
 

 

 

 

 

 

 

BULETIN EDITORIAL 
 

nr. 6 

Decembrie 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București  



   Un record absolut 

 125.000 de vizitatori la Gaudeamus 

  S-a încheiat ediţia a XXII-a a Târgului Internaţional Gaudeamus, organizat de Radio 

România prin Centrul Cultural Media Radio România, după o serie  de zile faste atât pentru  

editori cât și pentru vizitatori. Peste 300 de participanți, mai bine de 700 de evenimente, un 

adevărat record de vizitatori înregistrat la această ediţie, peste125.000,  confirmă faptul că 

Gaudeamus a fost şi în acest an „cel mai citit târg de carte”.  

 Trofeele Gaudeamus ale acestui an, au fost acordate, in ordine, editurilor Humani-

tas , RAO şi Nemira; trofeul pentru Cea mai râvnită carte a târgului, stabilit prin votul publicului 

- editurii RAO, pentru volumul Biblia pierdută de Igor Bergler; Premiul de Excelenţă, în valoare 

de 10.000 lei, oferit de către Radio România, a fost decernat editurii Cartier. Premiul Educaţia 

a revenit Academiei de Studii Economice din Bucureşti iar Premiul pentru traducere Antoaneta 

Ralian a fost acordat lui George Volceanov, pentru traducerea din limba engleză a 

romanelor Ochii doamnei mele şi Moartea la Deptford de Anthony Burgess, publicate de edi-

tura Humanitas Fiction şi  Ruxandrei Cesereanu pentru proiectul Moods & Women & Man & 

Once Again Moods. An Anthology of Contemporary Romanian Erotic Poetry - editura Tracus 

Arte. 

 Câştigătorii celei de a XIII-a ediţii a Concursului Naţional de Lectură Mircea Nedelciu, 

dedicat elevilor de liceu, finalizat la târg, au fost: Maria Tohăneanu, Colegiul Naţional Carol I 

din Craiova (locul I); Claudia Preda, Liceul Teoretic Ovidius din Constanţa (locul II); Călina Dur-

bac, Liceul Teoretic Al. I. Cuza din Bucureşti (locul III). Premiile, constând în sume de bani des-

tinate achiziţionării de cărţi din târg, au fost oferite de Radio România. 

 Și în acest an, proiectul Cărţile se întorc acasă s-a bucurat de un real succes. Fondul de 

carte constituit prin donaţii ale vizitatorilor şi expozanţilor în cadrul proiectului a cuprins peste 

5.000 de volume care vor ajunge în biblioteci publice din oraşul Rupea (judeţul Braşov) şi din 

localitatea Scoreiu (judeţul Sibiu). De la lansarea acestui proiect în 2010, peste 140.000 de  

volume au ajuns, prin generozitatea expozanţilor şi a vizitatorilor Gaudeamus în peste 340 de 

biblioteci aflate în aria de acoperire a posturilor Radio România. 

        Carmen Ionescu 

        Mihaela Bîlbîie 

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



Autor: ȘERBAN FOARȚĂ  

Traducător:   

Titlu:  TEXTE PENTRU PHOENIX   

Editura, localitatea, anul:  Editura Integral, București, 2015 

Colecția HIMERA  

 

Scurtă prezentare: 

"  Fie să rămâie numai cel ce har  

 are de-a renaște, curățit prin jar,  

 dintr-a lui cenușă, din puținu-i scrum,  

 astăzi,  

 ca și mâine;  

 pururi,  

 și acum.  

  

 (84 de pagini, format 20 x 19 cm) 

Autor: Rodica Nagy  

Titlu:  Dicţionar de analiză a discursului 

Editura, localitatea, anul:  Editura Institutul European,  Iași, 2015 

Colecția: Dicționare  

Scurtă prezentare: 
          Volumul de față a urmat modelul lucrării omonime publicate de Patrick Chara-

udeau și Dominique Maingueneau (2002).  În timp ce aceștia iși promovează, in pri-

mul rând, propriile idei legate de analiza discursului, prezenta lucrare este o sinteză care 

nu urmează o linie doctrinară, ci încearcă să ofere un numar cit mai mare de mijloace 

implicate în analiza discursului, indiferent de condițiile ideologice în care s-ar realiza.  

