le cere scriitorilor nu doar să tot probeze și să reafirme ceea
ce ei cred deja, ci și să lărgească ceea ce cred prin confruntarea cu opinii care diferă, uneori radical, de ale lor. Într-o societate tot
mai diversă, mai globală, aceasta abilitate de a te confrunta cu ideile altora e în mod special crucială pentru o cetățenie/comunitate
democratică.
Gerald Graff, Cathy Birkenstein
30.00 lei 21.00 lei

GHIDUL COMPLET PENTRU ÎNȚĂRCATUL COPILULUI - RAPID ȘI UȘOR
Înțărcarea bebelușului este o piatră de încercare pentru orice părinte, dar Annabel Karmel, experta britanică numărul unu în nutriție
infantilă, vă vine în ajutor!
Prin această carte, Annabel vă ușurează procesul de diversificare a alimentației bebelușului și vă ghidează pas cu pas în perioada
de tranziție de la lapte la alimentele solide. Vă oferă rețete culinare delicioase, planificări săptămânale ale meselor copilului, sugestii
referitoare la introducerea alimentelor noi și sfaturi testate în ani de experiență, pentru a-i forma copilului obiceiuri alimentare
sănătoase.
Cu peste 100 de rețete simple și rapide, pline de vitamine și substanțe hrănitoare, Ghidul com plet pentru înțărcatul copilului te
ajută, rapid și ușor, să ai un copil sănătos și fericit!
w w w .annabelkarmel.com
Annabel Karmel MBE este mama a trei copii și autoarea a numeroase bestselleruri despre alimentația copiilor, printre care și
MAREA CARTE DE BUCATE PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MÂNCĂCIOȘI și TOP 100 DE PIUREURI PENTRU BEBELUȘI, apărute în
românește la Editura Paralela 45.
30.00 lei 21.00 lei
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ENCICLOPEDIA EMOTIILOR. GHID AL EXPRESIVITATII PERSONAJELOR LITERARE
Indiferent de gen, toate romanele de succes au un lucru în comun: EMOȚIA. Aceasta se află la baza deciziilor, acțiunilor și
cuvintelor tuturor personajelor și determină mersul povestirii. Fără emoție, călătoria personajului este lipsită de scop. Mizele
încetează să existe. Intriga devine o albie de râu secată, cu evenimente lipsite de sens, pe care niciun cititor nu-și va face timp
să o parcurgă. De ce? Pentru că, mai presus de orice, cititorii aleg o carte pentru a trăi o experiență emoțională. Citesc pentru a
stabili legături cu personaje care le oferă o modalitate plăcută de petrecere a timpului și ale căror încercări pot da un sens
suplimentar propriilor lor călătorii prin viață.
Mai presus de orice, descrierea emoțională trebuie să fie proaspătă și atrăgătoare. Acest lucru este foarte greu pentru scriitorii
care tind să folosească tot timpul aceiași indicatori emoționali.
Enciclopedia emotiilor își propune să înlăture această dificultate, ajutându-i pe scriitori să găsească modalități noi de exprimare a
stărilor emoționale ale personajelor.
Angela Ackerman și Becca Puglisi sunt membre ale organizației internationale SCBWI (Societatea Scriitorilor și Ilustratorilor de Cărți
pentru Copii). Împreună, moderează Writers Helping Writers, o sursă online pentru scriitori, care a câștigat premii și care
oferă diverse enciclopedii ce vin în sprijinul eforturilor descriptive ale autorilor.
25.00 lei 17.50 lei

TOP 100 PIUREURI PENTRU BEBELUȘI. 100 DE MESE UȘOR DE PREPARAT PENTRU UN
BEBELUȘ SĂNĂTOS ȘI FERICIT
Annabel Karmel, guru al alimentatiei bebelusilor. (Daily Express)
Orice mama care nu are in bucatarie macar una dintre cartile acestei autoare... trebuie sa indrepte lucrurile fara intarziere. (The
Sunday Times)
Cand preparati singuri mancarea bebelusului, nu numai ca economisiti mai multi bani decat daca ati cumpara de la firme din comert ci puteti fi siguri astfel ca bebelusul mananca cele mai proaspete ingrediente si de cea mai buna calitate.
Aceasta colectie esentiala a lui Annabel cu cele mai gustoase piureuri prezinta 100 de retete usor de preparat, care il vor ajuta pe
bebelus sa fie sanatos si fericit. De la introducerea primelor gusturi si perioada de intarcare pana la mesele bebelusilor cu varste
mai mari, toate retetele sunt potrivite pentru copiii cu varsta de cel putin 6 luni. Si, cu toate aceste fructe preferate, cu bunatatea de
legume si de peste original preparat, cu piureurile de carne cu paste, mancarurile vor fi atat de delicioase, incat veti dori sa le
mancati chiar dumneavoastra!
29.00 lei 20.30 lei

