
Asociația Down Art Therapy Tg-Jiu (DART)  
Sediu social: Bld. Ecaterina Teodoroiu, bl. 38A, sc. 6, et. 4, ap. 20, Tg-Jiu, județul Gorj  

Adresă corespondență: Aleea Lucian Blaga, bl. 1, sc. 2, ap. 5, Tg-Jiu (cartier ANL Narciselor)  

Website: www.asociatiaDART.info / www.ProiectulSindromDown.info  

E-mail: asociatiadart@gmail.com, telefon: (+4)0768.35.76.75  

 

BIBLIOTECA Sf. Nicodim de la Tismana 
 

- lista volumelor disponibile și câteva recomandări:  

 

- A. Secțiunea Sindrom Down  

  

- 1. SA VORBIM... CINE ESTE PERSOANA CU SINDROM DOWN?  

- 2. ...CAND SE NASTE UN COPIL CU SINDROM DOWN ... (Parinti)  

- 3. ...CAND SE NASTE UN COPIL CU SINDROM DOWN ... (Medici)  

- 4. NOTE INFORMATIVE DESPRE CONTROALELE DE SANATATE ALE COPIILOR 

CU SINDROM DOWN  

- 5. GRAFICELE DE CRESTERE ALE COPIILOR CU SINDROM DOWN  

- 6. Viața adultă a Persoanelor cu Sindrom Down  

- 7. Propriul meu pas spre autonomie  

- 8. Metode de educație nonformală pentru persoanele cu dizabilități 

- 9. Premise si cunoastere. Sindromul Down – 2 exemplare 

- 10. Laura Chîlnicean - Copiii cu handicap. Îndrumări creștine familiei de azi  

- 11. Brosura "Copiii cu sindrom Down. Dezvoltare motorie și intervenție" 2 exemplare 

- 12. cartea "Sănătatea mintală a persoanelor cu sindrom Down" - 2 exemplare  

- 13. pachetul informativ "Hai să ne cunoaștem și să recunoaștem sindromul Down" – 2 ex.  

- 14. pachetul informativ "PoD" - carte si DVD 

- 15. DVD-ul "Down to Earth"  

- 16. Veronica Iani – Ioana. O poveste despre sindromul Down 

17. Living with Down Syndrome (Sue Buckley) 

18. Motor Development for infants with Down syndrome (0-5 years) – Sue Buckley and Ben 

Sacks 

19. Spiritual well-being of adults with Down syndrome (Margaret Crompton and Robin 

Jackson) 

 

- În engleză (pdf):  

- 20. An Overview of the Development of Infants with Down Syndrome (0-5 years) - PDF E-

book overview-of-development-0-5-ebook  

21. Speech and Language Development for Infants with Down Syndrome (0-5 years) - PDF 

E-book speech-language-0-5-ebook  

22. Living with Down Syndrome - PDF E-book living-with-down-syndrome-ebook  

23. Reading and Writing Development for Infants with Down Syndrome (0-5 years) - PDF E-

book reading-0-5-ebook  

(Mulțumiri Down Syndrome Education Enterprises CIC!)  

 

Zambet de copil nr 4 iulie 2017 3ex., nr 3 dec 2016 6ex., nr 2 iulie 2016, nr 6 iulie 2018,  nr 7 

decembrie 2018 3ex., nr 8 2ex. 

Xerox Sindromul Down in Romania nr 2 martie 2008 Asoc. Up Down 



Xerox Sindromul Down in Romania nr 3 martie 2009 Asoc. Up Down 

CD film Sally Phillips ? + transcript film 

 

- A.1. Secțiunea Autism 

 

 - Laura Chîlnicean - ,,Copiii cu nevoi speciale și viața de familie, blestem sau binecuvântare. 

Cartea celor care nu știu și vor să știe" (tratează în special autismul)   

 - Prietenul copiilor - Hristos lângă noi  

 - Laura Chîlnicean - Profesorului meu, cu drag, un elev autist... - 2 ex.  

 

- B. Secțiunea Spiritualitate/Medicină  

 

- Mărturii ale familiilor cu mulți copii - 2 ex.  

- Laura Chîlnicean - Darul Maicii Domnului, legende creștine - 2 ex.  

- Laura Chîlnicean - Decalogul femeii. 10 îndrumări pentru femeia de azi.- 2 ex.  