 Numarul intrarilor este mai mare decât cel din dicționarul lui Charaudeau și 

Maingueneau, deoarece s-au avut în vedere și propunerile altor autori, mai ales ale celor 

prezente intr-o lucrare lexicografică de referință (C. Detrie, P. Siblot și B. Verine, 

2001). Pe lânga asemenea completări, sugerate de studiile unor renumiți specialiști, car-

tea conține și elemente ce țin cont de trăsăturile limbii române, cum ar fi sublinierea 

distincției dintre limba literară și cea populară. 

 ( 460 de pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor: Omar  KHAYYAM 

Traducător:  

Titlu:  Rubaiate 

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

Colecția: CAPODOPERE ALE LITERATURII UNIVERSALE  

Scurtă prezentare: 

  “Rubaiatul își păstrează întregul interes și farmec în limba originală, 

persană. Dar tot atât de adevărat e că destinul excepțional, singular, al catrenelor 

khayyāmiene nu-l datorăm marilor virtuți, recunoscute, ale limbii persane, în 

care a scris poetul, ci tălmăcirii acestor texte în engleză, mai ales, și franceză. E 

clar, astăzi, că spiritualitatea persană l-a născut pe Omar Khayyām, dar Europa e 

aceea care l-a făcut, în ciuda atâtor deformări și denaturări, cel mai cunoscut și 

popular poet al tuturor timpurilor. Traducerile au constituit miza specială, o ade-

varată luptă în spațiul literar mondial, de la care a venit imaginea europeană a lui 

Omar Khayyām, singura recognoscibilă astazi” apreciază Gheorghe IORGA. 

(276 de pagini, format 20 x 14 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII 

LITERATURĂ 



Autor: Mariana Codruț 

Traducător:  

Titlu:  Hiatus 

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

Colecția: Poezie 

  

Scurtă prezentare: 
     Volumul de versuri al unei autoare despre care Emil Brumaru spunea 

cu regret: O mare poetă! Iașul se remarcă din nou prin ignorarea tălâmbă a unei 

valori și a unui caracter de excepție!!! 

 De Mariana Codruț în aceeași editură au mai apărut volumele: Ultima 

patrie şi antologia Areal. 

 

  (100 de pagini, format 14 x 20 cm) 

Autor: Medeea Iancu  

Traducător:  

Titlu:  CÎNTAREA CARE A BIRUIT TOATE CÎNTARILE  

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

Colecția: Avanpost 

Scurtă prezentare: 

 Medeea Iancu, apreciază criticul Al. Cistelecan, are cea mai dramatică 

scriitură din toată poezia tânără. Și asta nu atât datorită temei sale nucleare 

(fragilitatea aflată în gheara bolii și a morții), ce se răspândește capilar în toate 

poemele și are, firește, ireductibilitatea sa existențială, cât datorită unui imaginar 

ce abreviază în senzații extrem de concrete și-n fulgurații spasmatice o scală 

oximoronică în care sunt contopite parcă natural candoarea și atrocitatea.  

 Cîntarea care a biruit toate cîntările e o incantație electrizată deopotrivă 

de funebre și de miraje, un volum făcut numai din puncte de maximă tensiune 

imaginativă și existențială.”   

  

 (112 pagini, format 14 x 20 cm) 

Autor: Mai Jia  

Traducător:  Anca Giurăscu  

Titlu:  Criptograful 

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

Colecția: Fiction Connection 

 

Scurtă prezentare: 

 În senzaţionalul său roman de debut, Mai Jia ne dezvăluie misterioasa 

lume a Unităţii 701, un serviciu de informaţii ultrasecrete, care se ocupă cu 

spargerea codurilor şi contraspionaj. Rong Jinzhen, un geniu al matematicii au-

tist, cu un trecut de-a dreptul mitic, e obligat să-şi abandoneze cariera academică 

după ce e recrutat în Unitatea 701. Fiind cel mai mare criptograf al Chinei, Rong 

descoperă că mintea strălucită din spatele extrem de dificilului Cod Violet e fos-

tul său profesor şi prieten apropiat, care lucrează acum pentru inamicul țării. 

Considerat un precursor al ficţiunii de spionaj chineze, Mai Jia s-a inspirat din 

propria experienţă – a intrat în contact cu numeroşi criptologi şi spioni în timpul 

celor 17 ani cât a lucrat în serviciul de informaţii secrete din cadrul Armatei de 

eliberare a poporului.  

 

 (400 de pagini, format 13 x 20 cm) 



FICȚIUNE 
Autor: Igor Bergler  

Traducător:   

Titlu:  Biblia pierdută  

Editura, localitatea, anul:  Editura RAO, București, 2015 

Colecția: Thriller 

Scurtă prezentare: 
          Trei crime macabre îi schimbă planurile profesorului Baker de 

la Universitatea Princeton aflat la Sighişoara pentru o conferinţă de istorie. 

