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 Târgul Gaudeamus, carte școlară! 

 De 13 ani, debutul anului şcolar este  însoţit de un eveniment pe măsura acestui 

moment: Târgul GAUDEAMUS Carte Şcolară. 

 Ediţia 2015, desfășurată între 16 şi 27 septembrie, în premieră, în Parcul Cişmigiu 

a fost organizată, cu accesul liber al publicului, de Radio România – Centrul Cultural 

Media Radio România. Târgul Gaudeamus Carte Şcolară a oferit tuturor celor interesaţi - 

părinţi, elevi şi cadre didactice - o soluţie uşoară, plăcută şi avantajoasă, pentru 

studierea şi achiziţia manualelor şi a auxiliarelor şcolare necesare tuturor. 

 Oferta ediţiei, prezentată de cei circa 70 de expozanţi, reuniţi în 26 de standuri a 

venit în întâmpinarea unor solicitări dintre cele mai diverse, cuprinzând: cea mai mare 

parte a manualelor şi auxiliarelor aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice, pentru acest an şcolar; o gamă extrem de variată de materiale didactice, 

pentru toate nivelurile; numeroase titluri din literatura română şi universală cuprinse în 

bibliografia şcolară; enciclopedii, dicţionare, ghiduri şi îndrumare didactice; ultimele 

noutăţi editoriale, în măsură să-i atragă şi pe cei deocamdată mai puţin pasionaţi de 

lectură; jocuri şi cărţi pentru preşcolari. 

 De un real succes s-a bucurat campania de donaţii „Cărţile se întorc acasă” prin 

intermediul căreia un fond de carte semnificativ, ca număr de volume şi valoare, este 

colectat de la expozanţi şi vizitatori şi este donat în beneficiul bibliotecilor publice şi 

şcolare din mediul rural. De la începutul anului 2010, peste 115.000 de volume donate 

de participanţii şi vizitatorii Târgurilor Gaudeamus au ajuns prin intermediul acestui 

proiect în mai mult de 260 de biblioteci din întreaga ţară. 

  

 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). 



Autor: Constantin Cheianu  

Traducător:   

Titlu:  Teatru  

Editura, localitatea, anul:  Editura Cartier, Chișinău, 2015 

Colecția: Roşu şi negru  

Scurtă prezentare: 

  Constantin Cheianu este dramaturg şi prozator, critic de teatru, 

publicist TV şi animator al vieţii culturale.  

 Criticul Vitalie Ciobanu: „Este activ implicat în actualitatea politică şi 

socială: vorbeşte, comentează, ia atitudini, nu refuză nicio provocare din care ar 

putea extrage o sugestie utilă pentru vreun text sau o piesă de teatru, absoarbe 

cotidianul prin toţi porii lui.  

 O fire proteică, dilematică, neliniştită, nu tocmai pe placul  

conaţionalilor noştri inerţi, un intelectual deschis către înnoirile pe care le aduc 

vremurile tot mai nerăbdătoare cu Basarabia, cea atât de împotmolită în statutul 

ei de etern no man’s land, de răscruce buimacă a Estului cu Vestul. Mai pe scurt: 

un interlocutor de calitate, un coleg ce preţuieşte deliciile conversaţiei şi traficul 

de idei, pentru că nu se ştie niciodată cum pot rodi ele într-o minte ascuţită.” 

 (140 de pagini, format 19,5 x 13 cm) 

Autor: Loredana Cuzmici  

Titlu:  Generația ALBATROS 

Editura, localitatea, anul:  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

Iaşi, 2015 

Colecția: Biblioteca de Istorie Literară  

Scurtă prezentare: 
          În contextul mai larg al generaţiei războiului, grupul de scriitori coagulat în 

jurul revistei Albatros, apărută în 1941 în doar 7 numere, se individualizează prin câteva 

aspecte care îl situează pe urmele avangardei interbelice: negativismul, insurgenţa, 

experimentul etc., la care se adaugă elemente specifice unei epoci de criză socio-

politică: ideologizarea literaturii, infiltraţiile antiliterare, recuperarea mimesis-ului. 

Avem de-a face cu o avangardă temperată, cu nişte tineri mai puţin furioşi faţă de 

plutoanele din interbelic, pentru care tradiţia nu mai reprezintă doar un balast 

împovărător, ci o sursă consistentă de dialog intertextual. 