- Dr. Dmitri Aleksandrovici Avdeev - ,,Când sufletul este bolnav"  

- Dionisie A. Makris - ,,Iannis cel nebun pentru Hristos" (1)  

- K.V. Zorin - ,,De ce suferă copiii"  

- Prof. Dmitri Melehov - ,,Psihiatria și problemele vieții duhovnicești"  

- ,,Sfântul Luca al Crimeii - viața, canonul, acatistul", un chirurg excepțional  

- Pr. Mihăiță Popa - ,,Îndrumar pentru restabilirea sănătății"  

- Pr. Evgheni Șestun - ,,Familia ortodoxă. Sfaturi. Cuvinte de învățătură. Rugăciuni"  

- Izabelle Grigoriu - ,,Din întunericul tulburărilor psihice către Lumina Vindecării"  

- ,,Lanțurile drogurilor. Narcomania: păcat sau boală"  

- Din învățăturile Pr. Arsenie Boca - ,,Despre durerile oamenilor vol. 1 și 3 (Prăpădul adus de 

patimi)"  

- ,,Viața și Acatistul Sfântului Stelian" (ocrotitorul copiilor)  

- Protos. Nicodim Măndiță - ,,Pacea părinților cu pruncii lor" 2ex. 

- Ieromonah Lavrentie Șovre de la Mănăstirea Frăsinei - ,,Canon de rugăciune și post pentru 

nașterea de prunci"  

- Monahul Paulin - ,,Invitații la libertate"  

- Pr. Argatu V. Ioan - ,,Despre căsătorie"  

- Părintele Filothei Faros - ,,Manual de iubire. Firea dragostei"  

- Ieromonah Savatie Baștovoi - ,,Puterea duhovnicească a deznădejdii"  

- ,,Familia Ortodoxă" nr. 7 (78) / 2015 iulie (Din cuprins: Un medic bun îl tratează pe pacient 

ca și cum L-ar trata pe Hristos, Vindecarea unui suflet rănit de pornografie, desfrânare, 

droguri)  

 

Sfanta Xenia din Sankt Petersburg - ocrotitoarea familiei 

Invatatura Sfintilor Parinti despre boala. Rugaciuni pentru bolnavi 

Danion Vasile - Baricadele libertatii. Tinerilor de azi si dintotdeauna 

Sfantul Ioan Gura de Aur - Parintii si educarea copiilor 

Ce ar trebui sa stie tinerii despre nunta si viata de familie 

- C. Secțiunea ProVita 

  

- Mioara Grigore - CANCERUL, dragostea mea  



 

- revista PENTRU VIAȚĂ nr. 5 primăvară 2016, nr. 6 primăvară 2017 2ex., nr 7 primăvară 

2018, nr 8 primăvară 2019 2ex. 

- Mariana Dumitru - Avortul - păcatul uciderii pruncilor fără nume și fără Botez  

 

- Ghidul mamei creștine  

 

- Rugăciunile părinților pentru copiii lor - 2 ex.  

 

- ,,Obiecția pe motive de conștiință - drept fundamental al personalului medical" (Federația 

Ortodoxă Provita, Provita București)  

 

- Arhim. Epifanie Teodoropoulos - ,,Familiei ortodoxe cu smerită dragoste"  

 

- ,,Împreună salvăm vieți / Manipularea limbajului - Despre dragoste și moarte" - 2 ex.  

 

- dr. Miriam Grossman - ,,Sens și sexualitate"  

 

- ,,Mii de tineri își păstrează fecioria până la căsătorie"  

 

- Arhim. Iuvenalie Ionașcu - ,,Ispita faustiană - aspecte ale bioeticii contemporane în lumina 

ortodoxiei"  

 

- Dr. George Stan - ,,Teologie și bioetică"  

 

- Preot Nicolae Tănase - ,,De la prietenie la iubire"  

 

- Pr. Prof. Ilie Moldovan - ,,Darul sfânt al vieții și combaterea păcatelor împotriva acestuia. 

Aspecte ale nașterii de prunci în lumina moralei creștine ortodoxe"  

 

- Mitropolia Olteniei - Centrul pentru Studii de Teologie Aplicată - ,,Dicționar de termeni 

folosiți uzual în bioetică"  

 

- Pavel Chirilă, Mădălina Popescu, Cristela Georgescu - ,,Nu hrăni cancerul! Alimentația este 

aliatul tău împotriva cancerului"  

 

- ,,Constituția României"  

 

- ,,Preot Nicolae Tănase - Noaptea nunții"  

 

- ,,Cu ce preț"  

 

- ,,Jertfa unei mame"  

 

- ,,Despre avort. Motive, traume, consecințe"  

 

- ,,Luptând cu dependența de droguri"  

 

- Brian E. Fisher - ,,Avortul. Ultima exploatare a femeilor"  

 



- Virgiliu Gheorghe, Andrei Dîrlău - ,,Fața nevăzută a homosexualității"  

 

- Virgiliu Gheorghe - ,,Efectele micului ecran asupra minții copilului" (Asociația pentru 

Apărarea Familiei și Copilului)  

 

- Virgiliu Gheorghe - ,,Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în 

lumea de azi"  

 

Ghid pentru o casnicie implinita 

 

Brian Clowes Phd - Contraceptia 

Veronica Iani – Bebe. O poveste din burtica 

Prof. Dr. Pavel Chirila, fizician Nicoleta Sturzu - Fata trista a medicinei contemporane 

Andrei Dragulinescu - Dependenta in cultura si civilizatia mortii 

Provita Bucuresti - Restabilirea ordinii naturale. O agenda pentru Romania 

Marturii despre criza de sarcina. Femei fericite ca au nascut, femei care regreta avortul 

Brian Clowes Phd - Planificarea naturala a familiei 

Avortul si anticonceptionalele 2 ex. 