Cea mai controversată figură a Europei de Est, Vlad Ţepeş, a finanţat un pro-

iect ambiţios care avea să schimbe faţa întregii lumi. Proiectul: multiplicarea 

unui mesaj menit a fi descifrat doar de anumiţi iniţiaţi. În 1455 codul este as-

cuns în prima lucrare tipărită vreodată: Biblia B42 cunoscută şi ca Biblia lui 

Gutenberg.  

 O adevărată odisee cuturală care îmbină desăvârşit momente de umor 

fin, episoade de suspans autentic, mesaje ascunse şi coduri secrete mi-

nuţios  construite, cartea eveniment a anului captivează de la prima pro-

poziţie şi oferă o experienţă literară de neegalat. 

  

 (544 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Ștefan Mitroi  

Titlu:   Bâlciul de Argint 

Editura, localitatea, anul:  RAO, București, 2015 

 

Scurtă prezentare: 

  

 Sunt în acest roman, Bâlciul de argint, scene după scene antologi-

ce, singure în stare să se constituie într-o pagină a noului calendar al satului 

românesc dinaintea şi din timpul morţii lui, şi aceasta antologică, în care Pro-

hodul e plâns cu lacrimi de scriitor, dar şi cu zâmbetul disperării de a nu putea 

face nimic, nici măcar încetinirea sfârşitului, zâmbetul senin cu care Ştefan 

Mitroi îmbrăţişează, îndatorat, îndurerat şi incapabil să se despartă de ea, acea 

vatră unde ultimul tăciune nestins era şi este chiar viaţa lui. 
 

 (304 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Truman Capote  

Traducător: Constantin Popescu  

Titlu:   Integrala prozei scurte 

Editura, localitatea, anul:  ART, București, 2015 

Colecția: Serie de autor 

Scurtă prezentare: 

 Integrala prozei scurte confirmă statutul lui Truman Capote de maestru al 

povestirilor. Eleganţa stilului, notele de ironie, umor sau melancolie se regăsesc 

în fiecare dintre textele sale, care, deşi diferite ca tematică, mergând de la supra-

natural la amintiri din copilăria petrecută în Sudul magnific, au în comun sensibi-

litatea şi subtilitatea analizei psihologice ce-i sunt caracteristice.  

 Personaje neobişnuite, situaţii bizare, un montagne russes de emoţii – se 

regăsesc toate în povestirile din acest volum care-l plasează pe Capote la unul 

dintre cele mai înalte niveluri ale literaturii americane.     

  

 (392 de pagini, format 11 x 18 cm) 



SPIRITUALITATE 
Traducător:  Cristian Bădiliţă 

Titlu:  Două Apocalipse ale lui Ioan 

Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, Bucureşti, 2015 

Colecția: Fapte, Idei, Documente Marile Texte ale Creștinismului 

Scurtă prezentare: 
         Apocalipsa lui Ioan a fost probabil redactată în Asia Mică (cel mai solid 

argument pentru această ipoteză fiind prezenţa scrisorilor către şapte comunităţi 

creştine din regiune), în ultimul deceniu al secolului I, în timpul împăratului 

Domiţian (domnie: 81-96). A doua Apocalipsă a lui Ioan, numită, în lumea spe-

cialiştilor, Prima Apocalipsă apocrifă a lui Ioan, datează din secolul al V-lea 

(sau al VI-lea). Ea pare influenţată de omiliile lui Efrem Sirianul despre Judeca-

ta de Apoi. Nu se ştie nimic precis despre ea (autor, locul de origine, scopul re-

dactării). Este menţionată, alături de Apocalipsa lui Pavel, într-un comentariu la 

Gramatica lui Dionisie Tracul (secolul al IX-lea). Cele două texte sunt prezenta-

te alăturat, însoţite de studii care evidenţiază istoria şi impactul lor asupra evo-

luţiei vieţii religioase de-a lungul secolelor. 

 Cristian Bădiliţă este istoric al creştinismului timpuriu, doctor al Uni-

versităţii Paris IV – Sorbona, autor a numeroase studii despre tradiţia creştină a 

primelor veacuri, coordonator al traducerii Septuagintei, traducător al Noului 

Testament.  

