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Kahlil Gibran, de auteur van het prachtige boek 'De Profeet', stond op het kruispunt van twee
werelden: die van de oosterse mythen uit zijn jeugd en die van de westerse verlichting en
tolerantie die hij als kunstenaar omarmde. In Gibrans meesterwerk 'De profeet' worden het
oosten en het westen samengebracht en daarmee spreekt hij een enorm lezerspubliek aan.
'De profeet' wordt universeel als Gibrans beste werk beschouwd en verschijnt nu in een fraaie,
eigentijdse jubileumeditie. 'Je bent goed wanneer je ernaar streeft van jezelf te geven. Toch
ben je niet slecht als je uit bent op gewin. Want als je streeft naar winst ben je niet anders dan
een wortel die de aarde vastklampt en zich laat zogen door haar borst. Zeker, de vrucht kan
niet tot de wortel zeggen: "Wees als ik, rijp en vol en immer schenkend van je overvloed."
Want voor de vrucht is geven een noodzaak, zoals ontvangen een noodzaak voor de wortel
is.'– Kahlil Gibran, 'De profeet' Kahlil Gibran (1883-1931) werd geboren in Noord-Libanon. Als
jongeman reisde hij naar Europa en Amerika en ontwikkelde zich tot schrijver, filosoof en
kunstenaar.
Volgens arbeidssocioloog Richard Sennett is ambachtelijkheid meer dan louter vakmanschap.
Ambachtelijkheid staat voor een blijvende, basale menselijke neiging: het verlangen om werk
goed te doen omwille van het werk zelf, waardoor we vaardigheden ontwikkelen en gericht zijn
op het werk in plaats van op onszelf. In dit tot nadenken stemmende boek onderzoekt een van
de grootste sociologen van deze tijd het werk van de ambachtsman in heden en verleden,
vergelijkt hij de diepe verbanden tussen materieel bewustzijn en ethische waarden, en
ondergraaft hij algemeen aanvaarde ideeën over wat bijdraagt aan goede arbeid. Sennett reist
in De ambachtsman door tijd en ruimte: van de klassieke Romeinse stenenmakers naar de
goudsmeden van de Renaissance, de drukpersen van de Verlichting in Parijs en de Industriële
Revolutie in Londen, naar de moderne wereld. De ambachtsman is een briljante
cultuurgeschiedenis over onze verhouding tot ons werk.

Questo volume presenta le principali vicende che hanno contrassegnato la vita
delle scuole italiane, statali e private, in Etiopia e della collettività italiana
residente, dal secondo dopoguerra fino alla soglia degli anni Duemila. Quindici
anni dopo la fine della lacerante occupazione dell’Etiopia, l’apertura di scuole
italiane nel Paese rappresenta un importante tentativo di costruire strutture
educative e culturali, aperte anche ai giovani etiopici, aventi la finalità di favorire
una emancipazione sociale e culturale degli italiani residenti e dei tanti ragazzi
frutto dell’unione di italiani con donne etiopiche. La vicenda narrata è articolata e
complessa in ragione del particolare contesto sociale in cui si svolge, della
rilevante influenza che su di essa hanno le relazioni politico diplomatiche tra i due
paesi, dell’alternarsi di ben tre regimi politici nell’arco di pochi decenni:
ordinamento statale imperiale fino al 1974, ordinamento di tipo comunista fino al
1991, ordinamento democratico federale dal 1995.
Nel mondo contemporaneo la scuola deve tener conto dei mutamenti in atto nella
società in quanto il ruolo fondamentale che essa occupa la chiama a rispondere
alle sfide poste dalla globalizzazione in termini di formazione e, dunque, di
sviluppo di competenze teoriche, pratiche, sociali e cognitive. Pertanto, è
necessario che le istanze della pedagogia interculturale vengano tradotte in
prassi didattica in ogni ambito disciplinare attraverso una visione olistica. Ogni
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disciplina, nella sua specificità, fornisce l’opportunità di sviluppare un sapere
unitario e, in particolare, la storia offre stimoli e conoscenze efficaci per
l’acquisizione delle competenze di cittadinanza. Il volume illustra il percorso di
insegnamento della storia in prospettiva interculturale svolto in una classe terza
di scuola primaria con l’intento di colmare il divario tra teoria e prassi e fornire
alle alunne e agli alunni strumenti adeguati di analisi del presente e del passato.
La padronanza delle conoscenze e la consapevolezza di come esse siano state
prodotte, il saper usare gli operatori cognitivi, il saper argomentare i propri punti
di vista nel rispetto di quelli altrui e nel riconoscimento della loro pluralità, la
scoperta della propria identità individuale e sociale e lo sviluppo di identità
culturali aperte hanno costituito gli obiettivi dell’intero percorso poiché
fondamentali per l’acquisizione di una cultura storica in un’ottica interculturale.
Theorieën over recht en rechtvaardigheid zijn altijd abstract. Toch worden ze
bedacht om oplossingen te zoeken voor heel concrete, dagelijkse problemen. In
Grensgebieden van het recht stelt Martha Nussbaum deze paradox aan de orde.
Aan de hand van drie urgente problemen de positie van mensen met een
handicap, van immigranten en van dieren waarvoor tot nu toe niet alleen in
theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk geen goede oplossingen gevonden
zijn, gaat zij op zoek naar concrete denkbeelden over sociale rechtvaardigheid.
Deze ideeën kunnen ons leiden naar een verantwoorde omgang met deze
problemen.
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Giorgio, een jonge legerofficier, wordt verscheurd door twee onmogelijke liefdes:
die voor de beeldschone, maar getrouwde Clara, met wie hij een gepassioneerde
relatie beleeft, en die voor de foeilelijke Fosca, die zich wanhopig aan hem
vastklampt. Al zijn hoop, twijfels en verrukking over deze fatale ménage à trois
vertrouwt hij zonder enige terughoudendheid toe aan het papier. Ook als lezer
word je door Giorgio s dilemma gegrepen: hoe ver moet je gaan in je medelijden,
in je compassie? Zo ver dat je jezelf te gronde richt? En nog lang nadat je het
verhaal uit hebt blijf je worstelen met de vraag of er niets aan te doen was
geweest, of Giorgio het echt niet op een andere manier had kunnen aanpakken,
of hij de dramatische afloop niet had kunnen voorkomen.
Mannetje Tak wordt opgepakt door een spelende hond. Hij ontsnapt en wil terug
naar Vrouwtje Tak en zijn gezin. Maar dat valt niet mee. Inmiddels is het bijna
Kerstmis! Kan de Kerstman misschien helpen? Prentenboek met vrolijk
gekleurde illustraties en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
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