 Loredana Cuzmici (n. 1977) este asistent doctor la Facultatea de Litere a 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Catedra de Literatură Română „G. 

Ibrăileanu”. A publicat studii şi articole în diverse volume colective şi reviste de 

specialitate.  

 ( 384 de pagini, format 15 x 20 cm) 

Autor: Grigore Vieru  

Traducător:  

Titlu:  Opera poetică , vol I, II 

Editura, localitatea, anul:  Editura Cartier, Chișinău, 2015 

Colecția: CARTIER Poesis 

 

Scurtă prezentare: 

  

 O selecție a poeziilor îndrăgitului autor.  

 

 La aceeași editură mai găsiți și alte volume ale lui Grigore Vieru: 

Albinuța, Ceasul, Mama, Toporul cu coadă de păun, Cele mai frumoase flori, 

Pâine cu rouă. 

 

(200 și 176 de pagini, format 13 x 17 cm) 

TEORIE, CRITICA LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII 

LITERATURĂ 



Autor: Tony Hawks 

Traducător: Camelia Boca  

Titlu:  Tenis cu moldoveni 

Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chișinău, 2015 

Colecția: Biblioteca deschisă 

  

Scurtă prezentare: 
     Un pariu excentric îl leagă pe Tony Hawks, un bărbat care iubeşte 

provocările neobişnuite, de Moldova, un stat puţin cunoscut din Europa de Est. 

Misiunea sa: să găsească membrii echipei naţionale de fotbal şi să-i convingă 

să joace tenis cu el. Căutarea bizară devine, în final, foarte puţin legată de tenis 

sau de fotbal. Este, în schimb, descrierea unei călătorii extraordinare. 

 Tony Hawks, Antony Gordon Hawksworth, născut pe 12 mai 1960, 

este umorist, actor și scriitor britanic. Ca muzician, a fost membru al trioului 

Morris Minor and the Majors, care a ocupat locuri de frunte în charturile din 

Marea Britanie şi din Australia cu o parodie după grupul american Beastie 

Boys, „Stutter Rap (No Sleep til Bedtime)”, în 1988.  

  

 (280 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Rachel Cohn & David Levithan 

Traducător: Bogdan Perdivară  

Titlu:  Dash, Lily și Cartea Provocărilor 

Editura, localitatea, anul:  Trei, Bucureşti, 2015 

Colecția: Young Fiction Connection 

Scurtă prezentare: 

 Rachel Cohn şi David Levithan au scris o poveste de dragoste care îi va 

face pe tineri să scotocească prin rafturile librăriilor, căutând şi tânjind după o 

iubire (şi un jurnal) care să fie numai ale lor. Lily a lăsat în raftul librăriei 

preferate din New York un jurnal plin de provocări, care aşteaptă să fie găsit de 

băiatul potrivit. Acesta este Dash, un adolescent în vârstă de 17 ani, pasionat de 

cărţi şi total dezinteresat  de tot ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului. El acceptă 

regulile jocului fetei. Dar sunt ei făcuţi unul pentru celălalt? Deşi par a se potrivi 

perfect în ceea ce priveşte exprimarea în scris, întâlnirile lor nu sunt lipsite de 

surprize şi le pun în pericol relaţia încă dinainte ca aceasta să se înfiripe.  

 Rachel Cohn şi David Levithan au scris împreună trei cărţi. Prima, 

Playlist pentru Nick şi Norah (Editura Trei, 2014) a fost ecranizată, cu Michael 

Cera şi Kat Dennings în rolurile principale. A doua, Naomi & Ely's No Kiss List 

a fost desemnată New York Public Library Book for Teen Age. 

 (288 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Karl Ove Knausgård 

Traducător:  Ioana Andreea Mureșan  

Titlu:  Lupta mea. Moartea unui tată  

Editura, localitatea, anul:  Editura Litera, Bucureşti, 2015 

Colecția: Fiction Connexion 

Scurtă prezentare: 

 Lucrare răsplătită cu Premiul citicilor norvegieni. Devenit părinte, 

Karl Ove Knausgård se regăsește în fața propriului eu, un puști sensibil, care 

crește în umbra unui frate sociabil, a unei mame adesea absente și a unui tată cu 

accese de mânie imprevizibile. Maturizarea lentă a sentimentelor, flirturile 

neliniștite, pasiunea pentru rock compun cu o onestitate dureroasă romanul unui 

adolescent hipersensibil. 

