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București  



 Zile de vacanță numai bune pentru lectură...  
 
 
 Primul număr al buletinului lunar de semnal editorial al Agenţiei Rador, 

destinat abonaţilor noştri din presa scrisă, radiouri şi televiziuni, bloggeri, 

biblioteci naţionale, centrale, judeţene şi universitare, ambasade, centre 

culturale, ministere, edituri, instituţii de învăţământ liceal şi universitar, 

inspectorate şcolare, prefecturi, cât şi redactorilor şi realizatorilor de 

emisiuni informative, specializate sau culturale din Societatea Română de 

Radiodifuziune a fost primit cu interes și a probat necesitatea unui astfel de 

demers. 

           Mulțumim pe această cale tuturor celor care au trimis sugestii și au 

făcut recomandări privind conținutul și formatul prezentărilor. În egală 

măsură mulțumim partenerilor noștri din acest proiect, specialiști de 

marketing și relații publice ai editurilor care ne-au informat cu privire la 

noutățile apărute, așteptând, firesc, alăturarea reprezentanților marilor 

case editoriale. 

 Numărul de august se suprapune perioadei de vacanță, n-ar trebui să 

ne mire de ce recomandările de lectură din zona beletristicii merg și spre 

thriller, literatură SF,  de ce nu, poezie... 

 La bună și rodnică lectură! 

        
          Carmen Ionescu 
          Mihaela Bîlbîie 

Acest produs documentar foloseşte materiale puse la dispoziţie de edituri 
(ilustraţii, texte de  prezentare, fragmente de opere literare). 



LITERATURĂ ROMÂNĂ, CRITICĂ LITERARĂ 

Autor: Sorin Şerb 

Traducător:   

Titlu:  Manual de limba mută 

Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2015 

Colecția: Poezie contemporană 

Scurtă prezentare: 
          vorbeam unul cu celălalt 

 am văzut 

 că pe limba noastră 

 stă cu tălpile 

 un copil 

 cu tălpi fragede 

 ca nişte cupe de crin 

 când vorbeam îl legănam 

 cu gramatica noastră 

 cu vorbirea noastră savantă 

 râdea încet 

 gângurea şi el 

 încerca să meargă. 

 Sorin Şerb s-a născut pe 18 noiembrie 1961, la Bucureşti. Absolvent al 

Facultăţii de Filologie (secţia română-engleză), doctorat în literatură universală. 

A lucrat ca bibliotecar, redactor, editor, traducător, moderator radio, profesor de 

limba şi literatura română. A publicat literatură, cronici de expoziţie şi de carte, 

studii şi eseuri în antologii, reviste de specialitate, în ziare. Sporadic, eseuri, 

articole şi literatură în revistele Viaţa studenţească, Astra, Arta, Filmul, 

Contrapunct, Luceafărul, România Literară, Contrafort, 22, Zig-Zag, Dilema şi 

Sfera politicii.  

 (102 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Iza Matac  

Traducător:   

Titlu:  Trăind în vis  

Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2015 

Colecția: Roşu şi negru  

Scurtă prezentare: 

 Sunt născută în Bucureşti, în noiembrie 1967 şi iubesc acest oraş, iubesc 

citadelele în general. Sunt căsătorită de 22 de ani şi am un băiat, adolescent 

acum. Lucrez la autoritatea centrală din domeniul drepturilor copilului de peste 

15 ani, însă pregătirea şi cariera mea continuă să aibă un traseu neaşteptat: am 

absolvit medicina şi după aceea m-am pregătit şi am devenit medic pediatru; 

apoi m-am angajat ca expert drepturile copilului şi am avut privilegiul de a 

participa la reforma din acest domeniu, dar m-am afirmat şi ca expert 

independent pe plan intern şi european; am devenit regizor după 40 de ani, 

reîntorcându-ma la pasiunea din copilărie – deocamdată realizez scurtmetraje 

în domeniile social, medical şi educaţional şi, acum prin Trăind în vis, debutez 

ca scriitor. Pasionată de SF, cartea de faţă este în acest registru şi se adresează, 

cu predilecţie, tinerilor, având drept subiect trăirea primei iubiri în realitate şi 

în vis.  (192 de pagini, format 12,5 x 17,5 cm) 

Autor: Diana Andreea Ilie  

Titlu:   CEALALTĂ “ACASA”  

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Scurtă prezentare: 

 Romanul de debut, scris la 14 ani și câteva luni, al Dianei Andreea Ilie o 

adolescentă născută în anul 2000. 

