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Discursuri de Receptiune
Memoirs of the Scientific Sections of the Academy of the Socialist Republic of Romania
Manuscriptum
Membrii Academiei Române, 1866-1999
In Umbra Lui Kissinger
Istoria culturii române moderne
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Convorbiri literare
Revista de filosofie
National Union Catalog
Enciclopedia marilor personalități: A-G
Includes entries for maps and atlases.

Viața românească
Corespondența completă. Vol. 1
Sociologi români
Martiri și mărturisitori ai bisericii din România (1945-1989)
Conferinta internationala Lumen (2011) vol. 1, sectiunea Filosofie si Stiinte Umaniste
Jarul din zăpada sclipitoare
Enciclopedia marilor personalități: Scriitori și filosofi, A-L
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Filosofia valorii
Pentru a înțelege criza Americii contemporane – războaiele fără sfârșit purtate peste granițe și polarizarea politică din
această țară –, trebuie să îl înțelegem pe Henry Kissinger, argumentează cunoscutul istoric Greg Grandin. Pornind de la
lucrări semnate de Kissinger, precum și de la înregistrări secrete și documente de stat, multe dintre ele recent declasificate,
autorul arată cum cel mai important consilier de politică externă al lui Nixon a pus umărul la reînvierea unei versiuni
militarizate a excepționalismului american centrat pe o președinție imperialistă – chiar în timp ce prezida peste înfrângerea
din Vietnam și peste un război dezastruos, secret și ilegal în Cambodgia. Crezând că realitatea poate fi supusă prin puterea
voinței sale, că intuiția este mai importantă în stabilirea politicii decât faptele reale și promițând că greșelile trecutului nu
vor fi niciodată un obstacol în calea acțiunilor îndrăznețe viitoare, Kissinger a pregătit terenul pentru ascensiunea idealiștilor
neoconservatori care au târât America în războaiele lipsite de sens din Afganistan și Irak. Grandin reușește mai mult decât o
simplă relatare concentrată fie asupra crimelor, fie asupra realizărilor lui Kissinger, oferind o interpretare nouă și
convingătoare a influenței încă actuale a acestuia cu privire la modul în care Statele Unite își văd rolul în lumea de azi. „O
analiză detaliată a politicii externe americane în umbra lui Kissinger până în zilele noastre.“

Conceptul de ideal în filosofia românească interbelică
Teze de doctorat
Dicționarul biografic al literaturii române: M-Z
Teze de doctorat, 1984-1987, 1988-1991
Cursuri de metafizică, 2
Dicționarul general al literaturii Romane: P-R
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„Cartea lui Nicolae Turcan, construit pe mai multe genuri de text, de la confesiune la studiu, trecând prin articol, este în
întregul ei o invitație la credință și gândire în egală măsură și cu egală forță. Fie că se referă la sine («Argumentul Cioran»)
sau la alții (de pildă, la Mitropolitul Bartolomeu), la Tradiție sau la Crez – autorul ne acceptă drept companioni pe drumul de
la ideal la faptă, de la cum gândește la cum trăiește, de la ce înțelege la ce crede. Este un exercițiu tonifiant, deloc crispat,
deschis și ferm în același timp, care dă mărturie convingătoare despre o căutare autentică și o întemeiere fără fisuri. Sunt
bucuros că seria Theologia Socialis se îmbogățește nu atât cu un titlu, cât mai ales cu o propunere de «filosofie
adevărată»”. (Radu Preda)

Dicţionarul general al literaturii romane
Revista de istorie și teorie literară
Dicționarul esențial al exilului românesc
Volumul oferă o analiză obiectivă a tehnicilor de guvernare moderne, care presupun minimalizarea importanței individului,
precum și o tehnicizare accentuată a sferei politice. Autorii propun o documentată trecere în revistă a mecanismelor de
putere exercitată asupra societății sub forma tehnicilor de gestionare a acesteia.

Guvernamentalitatea. Forme și tehnici ale puterii în Occident
Cursuri de metafizică, 1
Hotărâri ale guvernului României și alte acte normative
Dicționarul esențial al scriitorilor români
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Dicţionarul scriitorilor români
Filosofia românească
Teze de doctorat, 1984-1988, 1988-1991
C. Rădulescu-Motru
„Un lucru este sigur: filosofia lui Descartes nu are nimic din gândirea unui om solitar, în ciuda vieții retrase pe care autorul
ei a ales s-o ducă în Țările de Jos. El s-a aflat într-un contact viu cu principalii filosofi ai timpului său, atât direct, prin scrisori,
cât și prin agenții lor, de care este înconjurat. În general, și este viziunea care m-a ghidat în alcătuirea volumelor de față,
corespondența lui Descartes seamănă cu un câmp de bătălie, în care Descartes nu numai că verifică receptarea ideilor sale
în Europa literelor, ci și contracarează obiecțiile stârnite de scrierile sale în diverse cercuri, pe care le cunoaște prin
purtătorii lor de cuvânt. Astfel, dincolo de rolul de laborator intelectual care le-a fost recunoscut, cred că intervențiile
epistolare ale lui Descartes trebuie văzute uneori ca testarea unor poziții filosofice originale într-un peisaj saturat de vederi
convenționale, alteori de-a dreptul ca o luptă în care cititorul modern este chemat să recunoască și să identifice părțile
beligerante.“ (Vlad Alexandrescu)

Credința ca filosofie
Filosofia Renaşterii
Analele Universității București
Teze de doctorat
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Analele Universitații București
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