 (72 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   ISTORIE 

Autor: Sorin Turturică 

Titlu:  Aviatoarele României. Din înaltul cerului în beciurile Securității 

Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2015 

Colecția:  Aviație  

Scurtă prezentare: 

 „Cartea Aviatoarele României este o lucrare excepţională şi pentru că 

reuşeşte să îmbine perfect rigurozitatea ştiinţifică cu popularizarea istoriei. 

Sunteţi preocupaţi de istoria aviaţiei? De istoria României postbelice? De me-

todele Securităţii de anchetă şi de racolare a informatorilor? De istoria feminis-

mului în România? De rezistenţa anticomunistă din primii ani postbelici? Indi-

ferent în care categorie aţi fi, veţi găsi, cred, în Aviatoarele României o lectură 

pasionantă şi incitantă”, afirmă dr. Elena Dragomir. 

 Sorin Turturică (n. 11 septembrie 1976) este muzeograf în cadrul Mu-

zeului Naţional al Aviaţiei Române. Este autor sau coautor a opt cărţi şi a peste 

50 de studii şi articole de istorie (în special despre istoria Forţelor Aeriene Ro-

mâne).  

 (184 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Alexandru Istrate 

Titlu:  De la gustul pentru trecut la cercetarea istoriei. Vestigii, călătorii și 

colecționari în România celei de-a doua jumătăți a secolului XIX 

Editura, localitatea, anul:  Editura Universității Al. I. Cuza,  Iași, 2015 

Colecția:  Historica 

Scurtă prezentare: 

 Lucrarea are în centrul atenției transformarea cititorului de literatură 

vilegiaturistă în autor cu scrieri proprii, urmărind construcția narațiunilor ce tex-

tualizează siturile celebre, înserând chiar și poveștile localnicilor într-un discurs 

al cunoașterii. Din cuprins: Mărturiile fragmentelor în literatura de călătorie. 

Preliminarii la o altfel de lectură a ruinelor; Reîntoarcerea în trecut. Pildele 

călătoriilor și popularizarea unei altfel de istorii; Trecutul ca un puzzle. Regăsi-

rea fragmentară a istoriei în colecțiile de antichități; De la tânguirea ruinelor la 

polemicile restaurărilor. Clarificări conceptuale și reglementări juridice.  

Alexandru Istrate (n. 1977, Iași) este cercetător la Institutul de Istorie „A. D. 

Xenopol” Iaşi. (454 pagini, format 17 x 24cm) 



Autor: Dan Dumitru Iacob 

Titlu:  Elitele din principatele române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. 

Sociabilitate și divertisment 

Editura, localitatea, anul:  Editura Universității Al. I. Cuza,  Iași,  2015  

Scurtă prezentare: 
 Lucrarea abordează sociabilitatea şi divertismentul ca subiecte prioritare pentru 

studierea istoriei elitelor româneşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea, având 

în vedere importanţa şi ponderea acestor aspecte în viaţa cotidiană a elitei sociale, în 

speţă a boierimii. Situaţia este pe deplin reliefată în sursele vremii, fiind tratată însă 

diferenţiat, de la simpla menţionare a unor aspecte specifice şi redundante, până la 

critica virulentă şi exagerată a unei întregi clase sociale, considerată parazitară şi 

plină de metehne sociale şi morale. Volumul de faţă prezintă spaţiile şi formele de 

sociabilitate şi divertisment preferate de elitele româneşti din epoca modernă şi im-

portanţa acestora în construirea şi etalarea unei noi identităţi sociale. 

Dan Dumitru Iacob (n. 1971, Dragomireşti, jud. Vaslui) este cercetător ştiinţific 

III la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, doctor în istorie (2008), secretar 

de redacţie al revistei „Historia Urbana”. 

(236 de pagini + 48 foto, format 17 x 24 cm ) 

Autor:  Mircea Tănase 

Traducere 

Titlu:  Căpitanul paraşutist Mihail Ţanţu. Faptele, mărturisirea şi osânda 

unui cavaler 

Editura, localitatea, anul:  Editura Militară, București 2015 

 

Scurtă prezentare: 

 „Nu renunţasem însă la ideea de a milita în rândurile oricărei mişcări cu 

caracter naţional. [...] Mi-am dat seama că cei ce ne mânuiesc sunt nişte egoişti 

fără seamăn. Că ceea ce încearcă să facă ei este ceea ce se cheamă în termeni 

populari «a scoate castanele din foc cu mâinile altora». Că se bizuiau pe tinereţea 

şi entuziasmul nostru spre a realiza unele scopuri, departe de crezul nostru, care 

voiam, sincer, mai binele Neamului şi credeam că efortul nostru de a păzi fiinţa 

Neamului ameninţată de influenţe străine îşi găseşte corolarul în efortul lor, al 

celor mari, răspunzători de destinele ţării.”  