 La 15 ani împliniți are un c.v. școlar impresionant, de parcă s-ar fi născut 

pentru a dovedi că se poate trăi de la cea mai mică vârsta doar prin educație, 

cultură și creație. 

 (248 de pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor: Maria Turtschaninoff  

Traducător:  Karmen Bålko  

Titlu:  Maresi. Cronici din Mânăstirea Roșie  

Editura, localitatea, anul:  Editura Univers, București, 2015 

Colecția:  

Scurtă prezentare: 
          Maria Turtschaninoff (n. 1977) a început să scrie încă de la vârsta de cinci ani, 

având ca autori preferați pe Michael Ende, J.R.R. Tolkien, Ursula K. Le Guin, C.S. 

Lewis. A devenit cunoscută pentru abilitatea de a crea lumi fictive impregnate de 

realism magic, inspirate din istorie și conținând elemente din mitologie și povești. 

Romanele sale pentru adolescenți (Arra, Underfors, Anaché, Maresi) i-au adus autoarei 

Finlandia Junior Prize, The Swedish YLE Literature Prize și Society of Swedish 

Literature Prize. 

 Primul volum al trilogiei Cronici din Mânăstirea Roșie, Maresi este o carte 

despre chipurile întunecate ale Răului și despre puterea magică a prieteniei, capabilă să 

învingă totul, povestea unei fete care descoperă pe insula femeilor nu numai cunoașterea 

din cărți, dar și forța străveche, irezistibilă, redutabilă a feminității. 

 ( 176 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Cees Nooteboom  

Traducător: Luminița Bobu   

Titlu:  Ziua Morților  

Editura, localitatea, anul:  Editura Univers, București, 2015 

Colecția: Seria de autor Cees Nooteboom 

Scurtă prezentare: 

 Un regizor olandez de documentare filmează lucruri socotite de ceilalţi 

banale şi neinteresante, într-un Berlin care poartă, asemenea lui, o tragică urmă a 

trecutului. Existenţa lui în mijlocul unui grup pitoresc de prieteni – care amestecă 

discuţiile despre artă şi istorie cu ospeţe la fel de spectaculoase – este 

tulburată de apariţia unei femei misterioase. Cineastul încearcă atunci să unească 

toate acele cadre vagi şi să dea sens propriei sale vieţi, iar povestea de dragoste 

se inserează în întinsa meditaţie asupra istoriei şi amintirii care este romanul lui 

Nooteboom. 

 Cees Nooteboom (n. 1933) a debutat în 1955 cu romanul Philip și 

ceilalți, ca peste opt ani să publice Cavalerul e mort. Următorul 

roman, Ritualuri, îl va consacra pe scriitor, fiind distins cu Pegasus Prize, primit 

cu foarte multe elogii în Olanda și tradus în mai multe limbi.  Cees Nooteboom a 

primit numeroase premii literare și a fost de multe ori menționat drept candidat la 

Premiul Nobel.   

 (320 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Didier Desbrugères,  

Traducător: Ana Mihăilescu 

Titlu:   Biografia  

Editura, localitatea, anul:  Univers, București, 2015 

Colecția: Globus 

Scurtă prezentare: 

 Fiecare copil vine pe lume cu biografia gata scrisă. E responsabilitatea 

părinţilor, desigur, să angajeze din timp un biograf bun. Dar biografii buni nu se 

găsesc chiar pe toate drumurile, iar tarifele lor sunt destul de piperate. Cu 

bani puţini, Harry şi Zadel nu-şi permit să-i cumpere fiului lor, Simon, decât o 

biografie de mâna a doua, ba chiar una neterminată. Când viaţa lui se apropie de 

paginile albe, Simon descoperă că mai sunt şi alţii ca el, oameni cu 

biografii incomplete sau ale căror destine prescrise s-au pierdut într-un incendiu 

sau care s-au revoltat şi au reuşit să se elibereze singuri din capcana cuvintelor.  

 Didier Desbrugères s-a născut în 1960 şi locuieşte în Bretagne. A ţinut o 

galerie de artă, a lucrat în domeniul aeronauticii, a practicat pictura şi sculptura. 