Ghid pentru parinti in domeniul prevenirii si combaterii violentei asupra copilului- iunie 2009 

Pliant Scoala trebuie sa ne educe sexual copiii? 

De ce avortul legalizat nu este bun pentru sanatatea femeilor 

Vaccinul impotriva gripei porcine - periculos si ineficient 

Brosura Vaccinarea e un drept, nu o obligatie. Ghid pentru o decizie in favoarea cetateanului 

roman 

Dosar – Decreteii -  Jurnalul National 

Marsul pentru viata 2016 – flyer 

Pliant Viata, o minune + Scrisoare catre o femeie in criza de sarcina 2 ex. 

Raportul intre avorturi si populatie pe tari 1921-2015 - flyer 

- D. Secțiunea Diverse 

 

- Factor 2015, publicație a Asociației Române de Hemofilie  

- Revista Asociației persoanelor cu deficiențe de auz Ascultă viața nr. 6 ed. II / martie 2015  

- Ioan Vlăducă - Despre alimentație  

- Sergiu Ciocârlan - ,,De ce sunt un elev impertinent" (Un microroman despre plânsul neauzit 

și nevindecat al Școlii românești)   

- Anghel Elisabeta Elena , Anghel Cristian Ioan, Pana Mihaela Andreea, Serban Elena Maria 

– Dincolo de teorie-practica logopedica prin jocuri, povesti si poezii 

Lumea lui Christian decembrie 2016 - APHO 2ex. 



Asociatia Transplantatilor din Romania 20 ani de activitate 1996-2016 

Carte de colorat cu biserici din judetul Arad 

Despre patima betiei 

Ciprian Voicila – Diavolul din pahar. Amintiri din iadul betiei 

Andreea Nemes – Eu am vazut ingeri! Povestiri crestin ortodoxe 

Fa-o singur. Ghidul infiintarii unei asociatii - 2010 Altermedia 

Revista prin oras nr 69 si 79 

Profesor de ..fericire - revista de dezvoltare personala nr 1/2003 2 ex + nr 2/2003 

Pr Nicolae Nicau -In mijlocul tinerilor. Repere pentru indrumarea grupurilor de tineret in 

Biserica 

Buletin informativ CJRAE ianuarie 2018, febr. 2018 

Afis COPAC - Saptamana pacientilor 

Revista - Ce este hemofilia? 

Flyer - Implantul cohlear 

Calea Inaltarii nr 76 - decembrie 2015 

Calea Inaltarii nr 115 - martie 2019 

Eseu despre deznadejde - Radu Buțu 

Pagini medicale gorjene 2013 

- Citim online: 

  

- Dr. Christa Todea Gross - ,,Vaccinurile - prevenție sau boală. O nouă patologie pediatrică"  

- Dr. Christa Todea Gross, Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan - ,,Îndrumarul medical și creștin despre 

viață al Federației Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din România"  

- Părintele Savatie Baștovoi -,,Între Freud și Hristos"  

 

- Recomandări:  

- Filme: A 8-a zi (despre Sindrom Down) – se poate vedea și la sediul nostru  

- I am Sam (despre autism infantil)  

- Virgiliu Gheorghe - ,,Revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor"  

- Virgiliu Gheorghe - ,,Știința și războiul sfârșitului lumii. Fața nevăzută a televiziunii"  

- Virgiliu Gheorghe - ,,Pornografia. Maladia secolului XXI"    

TOTAL materiale: peste 150 exemplare 

 
Notă: În unele materiale de mai sus, sunt promovate idei favorabile avortului, sfatului genetic, 

educației sexuale comprehensive, contracepției și vaccinurilor pe care Asociația noastră nu le 

împărtășește!  

https://ortodoxiatinerilor.ro/Vaccinurile.pdf
http://www.provitabucuresti.ro/docs/biblio/Christa.Todea.Gross.Indrumarul.medical.crestin.al.Federatiei.Provita.Ortodoxa.pdf
https://ro.scribd.com/doc/208372625/Parintele-Savatie-Bastovoi-Intre-Freud-si-Hristos#scribd