 O călătorie afectivă de o fidelitate absolută, o explorare proustiană a 

propriului trecut, o poveste deopotrivă intimă și universală, care pune problema 

capacității literaturii de a descrie viața, doar viața, în toate aspectele ei. 

 

 (512 pagini, format 11 x 18 cm) 



FICȚIUNE 

Autor: Lucian Ciuchiță 

Traducător:   

Titlu:  TAIFUN în adâncuri 

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

Colecția: Roșu și negru 

Scurtă prezentare: 
          Ultimul roman al lui Lucian Ciuchiţă,  binecunoscut  în urma celebrului său 

proces cu Hollywood, acuzând plagierea unui scenariu scris de el de către realizatorii 

filmului Escape Plan, cu Arnold Schwarzenegger şi Sylvester Stallone. Procesul este 

în curs. 

 Lucian Ciuchiţă este absolvent al Facultăţii de Cibernetică din cadrul ASE 

Bucureşti (1993), doctor în ştiinţe (cu teza "Tehnici şi metode statistice utilizate în 

studiul criminalităţii", 1999), scriitor, cineast, membru al Asociaţiei Dramaturgilor de 

Film din 1991, realizator tv în perioada 1990-2000 (TVR, Antena 1). 

 A beneficiat de o bursă de pregătire în Marea Britanie la Devon and Cornwall 

Police, în 1993. 

 Activitatea sa în cadrul unor servicii speciale (9 ani în poliţie şi 5 ani în SPP), 

a constituit o experienţă de preţ în demersul scrierii unor cărţi şi scenarii de film.  

 (232 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: M J Alridge  

Titlu:   Ghici ce-i în cutie  

Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2015 

Scurtă prezentare: 

 Un nou thriller din seria Helen Grace. Cadavrul unui bărbat este găsit 

într-o casă goală. Inima i-a fost scoasă din piept şi trimisă soţiei şi copiilor lui. 

E prima victimă, iar inspectoarea Helen Grace ştie că nu va fi ultima. Dar de 

ce s-ar afla un bărbat cu o viaţă împlinită departe de casă în toiul nopţii? Presa 

îl numeşte Jack Spintecătorul în sens invers: un criminal în serie, vânând 

bărbaţi însuraţi care duc vieţi duble. 

 M. J. Arlidge lucrează de 15 ani în televiziune, fiind specializat în 

producţiile dramatice. Arlidge a fost producătorul unor seriale poliţiste de 

prime-time pentru ITV, printre care Torn, The Little House şi, cel mai recent, 

Undeniable. În prezent, scrie pentru publicaţia Silent Witness şi produce filme 

pentru reţele TV din Marea Britanie şi SUA. 
  

 (408 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Richard Flanagan   

Traducător: Petru Iamandi  

Titlu:   O cale îngustă spre nordul îndepărtat   

Editura, localitatea, anul:  Litera, București, 2015 

Colecția: Globus 

Scurtă prezentare: 

 În mijlocul lagărului de prizonieri de război condamnați să construiască o 

cale ferată între Birmania și Thailanda, cunoscută sub numele de Calea ferată a 

morții, chirurgul Dorrigo Evans, comandantul lagărului, este torturat de povestea 

de dragoste pe care a trăit-o cu tânăra soție a unchiului său cu doi ani în urmă.  În 

strădania lui de a-și salva oamenii de înfometare, de holeră, de persecuții, 

Dorrigo primește o scrisoare care îi schimbă pentru totdeauna cursul vieții.  

 O poveste despre dragoste și moarte cu multiplele lor fațete, despre 

război și despre adevăr, în care eroul își trăiește experiența de viață numai pentru 

a descoperi tot ceea ce a pierdut. 

  

  (416 pagini, format 11 x 18 cm) 



SPIRITUALITATE 

Autor:Emanuel Conţac  

Traducător:   

Titlu:  Determinări culturale şi teologice în traducerea Noului Testament 

Editura, localitatea, anul:  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

Iaşi, 2015 

Colecția: Fontes Traditionis 

 Scurtă prezentare: 
         Obiectivul principal al cărţii este investigarea tradiţiei biblice româneşti 

(limitată, în acest caz, la circa 40 de ediţii ale Noului Testament) din perspectiva 

unor termeni sau sintagme (unsprezece la număr) care sunt subiect de 

controversă între confesiunile creştine şi care pot constitui puncte de reper în 

conturarea profilului teologic al unei versiuni a Noului Testament.  