A debutat în 2010 cu romanul Delegatul (premiul Draveil pentru roman de 

debut), apoi a publicat romanul Biografia (2013) şi volumul de proză 

scurtă Limon (2014).  

   (320 de pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor: Dan Brown 

Traducător: Adriana Bădescu  

Titlu:  Inferno 

Editura, localitatea, anul:  Editura RAO, Bucureşti, 2015 

Colecția: Carte de buzunar 

 Scurtă prezentare: 
     Robert Langdon, profesor de simbolică de la Harvard, se trezeşte 

la miezul nopţii într-un spital. Dezorientat şi suferind din pricina unei răni la 

cap, el nu-şi aminteşte nimic din ce i s-a întâmplat în ultimele treizeci şi şase de 

ore, nici cum a ajuns acolo, nici de unde are acel obiect bizar pe care medicii i   

l-au găsit în căptuşeala hainei. Lumea lui Langdon se transformă în haos şi se 

vede nevoit să fugă prin Florenţa împreună cu Sienna Brooks, o tânără a cărei 

prezenţă de spirit îi salvează viaţa. Profesorul îşi dă repede seama că se află în 

posesia unei serii de coduri îngrijorătoare create de un om de ştiinţă sclipitor - 

un geniu a cărui obsesie legată de sfârşitul lumii e egalată doar de pasiunea 

pentru una dintre cele mai influente capodopere care s-au scris vreodată - 

poemul epic "Infernul" al lui Dante Alighieri ...       

 (576 de pagini, format 11 x 17 cm) 

Autor: John Grisham  

Traducător: Bogdan Ionuț Olteanu  

Titlu:  Șirul de platani 

Editura, localitatea, anul:  Editura RAO, Bucureşti, 2015 

Colecția: Cartea de buzunar 

Scurtă prezentare: 

  În "Şirul de Platani", John Grisham se întoarce în celebrul tribunal din 

Clanton, pentru a urmări iţele încurcate ale unui nou proces controversat în care 

este implicat Jake Brigance - un proces ce va aduce la suprafaţă vechi tensiuni 

rasiale, silindu-i pe locuitorii comitatului Ford să îşi confrunte istoria 

tulbure. Seth Hubbard este un om înstărit, răpus încet-încet de cancer 

pulmonar. Nu are încredere în nimeni. Înainte să se spânzure de un platan, 

Hubbard lasă un testament nou, scris de mână. Acest document îi va atrage 

pe copiii săi, pe menajera de culoare şi pe Jake în vâltoarea unui conflict la fel 

de dramatic ca procesul care a făcut din Brigance unul dintre cei mai celebri 

cetăţeni ai comitatului cu doar trei ani în urmă. Acest testament nu lămureşte 

deloc lucrurile, dimpotrivă, ridică şi mai multe întrebări...    

 (704 pagini, format 11 x 17 cm) 

Autor: Jonas Jonasson 

Traducător:  Laura von Weissenberg  

Titlu:  Analfabeta care ştia să socotească 

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, Bucureşti, 2015 

Colecția: Fiction Connexion 

Scurtă prezentare: 

 Analfabeta care ştia să socotească e povestea unei fete care a încercat 

să-şi schimbe viitorul, sfârşind prin a produce tulburări majore la nivel mondial. 

Nombeko Mayeki fuge de un nemilos serviciu secret internaţional – împreună 

cu trei surori chinezoaice, doi fraţi gemeni care sunt, oficial, aceeaşi persoană, şi 

un fermier bătrân. Iar soarta regelui Suedei – şi a lumii – stă pe umerii ei... 

Cronici: The Observer: Ideea de la care pleacă acest roman este aceea că poţi 

schimba soarta lumii chiar dacă eşti de cea mai umilă condiţie.  

The Times: O satiră necruţătoare ce ne poartă prin toată lumea: de la liberalii 

suedezi, la colonelul Gaddafi, la apartheid şi, desigur, la prim-ministrul Africii 

de Sud, B.J. Vorster.  

The Guardian: Pe fundalul relaţiilor politice internaţionale, Jonasson îmbină 

realismul cu cea mai pură fantezie.   