REIKI - GHID ILUSTRAT
Cartea de fata contine notiuni concise, relevante, experimentate si extrem de valoroase, adresandu-se nu doar celor ce doresc sa
afle mai multe despre fenomenul Reiki, ci si maestrilor deja consacrati, tocmai prin simplitatea si claritatea abordarii sale. Dupa
notiunile ce prezinta istoricul intr-o maniera cronologica, urmeaza explicarea conceptului de energie de-a lungul timpului, la diverse
popoare, si deslusirea misteriosului cuvant Reiki, care poate avea mai multe inlelesuri. Prezentarea principiilor Reiki intr-o varianta
care pana acum nu a mai fost expusa, explicarea detaliata a fiecaruia, legaturile dintre Reiki si alimentatie si rolul acestuia asupra
copiilor sunt parti originale, care nu se regasesc in nicio alta aparitie. In final, pentru cei doritori sa-si imbunatateasca practica, sunt
oferite sfaturile maestrilor japonezi, nu doar privind aspectul pur tehnic al metodei, ci mai ales cel uman, sufletesc. O carte pe care,
ori de cate ori o veti deschide, veti invata ceva nou. O carte prin care Spiritul patrunde in viata dumneavoastra, binecuvantandu-va.
19.00 lei 13.30 lei

MAREA CARTE DE BUCATE PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MÂNCĂCIOȘI. 200 DE REȚETE
SĂNĂTOASE ȘI UȘOR DE PREPARAT PENTRU COPILUL TĂU
O carte de bucate pentru bebelusi devenita o lucrare clasica a genului - acum ilustratii si retete culinare noi.
Inca de la prima editie, publicata in 1991, acest ghid esential pentru hranirea bebelusilor si a copiilor de varste mici, elaborat de
Annabel Karmel, si-a castigat statutul de clasic al genului. Recomandarile orale, reactiile pozitive chiar din partea bebelusilor si
recenziile exceptionale au creat conditiile ca, de atunci, acesta carte sa ramana in fruntea clasamentelor de vanzari in acest
domeniu.
In aceasta editie ilustrata nou-nouta, Annabel si-a actualizat colectia de retete culinare savuroase cu feluri de mancare noi, sfaturi
si ponturi de ultima ora si fotografii color uluitoare. In plus, sunt incluse tabele cu meniuri care va ajuta sa economisiti timp,
indrumandu-va sa cumparati cele trebuincioase si sa planuiti in avans, toate bazandu-se pe experienta ei de mama ocupata a trei
copii.
Tineti aceasta carte in bucatarie, iar bebelusul dumneavoastra va avea parte cu siguranta de cel mai bun start in viata.
Annabel Karmel a scris cincisprezece carti de bucate destinate beblusilor, copiilor cu varste mai mari si adultilor. A fost expertul pe
probleme alimentare pentru copii in cadrul emisiunii Richard and Judy Show difuzata pe Channel 4, iar in prezent detine propria
gama de echipamente si alimente , `Make Your Ow n`, create pentru a-i ajuta pe parinti in asigurarea unei alimentatii sanatoase a
bebelusilor, alaturi de mancarurile congelate, gata preparate din gama `Eat Fussy`.
35.00 lei 24.50 lei
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GHIDUL MANIERELOR ELEGANTE PENTRU SECOLUL AL XXI-LEA
Integrarea, globalizarea si internetizarea vor aduce, vrem, nu vrem, schimbari la nivelul obiceiurilor, manierelor si gesturilor
cotidiene. Pe unele le simtim deja, altele isi vor face simtita prezenta cat de curand. Ca sa fiti in pas cu tendintele, aveti nevoie de un
ghid. Iar cartea de fata tocmai asta este: un ghid al manierelor elegante pentru lumea secolului in care traim. De la cum sa spui nu,
atunci cand se cuvine, si cum sa-ti ceri iertare atunci cand ai gresit, trecand prin strategii simple de slefuire a manierelor din timpul
meselor, pana la sfaturi privind utilizarea adecvata si politicoasa a telefonului celular si a e-mail-ului - toate acestea si multe alte
sfaturi si sugestii prin care autoarea ne ajuta sa depasim cu farmec si gratie situatiile delicate.
34.99 lei 24.49 lei