 Emanuel Conţac este lector universitar la Institutul Teologic Penticostal 

din Bucureşti şi doctor în filologie al Universităţii din Bucureşti. Colaborator 

extern al proiectului „Monumenta Linguae Dacoromanorum”, pentru care a 

tradus din greceşte, respectiv adnotat, cărţile biblice Isaia, 1 Corinteni şi Evrei. 

Este membru fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din 

România şi membru al colectivului de traducători ai Bibliei Ebraice care îşi 

desfăşoară activitatea sub egida Colegiului „Noua Europă”, Bucureşti. 

 (327 de pagini, format 17 x 24 cm) 

   ISTORIE 

Autor: Margaret MacMillan 

Titlu:  Războiul care a pus capăt păcii. Drumul spre 1914 

Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2015 

Colecția:  Istorie 

Scurtă prezentare: 

 Războiul care a pus capăt păcii. Drumul spre 1914 este un magistral 

tour de force prin istoria şi diplomaţia sfârşitului de secol al XIX-lea şi 

începutului de secol al XX-lea. Într-un tablou panoramic care reuneşte 

informaţie istorică atent documentată, analize aplicate, revelaţii din arhive, 

fragmente de corespondenţă privată, dar şi anecdotică plină de culoare, 

portretizări expresive şi incursiuni pasionante în antropologia culturală, 

MacMillan explorează perioada premergătoare izbucnirii Primului Război 

Mondial, în încercarea de a descifra cauzele care au adus, după o îndelungată 

perioadă de pace şi prosperitate pe continentul european, la marşul nesăbuit 

către o conflagraţie de proporţii mondiale. 

 Scris cu vervă, într-un stil alert şi captivant, volumul reuşeşte rara 

performanţă de a se adresa cu aceeaşi relevanţă unei palete largi de cititori, 

cucerind deopotrivă interesul specialiştilor, pe cel al pasionaţilor de istorie, 

diplomaţie, relaţii internaţionale, ştiinţe socio-politice şi militare, dar şi al 

publicului larg. (152 de pagini, format 21 x 31 cm) 

Autor: Dan Dumitru Iacob (ed.)  

Titlu:  Avere, prestigiu şi cultură materială în surse patrimoniale. Inventare 

de averi din secolele XVI–XIX 

Editura, localitatea, anul:  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

Iaşi, 2015 

Scurtă prezentare: 

 Volumul cuprinde 23 de studii privitoare la patrimonii materiale şi 

culturale individuale şi instituţionale din ţările române, din secolele XVI–XIX. 

Din cuprins: Averi nobiliare, ţărăneşti şi orăşeneşti din Transilvania (secolele 

XVII – XIX); Averi boiereşti din Moldova (secolele XVIII – XIX); Averi boiereşti 

din Țara Românească (secolele XVIII – XIX); Patrimonii instituţionale (secolele 

XVII – XIX); Acumulări, evaluări şi furturi de bunuri (secolele XVI – XIX). 

  

  (804 pagini, format 17 x 24cm) 



Autor: Claudiu-Lucian Topor, Alexandru Istrate, Daniel Cain (editori)  

Titlu:  Diplomaţi, societate şi mondenităţi. Sfârşit de „Belle Époque” în lumea 

românească  

Editura, localitatea, anul:  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 

2015  

Scurtă prezentare: 
 Volumul urmăreşte comportamente, identifică personaje şi biografii, 

înfățișează tabloul mondenităţii, cronica evenimentelor cotidiene ce ţin capul de afiş, 

reconstituind activitatea diplomatică a unei perioade ce a cunoscut un farmec 

propriu: La Belle Époque. Din cuprins: Mondenitate şi sociabilităţi. Diplomaţi, 

cronici, întâmplări cotidiene; Portretistică din “Belle Epoque”. La Curtea regelui şi 

în High life-ul bucureştean; Jurnalism, diplomaţie şi călătorii. Românii în judecăţile 

străinilor (460 de pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor:  Liviu Antonesei  

Titlu:  Paideia revisited. O introducere la ştiinţele educaţiei 

Editura, localitatea, anul:  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

Iaşi, 2015 

Colecția:   

Scurtă prezentare: 

 „Cartea aceasta, apreciază Liviu Antonesei, dezvoltă amplu două părţi 

din volumul de debut în domeniul ştiinţelor educaţiei, adăugînd trei secţiuni noi. 