 (512 pagini, format 13 x 20 cm) 



SPIRITUALITATE 

Autor:Frederic Lenoir   

Traducător:   

Titlu:  SOCRATE, IISUS ȘI BUDDHA. TREI MODELE DE VIAȚĂ 

Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, București, 2015 

Colecția: TOTAL 

 Scurtă prezentare: 
         Socrate, Iisus și Buddha sunt trei modele de viață. Una pe care ei nu o 

surprind niciodată într-o concepție închisă și dogmatică. Cuvintele lor au 

stăbătut secole fără să se perimeze și, dincolo de divergențe, cei trei sunt de 

acord în ceea ce privește partea cea mai importantă: existența omului este 

prețioasă și fiecare, oriunde ar fi, este chemat să caute adevărul, să se cunoască 

în profunzime, să devină liber, să trăiască în pace cu sine însuși și cu ceilalați. 

Un mesaj umanist și spiritual, care răspunde la întrebarea esențială: de ce 

trăiesc?  

 Filosof și director al publicației Monde des religions, Frederic Lenoir 

este de asemenea romancier și dramaturg. A semnat, printre altele, în calitate de 

autor și coautor lucrările: La Promesse de l`ange, Code Da Vinci, l`enquete, 

L`Oracle della Luna și piesa de teatru Bonte divine!. Cărțile lui au fost traduse 

în douăzeci de limbi. 

 (240 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   ISTORIE 

Autor: Nicolae St. Noica  

Titlu:  Lucrari publice în vremea regelui Ferdinand 

Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2015 

Colecția:  Planeta Bucureşti  

Scurtă prezentare: 

 Lucrarea conține numeroase fotografii color şi alb-negru, multe inedite, 

fiind tipărită în condiţii grafice de excepţie, în care sunt prezentate numeroase 

construcţii din Bucureşti, Iaşi, Alba Iulia şi alte oraşe, pe baza documentelor de 

arhivă şi nu numai. 

 Opere ale unor remarcabili constructori, printre care amintim pe 

arhitecţii I.D. Berindey, Grigore Cerchez, Petre Antonescu, Nicolae Ghica-

Budeşti, Duiliu Marcu, Edmond van Saanen etc. şi pe inginerii Emil Prager şi 

Popovici-Mezin, aceste clădiri-simbol sunt o întruchipare a lucrului bine făcut. 

 (152 de pagini, format 21 x 31 cm) 

Autor: Tudor Dinu  

Titlu:  Grecii se întorc în România. Istorii de familie  

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Scurtă prezentare: 

 În urma revenirii la Țara Românească a orașelor dunărene foste raiale 

(Brăila, Giurgiu, Turnu Măgurele) în baza tratatului de pace de la Adrianopole 

(1829) și a liberalizării aferente a comerțului pe Dunăre, activitatea economică 

legată de marele fluviu a cunoscut o dezvoltare explozivă. În cadrul acesteia, un 

rol însemnat l-au jucat numeroșii întreprinzători greci sosiți la gurile Dunării 

după prăbușirea regimului fanariot. În linia evergetismului elenic, ei nu s-au 

arătat interesați doar de afaceri, ci și de susținerea culturii atât în țara lor de 

origine, cât și în patria adoptivă, față de care au manifestat adesea un atașament 

exemplar.  

 Mărturiile privitoare la avatarurile vieții de familie sunt însoțite de o 

retrospectivă politico-economică menită să permită înțelegerea destinului 

protagoniștilor proiectat pe fundalul epocii. 

  (160 de pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor: C. Andonie et al.  

Titlu:  Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”. Istorie, uniforme, simboluri 

Editura, localitatea, anul:  Editura Militară, București, 2015 

Colecția:  

  

Scurtă prezentare: 
 Album ilustrat bilingv (română-engleză) care prezintă succint istoria 

unităţilor de gardă din armată română, de la înfiinţarea primului Batalion de 

Tiraliori (1 iulie 1860) şi până astăzi, când Regimentul 30 Gardă „Mihai 

Viteazul" poartă aceste glorioase tradiţii. Bogat ilustrată, lucrarea prezintă 

numeroase aspecte legate de uniformele şi însemnele acestor unităţi.   

 (120 de pagini, format 20 x 21 cm ) 

Autor:  Rolf-Dieter Müller  

Titlu:  Alături de Wehrmacht. „Cruciada împotriva bolşevismului”: Aliaţi, 

voluntari, auxiliari 1941-1945 

Editura, localitatea, anul:  Militară, București, 2015 

Colecția:   

Scurtă prezentare: 

 La începutul războiului împotriva Uniunii Sovietice, alături de 

Wehrmacht s-au angajat în luptă aproximativ 600 000 de militari din trupele 

aliate; mai târziu, acestora li s-au adăugat numeroşi voluntari străini şi 

„auxiliari”. În punctul culminant al celui de-al Doilea Război Mondial pe frontul 

de est, fiecare al treilea soldat care lupta de partea Germaniei era străin. 