GHIDUL COMPLET PENTRU ÎNȚĂRCATUL COPILULUI - RAPID ȘI UȘOR (cu autograful
autoarei)
Înțărcarea bebelușului este o piatră de încercare pentru orice părinte, dar Annabel Karmel, experta britanică numărul unu în nutriție
infantilă, vă vine în ajutor!
Prin această carte, Annabel vă ușurează procesul de diversificare a alimentației bebelușului și vă ghidează pas cu pas în perioada
de tranziție de la lapte la alimentele solide. Vă oferă rețete culinare delicioase, planificări săptămânale ale meselor copilului, sugestii
referitoare la introducerea alimentelor noi și sfaturi testate în ani de experiență, pentru a-i forma copilului obiceiuri alimentare
sănătoase.
Cu peste 100 de rețete simple și rapide, pline de vitamine și substanțe hrănitoare, Ghidul com plet pentru înțărcatul copilului te
ajută, rapid și ușor, să ai un copil sănătos și fericit!
w w w .annabelkarmel.com
Annabel Karmel MBE este mama a trei copii și autoarea a numeroase bestselleruri despre alimentația copiilor, printre care și
MAREA CARTE DE BUCATE PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MÂNCĂCIOȘI și TOP 100 DE PIUREURI PENTRU BEBELUȘI, apărute în
românește la Editura Paralela 45.
30.00 lei 21.00 lei

TOP 100 PIUREURI PENTRU BEBELUȘI. 100 DE MESE UȘOR DE PREPARAT PENTRU UN
BEBELUȘ SĂNĂTOS ȘI FERICIT (cu autograful autoarei)
Annabel Karmel, guru al alimentatiei bebelusilor. (Daily Express)
Orice mama care nu are in bucatarie macar una dintre cartile acestei autoare... trebuie sa indrepte lucrurile fara intarziere. (The
Sunday Times)
Cand preparati singuri mancarea bebelusului, nu numai ca economisiti mai multi bani decat daca ati cumpara de la firme din comert ci puteti fi siguri astfel ca bebelusul mananca cele mai proaspete ingrediente si de cea mai buna calitate.
Aceasta colectie esentiala a lui Annabel cu cele mai gustoase piureuri prezinta 100 de retete usor de preparat, care il vor ajuta pe
bebelus sa fie sanatos si fericit. De la introducerea primelor gusturi si perioada de intarcare pana la mesele bebelusilor cu varste
mai mari, toate retetele sunt potrivite pentru copiii cu varsta de cel putin 6 luni. Si, cu toate aceste fructe preferate, cu bunatatea de
legume si de peste original preparat, cu piureurile de carne cu paste, mancarurile vor fi atat de delicioase, incat veti dori sa le
mancati chiar dumneavoastra!
29.00 lei 20.30 lei

MAREA CARTE DE BUCATE PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MÂNCĂCIOȘI. 200 DE REȚETE
SĂNĂTOASE ȘI UȘOR DE PREPARAT PENTRU COPILUL TĂU (cu autograful autoarei)
O carte de bucate pentru bebelusi devenita o lucrare clasica a genului - acum ilustratii si retete culinare noi.
Inca de la prima editie, publicata in 1991, acest ghid esential pentru hranirea bebelusilor si a copiilor de varste mici, elaborat de
Annabel Karmel, si-a castigat statutul de clasic al genului. Recomandarile orale, reactiile pozitive chiar din partea bebelusilor si
recenziile exceptionale au creat conditiile ca, de atunci, acesta carte sa ramana in fruntea clasamentelor de vanzari in acest
domeniu.
In aceasta editie ilustrata nou-nouta, Annabel si-a actualizat colectia de retete culinare savuroase cu feluri de mancare noi, sfaturi
si ponturi de ultima ora si fotografii color uluitoare. In plus, sunt incluse tabele cu meniuri care va ajuta sa economisiti timp,
indrumandu-va sa cumparati cele trebuincioase si sa planuiti in avans, toate bazandu-se pe experienta ei de mama ocupata a trei
copii.
Tineti aceasta carte in bucatarie, iar bebelusul dumneavoastra va avea parte cu siguranta de cel mai bun start in viata.
Annabel Karmel a scris cincisprezece carti de bucate destinate beblusilor, copiilor cu varste mai mari si adultilor. A fost expertul pe
probleme alimentare pentru copii in cadrul emisiunii Richard and Judy Show difuzata pe Channel 4, iar in prezent detine propria
gama de echipamente si alimente , `Make Your Ow n`, create pentru a-i ajuta pe parinti in asigurarea unei alimentatii sanatoase a
bebelusilor, alaturi de mancarurile congelate, gata preparate din gama `Eat Fussy`.
35.00 lei 24.50 lei

11 total products.