Schimbarea titlului nu e nici un truc academic, urmărind să prezinte drept carte 

nouă un produs mai vechi, nici un fel de capriciu al autorului. Revenirea la 

Paideia semnifică o apăsare asupra sensului pe care îl dau eu educaţiei plecînd 

de la vechiul termen grecesc. Iar acel „la” din titlu este menit să pună în evidenţă 

că această carte este un fel de preambul la studiul ştiinţelor educaţiei, generale şi 

speciale, că ea încearcă să contureze, în primul rînd, condiţiile de existenţă ale 

acestor discipline, de la pedagogia generală la, să spunem, disciplinele mai 

tehnice care se ocupă de proiectarea proceselor educative, evaluarea acestora sau 

pilotajul sistemelor de educaţie.”  

 Liviu Antonesei, licenţiat în psihologie-sociologie al Universităţii din 

Iaşi (1976), doctor în ştiinţele educaţiei al aceleiaşi Universităţi (2000), este 

profesor la Facultatea de Psihologie şi Știinţele Educaţiei, specializat mai ales în 

disciplinele Introducere în ştiinţele educaţiei, Metodologia cercetării educaţiei, 

Management educaţional şi Antropologia educaţiei.  

 (340 de pagini, format 15 x 20 cm) 

Autor: D Caracostea 

Titlu:  Aspectul psihologic al războiului  

Editura, localitatea, anul:  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

Iaşi, 2015  

Colecția:  Comunicare-Media 

Scurtă prezentare: 

 Volumul restituie una dintre cele mai puţin cunoscute scrieri ale lui 

Dumitru Caracostea. Autorul este, el însuşi, o figură a ideilor literare româneşti 

intrată de mult într-un con de uitare nedrept, înainte de toate, cu peisajul ideilor 

literare din singura perioadă de normalitate pe care o cunoaşte lumea 

românească a secolului trecut – perioada interbelică. 

 Ioana Bot apreciază în prefață: ”Cartea aceasta – la origini, un curs ţinut 

la Şcoala Superioară de Război, în 1919/1921, nerevizuit de autor pentru prima 

ediţie, din 1922 (care păstrează formatul «de curs» al textului) – este 

simptomatică pentru perioada interbelică.  

 Dumitru Caracostea (1879-1964), critic şi istoric literar, a fost elev al lui 

Titu Maiorescu şi profesor de literatură română la Universitatea din Bucureşti. A 

fost, de asemenea, fondatorul Institutului de Istorie Literară şi Folclor (1933), 

director al Fundaţiilor Regale pentru Literatură şi Artă (1941-1944).   

 (281 de pagini, format 15 x 20 cm) 

   PSIHOLOGIE 

   ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 



Autor: Mona Angela PANICAN, MARIOARA PERNES  

Titlu:  MEMORATOR DE FIZICĂ PENTRU CLASELE VI-VIII 

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

Colecția: FOARTE BINE!  

  

Scurtă prezentare: 
 Memoratorul de fizică pentru clasele VI-VIII este un instrument 

indispensabil pentru consolidarea cunoștințelor teoretice dobândite la clasă, 

acoperind toate temele incluse în programele disciplinei Fizică pentru 

gimnaziu. Este un companion excelent pentru culegerile de fizică ale editurii 

Paralela 45: Fizica. Probleme si teste de evaluare pentru clasa a VI-a, Fizica. 

Probleme si teste de evaluare pentru clasa a VII-a, Fizica. Probleme si teste de 

evaluare pentru clasa a VIII-a. 

  

(64 de pagini, format 10 x 14 cm ) 

Autor: Diana Maria Cismaru  

Titlu:  Managementul reputației în mediul online 

Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2015 

Colecția: Comunicare Media  

Scurtă prezentare: 

 Ca mediu de expresie și existență, social media au jucat, adesea, rolul 

de factor de amplificare al tensiunilor și dilemelor cronicizate ale organismului 

social. În această logică, Internetul devine un spațiu supraordonat în care nu 

există "dreptul la uitare", mai ales în ceea ce privește conținuturile negative, fie 

că acestea sunt întemeiate sau neîntemeiate. Astfel, managementul reputației în 

spațiul online a devenit nu numai un proces necesar și o determinantă a 

performanței în spațiul fizic, dar și, de multe ori, o adevarată luptă care trebuie 

gestionată în mod strategic și proactiv de către organizații și actori publici. 