„Cruciada împotriva bolşevismului”, un slogan lansat de Hitler, a găsit ecou 

pretutindeni în Europa, atât la fasciştii convinşi, cât şi la cetăţenii ţărilor est-

europene care luptau pentru a-şi câştiga independenţa faţă de URSS. Mulţi dintre 

aceştia nu au luptat doar pe front, ci s-au lăsat implicaţi şi în acţiuni criminale ale 

Wehrmachtului şi ale Waffen SS-ului. Acţiunile acestor combatanţi – blamaţi de 

Führer pentru eşecul Reichului, condamnaţi în patria lor pentru trădare şi apoi 

uitaţi – au fost neglijate sau trecute sub tăcere de istorici în perioada Războiului 

Rece, dar au fost glorificate de extrema dreaptă. Pe baza cercetărilor recente, 

Rolf-Dieter Müller oferă în premieră o imagine de ansamblu, sistematică şi 

concisă, asupra motivelor care i-au determinat pe aliaţii lui Hitler şi pe voluntarii 

străini să lupte pe frontul de est.   

 (264 de pagini + 16 p (ilustraţie foto a/n), format 17 x 24 cm) 

Autor: Cătălin Negoiță, Zanfir Ilie (coordonatori)  

Titlu:  Presa primului razboi mondial  

Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2015 

Colecția:  Comunicare-Media 

Scurtă prezentare: 

 Volumul reunește studii și comunicări prezentate la cel de-al VII-lea 

Congres cu participare internațională de istorie a presei române, desfășurat în 

organizarea Asociației Române de Istorie a Presei, la Galați în anul 2014. 

 Tema generoasă a lucrărilor este reflectată în lucrarea coordonată de doi 

specialiști gălățeni, Cătălin Negoiță și Ilie Zanfir. 

 (598 de pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor: Adrian Severin  

Titlu:  ROMANIA – SUBIECT SAU OBIECT AL GEOPOLITICII ? 

 «LISTA LUI SEVERIN» PE ÎNTELESUL TUTUROR 

Editura, localitatea, anul:  Compania, București, 2015 

Colecția:  

  

Scurtă prezentare: 
 Un manual în cinci părți: Subminarea unei națiuni: false modele, falsa 

politică, falsa istorie; o criză cu impact global: textul și pretextul «relația 

Ucraina-Rusia»; o fotografie de grup neretușată: noi alături de UE, Germania, 

SUA; referendumul din 29 iulie 2012 – un cutremur național cu replici 

geopolitice; România încotro ? sau Destinul nedecriptat al românilor...  

(416 pagini, format 16 x 23 cm ) 

Autor: Radu Surdulescu  

Titlu:  O formă de tinereţe. 1956-1962. Anii contrarevoluţionari 

Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2015 

Colecția: FID - Fapte, Idei, Documente  

Scurtă prezentare: 

 Lucrarea surprinde mişcarea studenţească din 1956 şi anii de recluziune 

şi domiciliu obligatoriu care au urmat pentru autorul acestor memorii şi pentru 

colegii săi. 

 Ascultam înfriguraţi la radio ştirile despre evenimentele din ţara vecină – pe 

unde scurte, în toate limbile... În Piaţa N. Bălcescu (astăzi Universității), o 

mare mulţime de oameni smulgea din mână vânzătorilor de ziare Informaţia 

Bucureştiului, cu ultimele ştiri de la Budapesta. La cei 18 ani ai mei trăiam cu 

încordare emoţia enormă a unui uragan istoric, a solidarităţii populare, 

stăpânit de speranţa că lucrurile nu se pot opri aici, că până la urmă 

dictaturile întunecate din ţările noastre se vor prăbuşi. Am sperat într-o minune 

încă două zile, m-am dus la manifestaţia studenţească ce nu s-a mai putut 

desfăşura, am scris împreună cu trei colegi manifeste care nu s-au mai putut 

răspândi, iar pe 6 noiembrie a urmat duşul rece al arestării, cizma aplicată 

brutal pe grumaz de haidamacii lui Alexandru Drăghici, ministrul Securităţii. 