 După o primă parte dedicată rolului social media ca instrumente în 

comunicarea strategică în spațiul public, cartea de față prezintă, în premieră în 

limba română, modelul propus de autoare pentru evaluarea reputației în mediul 

online - model construit prin conectarea cu teoriile clasice ale domeniului, dar 

și cu elementele strategiilor de comunicare folosite în practică. Modelul 

prezentat este ilustrat prin cercetări de tip academic și, totodată, prin proiecte 

implementate în practică de către autoare.  

 (258 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Cezar-Iulian BUTEREZ, Ana-Maria MARIN,  Marina Ramona 

RUJOIU-MARE, Ionut SAVULESCU,  

Titlu: : ROMANIA. ATLAS GEOGRAFIC ȘCOLAR  

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

Colecția:  Lumea poveștilor 

Scurtă prezentare: 

 Prezenta lucrare este un titlu aparte în literatura școlară autohtonă, atât 

din punct de vedere didactic, cât mai ales sub raport științific. Partea 

cartografică este o premieră la noi, prin materialele ce acoperă aproape întreg 

spectrul geografiei regionale, însă unicitatea acesteia rezultă din producerea în 

mediul SIG (Sistem Informatic Geografic) a materialului. În acest scop, au fost 

utilizate, într-o formulă creativă și inovativă, în acoperiri spațiale standard cu 

date vector și raster, de la informații furnizate de instituții publice din România 

la date climatice. 

 (72 pagini, format 21 x 30 cm) 

COMUNICARE 

   CĂRȚI PENTRU COPII 

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


Autor: Ion Druță  

Titlu:  Povestea furnicii 

Editura, localitatea, anul:  Editura Cartier, Chișinău, 2015 

Colecția: CARTIER Junior 

 

Scurtă prezentare: 
  ION DRUŢĂ (3 septembrie 1928, comuna Horodiştea, fostul judeţ 

Soroca, azi în raionul Donduşeni). Cele dintâi povestiri îi sînt publicate 

la începutul anilor ’50. Primul volum de schiţe şi nuvele, La noi în sat, vede 

lumina zilei în 1953, fiind urmat de alte povestiri, apoi de romanul Frunze de dor 

(scris în 1955, publicat în 1957). Dramaturgul este autorul unui şir de piese 

montate cu succes atît în Moldova, cît şi pe scenele multor teatre din 

din străinătate: Casa mare (1962), Păsările tinereţii noastre (1971), Horia 

(1973), Frumos şi sfânt (Sfânta sfintelor; 1974), Întoarcerea ţărânii în pământ  

(1978) 

 În aceeași editură a mai publicat: Povara bunătății noastre, Frunze de 

dor, Clopotnița, Biserica Albă, Balada celor cinci motănași. 

 

(32 de pagini, format 20 x 16,5 cm ) 

Autor: Menis Yousry 

Traducere: Alexandra Macsim 

Titlu:  Descoperă-ţi amintirile ascunse şi adevăratul eu 

Editura, localitatea, anul:  Lifestyle Publishing , București, 2015 

Colecția:   

Scurtă prezentare: 

 Lucrarea prezintă influenţele puternice şi invizibile care ne determină 

acţiunile, ne leagă de trecut şi ne blochează în prezent. Cu ajutorul unor exerciţii 

simple dar eficiente putem recunoaşte cu exactitate cum sunt conectate acţiunile 

noastre de astăzi cu experienţele din copilăria timpurie, cu relaţiile cu părinţii. 

 Dr. Menis Yousry este psiholog şi psihoterapeut de familie. El a lucrat 

cu zeci de mii de oameni din toată lumea, concepând şi facilitând cursuri de 

dezvoltare personală experienţială.  

 (208 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Leslie Kaminoff & Amy Matthews 

Traducător: Alexandra Hânsa 

Titlu:  ANATOMIA YOGA. GHID PRACTIC AL MIŞCĂRILOR, 

POSTURILOR ŞI AL TEHNICILOR DE RESPIRAŢIE 

Editura, localitatea, anul:  Lifestyle Publishing, București, 2015 

Scurtă prezentare: 

 Conţinând mai multe ilustraţii anatomice color şi informaţii aprofundate, 

acest manual oferă o mai bună înţelegere a structurilor şi principiilor care stau la 

baza fiecărei mişcări şi a tot ceea ce înseamnă yoga. 