 (128 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Ion Creangă 

Titlu: Cele mai frumoase povești și povestiri   

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția:  Lumea poveștilor 

Scurtă prezentare: 

 Un autor care nu are nevoie de nicio prezentare, despre care Nicolae 

Manolescu scria: Creangă e altceva, nici narator țăran, nici folclorist, culegator, 

prelucrător, basmele lui nu sunt rescrise, împodobite, alterate în structura lor (ca ale 

lui Slavici). Fără a ieși din schemele basmului popular, fără a inventa nimic esențial, 

Creangă retrăiește cu ingenuitate întâmplările povestite. Geniul humuleștean este 

această capacitate extraordinară de a-și lua în serios eroii (fabuloși sau nu, oameni 

sau animale), de a le retrăi aventurile, de a pune cu voluptate în fiecare propriile lui 

aspirații nerostite, slăbiciuni, tulburări și uimiri, adică de a crea viață. El este 

creatorul unei comedii umane tot așa de profundă și de universală în tipicitatea ei 

precum aceea a lui Sadoveanu. 

 (216 pagini, format 20 x 26 cm) 

   ANALIZE, STUDII TRANSVERSALE 

   MEMORIALISTICĂ 

   CĂRȚI PENTRU COPII 

http://www.edituraparalela45.ro/autor_detaliu.php?idautor=1099


Autor: Lewis CARROLL, D.H LAWRENCE, Oscar WILDE   

Titlu:  ENGLISH FAIRY TALES AND STORIES. POVEȘTI ȘI POVESTIRI 

ENGLEZE. VOLUMUL I (ediție bilingvă)  

Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția: BUFNITA - POVESTI SI POVESTIRI BILINGVE 

Scurtă prezentare: 
  Cea mai mare colecție de literatură bilingvă utilă copiilor (și nu numai) 

care vor sa învețe o limbă străină prin lectura unor povești, basme și povestiri 

celebre.  

 Lewis CARROLL, D.H LAWRENCE, Oscar WILDE  sunt autori 

reputați, care, prin paginile lor, au încântat copilăria a milioane de tineri. 

       

(120 de pagini, format 20 x 26 cm ) 

Autor: Josef HALTRICH  

Titlu:  SACHSISCHE VOLKSMARCHEN. BASME POPULARE SĂSEȘTI. 

VOLUMUL I  

Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția:  BUFNITA - POVESTI SI POVESTIRI BILINGVE 

 

Scurtă prezentare: 

 O colecție frumos ilustrată și accesibilă - un companion de neprețuit la 

școală pentru lecturile suplimentare, în timpul liber și în vacanțele școlare. Cu 

această colecție începe adevărata cultură a copiilor, de care nu se vor despărți 

toată viața! 

 Cunoscute prin traduceri anterioare, Basme populare săsești este o 

colecție de celebre povestiri, pline de tâlc, de multe ori impregnate de trăsături 

specifice acestor oameni practici și harnici.  

  

 (152 de pagini, format 20 x 26 cm) 

Autor: Wayne W. DYER  

Titlu:  FARA SCUZE! NARAVUL DIN FIRE... ARE LECUIRE!  

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția:  Cărţi practice  

Scurtă prezentare: 

 În paginile acestei cărți transformaționale, dr. Wayne W. Dyer ne arată 

cum să ne schimbăm stereotipurile de gândire negative care ne-au împiedicat să 

ne trăim viața la cele mai înalte niveluri de succes, fericire și sănătate.  

 Celebrul autor Wayne W. Dyer ne prezintă un compediu al cârjelor 

conștiente sau inconștiente folosite practic de noi toți, alături de modalități prin 

care putem să renunțăm la ele o dată pentru totdeauna.  Vom învăța cum să 

aplicăm întrebări specifice fiecărei scuze și apoi să trecem mai departe prin 

treptele unei noi paradigme. 

 În ultimă instanță ne vom da seama că nu există scuze pe care să merite 

să le apărăm, chiar dacă au făcut parte dintotdeauna din viața noastră. Iar bucuria 

de a fi scăpat de ele va rezona în întreaga ta ființa, ne asigură Wayne W. Dyer.  

 Când vei elimina nevoia de a-ti explica neajunsurile sau eșecurile, te vei 

trezi la viața visurilor tale, apreciază reputatul autor. 

  

 (176 de pagini, format 19 x 19 cm) 

   NONFICŢIUNE— CĂRŢI PRACTICE 



EVENIMENT 
A apărut „Opera publicistică a lui Mihai 

Eminescu” în colecția Opere fundamentale a 

Fundaţiei Naţionale pentru Cultură şi Artă 

Bucureşti de sub egida Academiei Române, 

coordonată de academicianul Eugen Simion.  

 Cercul Militar Național și Comuna Dumbrăveni 

au găzduit, la câteva zile distanță, lansarea celor trei 

volume conținând publicistica eminesciană, apărute în 

colecția de tip Pleiade, Opere fundamentale, a Fundației 

Naționale pentru Cultură și Artă București.   

 Alegerea comunei Dumbrăveni din județul 

Suceava nu este întâmplătoare, dat fiind că, 

mărturisește Eugen Simion, pentru editarea volumelor 

publicisticii eminesciene „a complotat” cu primarul Ioan 

Pavăl, cel care alături de primărie și Consiliul local a avut 

o contribuție importantă în acest sens.  

 Ediția critică a publicisticii lui M. Eminescu este 

îngrijită de statornicul cercetător și editor al operei 

eminesciene, D. Vatamaniuc, autor, în egală măsură, al  

notelor celor trei tomuri, de aproape 4.000 de pagini.  

 Opera publicistică a lui Eminescu a născut 

înainte de 1989 controverse ideologice - și nu numai - 

generate de conținutul frust al opiniilor gazetarului. Cu 

mare greutate s-a putut realiza ediția critică începută de 

Perpessicius, cu intervenții politice și volume nepuse în 

difuzare. 

 Nici editarea manuscriselor nu a cunoscut o 

soartă editorială lină. Povestea cu tristețe la lansare 

academicianul Eugen Simion:  am încheiat de editat, în 

facsimil, manuscrisele lui Eminescu în 38 de volume și 

așa am ajuns la D.N.A....  Este vorba de un vechi proiect 

al lui  Constantin Noica, pe care  l-am reluat, prin ’2000, 

cu sprijinul graficianului Mircea Dumitrescu și al 

cercetătoarei Gabriela Dumitrescu.  

 Am reușit grație noilor tehnologii să facsimilăm 

aceste manuscrise, din nefericire, atât de uzate că nu 

mai pot fi consultate. Le-am reprodus pe hârtie (în 38 de 

volume) și sub formă electronică. Oricine poate acum să 

le consulte într-o formă modernă și accesibilă…  

 Am aflat în aceeași zi când am publicat ultimul 

volum că un anonim din Timișoara m-a denunțat la 

D.N.A. Abia după patru ani  am primit o adresă de la 

parchetul sectorului I prin care m-au înștiințat că 

urmărirea penală a fost stopată... Mici răutăți 

omenești... Ce mă bucură  este că manuscrisele lui 

Eminescu pot fi consultate, că au devenit un bun al 

tuturor celor care îndrăgesc creația eminesciană…  

 De nu s-o mai găsi unul să denunțe și această 

ediție a publicisticii...   

 În prezentarea volumelor, criticul a pornit de la 

aprecierile lui George Călinescu, care găsea că opera 

publicistică a lui Eminescu este „trainică tot atât cât și 

poezia“. Fiindcă, avem de a face, mai spune  Eugen 

Simion, cu aceeași viziune asupra lumii.  Volumele conțin 

știri sau comentarii ale depeșelor Agenției Havas, ample 

editoriale și articole polemice,  analize documentate  pe 

teme sociale, politice, culturale, probând un devotament 

pentru profesia de gazetar greu de egalat în istoria 

presei române.  

   A consemnat Mihaela Bîlbîie 

EUGEN SIMION n. 25 mai 1933, Chiojdeanca, 

Prahova este critic şi istoric literar, editor, eseist, 

profesor universitar, membru titular, (preşedinte 

al Academiei Române, 1998 - 2006), preşedintele 

Secției de Filologie şi Literatură a Academiei 

Române. Autor al peste 30 de lucrări de referință 

de critică, teorie literară şi istorie a literaturii, a 

primit numeroase premii şi distincții  între care 

Legiunea de Onoare a Franței (2002).  