 De la respiraţie şi poziţiile în picioare la inversiuni, cititorul poate vedea 

cum răspund anumiţi muşchi la mişcările articulaţiilor, cum modificarea unei 

posturi îi poate mări sau micşora eficienţa şi legătura fundamentală care există 

între coloana vertebrală, respiraţie şi poziţia corpului. 

 Fie că te afli la început de drum sau practici yoga de mai mulţi ani, 

cartea de faţă, apreciază autorii, va constitui o sursă de informare nepreţuită, 

care îţi va permite să vezi fiecare mişcare într-o lumină cu totul nouă.   

 (368 de pagini, format 19 x 19 cm) 

   NONFICŢIUNE— CĂRŢI PRACTICE 



EVENIMENT 
 

Editura Casa Radio 

George Enescu şi interpreţii săi 

istorici  

 Trei noi titluri marca „Editura Casa Radio” vor 

completa începând din această toamnă discografia 

enesciană, prilejuind generaţiilor de melomani 

întâlnirea cu versiuni inedite ale operei marelui 

muzician.  

 George Enescu în ipostaza de compozitor şi 

interpret şi redescoperit prin două albume de 

Interpretări istorice – sunt anunţatele apariţii din ciclul 

de restituiri din Arhiva Radio România, pe care vă 

invităm să le descoperiţi la standurile specializate ale 

Festivalului „George Enescu” şi în librării. 

 În anul în care s-au împlinit 60 de ani de la 

dispariţia Maestrului şi când lumea muzicală s-a 

reunit la a XXII-a ediţie a Festivalului care îi poartă 

numele, cercetarea arhivelor radiofonice ne oferă nu 

numai privilegiul de a-l asculta pe compozitorul de 

geniu interpretându-şi lucrările dar şi descoperirea 

artei interpretative a unor colaboratori apropiaţi şi 

apreciaţi ai lui George Enescu, instrumentişti valoroşi, 

astăzi prea puţin cunoscuţi, sau ai tinerilor muzicieni 

din vremea primului Festival şi Concurs „George 

Enescu” din 1958. 

 Vineri, 18 septembrie 2015, la Librăria 

Humanitas Kretzulescu, Editura Casa Radio, în 

colaborare cu Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive, 

a prezentat cele mai recente revelaţii ale arhivelor 

radiofonice, materializate – aşa cum şi-au obişnuit 

deja publicul –  în atractive apariţii discografice: 

  

Albumul George Enescu, Compozitor şi interpret / 

Înregistrări istorice din Arhiva Radio România – vă 

oferă o înâlnire cu George  Enescu pianist, violinist şi 

dirijor al propriilor lucrări, prin repunerea în circulaţie 

a unor discuri „decelith” rare dintr-o serie de 

imprimări radiofonice realizate în anul 1943, 

„exclusivitate Radio România”.  

 Dublul CD intitulat George Enescu, Interpretări 

istorice din Arhiva Radio România, restituie 

performanţele unor instrumentişti precum pianiştii Ion 

Filionescu şi Nicolae Caravia (acompaniatori ai lui 

George Enescu) sau Maria Fotino, violistul Alexandru 

Rădulescu, violonistul Daniel Podlovski, violonceliştii 

Radu Aldulescu şi Ion Fotino. 

 Sonate: Enescu, Bartók, Bach cu Varujan 

Cozighian (vioară) şi Nicolae Brânduş (pian). 

Înregistrări istorice din Arhivele Radio România,      

CD-ul prilejuieşte nu numai întâlnirea cu doi muzicieni 

consacraţi în timp, dar şi audiţia unei variante de 

referinţă a Sonatei nr. 3 op. 25, „în caracter popular 

românesc”, laureată a Concursului de interpretare 

„George Enescu” din 1958. 

 Astfel, regăsirea marilor momente artistice ale 

Bucureştiului muzical al deceniilor 5, 6 sau 7 din 

secolul trecut devine posibilă pentru melomanii din 

toate generaţiile printr-un demers susţinut de 

valorificare a patrimoniului arhivistic al Radioului 

public, în mereu înnoite formule editoriale. 

  

 Serviciul Comunicare al SRR 