  

 (328 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   CARTE ŞTIINŢIFICĂ 

Autor: Jared Diamond 

Titlu:  Al treilea cimpanzeu 

Editura, localitatea, anul:  All, București, 2015 

Colecția:  Carte academica  

Scurtă prezentare: 

 Noi, oamenii, împărtășim 98% din ADN-ul nostru cu cimpanzeii. Și 

totuși, noi suntem specia care domină planeta – pentru că am fondat o civiliza-

ție, avem mijloace complexe de comunicare, am dezvoltat capacitatea de a stă-

pâni lumea, dar și pe cea de a o distruge - pe când cimpanzeii au rămas în con-

tinuare animale preocupate de propria supraviețuire. Ce anume din diferența de 

două procente din ADN-ul nostru a condus la o astfel de divergență între două 

specii înrudite? 

 Jared Diamond, profesor de geografie și fiziologie la UCLA, și-a înce-

put cariera științifică în fiziologie și s-a extins apoi în biologie evolutivă și bio-

geografie. A fost ales membru al Academiei Americane de Arte și științe, al 

Academiei Naționale de științe și al Societății Filosofice Americane și a fost 

beneficiar al unei burse a fundației MacArthur. A publicat peste 200 de articole 

în revistele Discover, Nature și Geo.   

 (360 de pagini, format 17 x 24 cm) 



Autor: David McKee 

Traducător: Luminiţa Gavrilă 

Titlu: ELEFANTUL ELMER 

Editura, localitatea, anul:  Editura Pandora M, București, 2015 

Colecția: PanDa  

  

Scurtă prezentare: 
Elefantul Elmer e multicolor. 

Nu-i de mirare că toţi ceilalţi elefanţi râd de el! 

Dacă ar arăta ca un elefant obişnuit, poate că ceilalţi n-ar mai râde. 

Iar Elmer s-ar simţi mai bine, nu-i aşa? 

Concluzia surprinzătoare a povestioarei lui David McKee e aceea că trebu-

ie să te bucuri că eşti diferit şi că poţi să-i faci să se amuze pe cei din jurul tău! 

Încă de la apariţia primei cărţi din seria Elmer, în 1989, elefantul multicolor 

continuă să încânte copiii din întreaga lume. 

(32 de pagini, format 27 x 24 cm ) 

Autor: Laurence O’Bryan  

Traducător: A G Bilig 

Titlu:  Social Media sunt dinamită!  

Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2015 

Colecția: Smart Books  

Scurtă prezentare: 

 Sunt și profesor de digital marketing, creator de cursuri. Un optimist, 

încrezator în puterea tehnologiei. M-a ajutat să creez o viață bună pentru mine 

și familia mea așa cum a ajutat milioane de alți oameni de pretutindeni, timp de 

mai bine de 25 de ani, să treacă cu bine prin trei recesiuni și o depresiune eco-

nomică. Nu cred că se va opri acum. Social media au puterea unui explozibil 

precum sunt dinamita! Dacă vă simțiți blocați în vreun fel, folosiți tehnicile și 

uneltele prezentate în această carte pentru a avansa, apreciază reputatul profe-

sor de comunicare Laurence O’Bryan .  

  

 (116 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Cathy Cassidy 

Traducător: Alina Diana Ene 

Titlu: VISUL LUI SUMMER 

Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2015 

Colecția:  Young Fiction Connection 

Scurtă prezentare: 

 “Fiica mea era o cititoare foarte selectivă, aşa că am vrut să scriu cărţi 

pe care să nu le lase din mână, poveşti care să o facă să viseze, să-şi pună între-

bări, să mediteze şi – de ce nu? – să înţeleagă mai bine viaţa,” mărturisește au-

toarea. Cathy Cassidy a scris prima carte ilustrată la nouă ani, pentru fratele 

său mai mic. În copilărie îi plăcea să realizeze benzi desenate, pe care le vindea 

prietenilor cu 5 penny bucata. A urmat Art College în Liverpool, apoi a lucrat 

ca editor la revista Jackie. Timp de 12 ani a fost consilier sentimental la revista 

pentru adolescenţi Shout şi profesoară de artă, apoi s-a dedicat în întregime 

scrisului, publicând peste 23 de cărţi.  

 De aceeaşi autoare, la Editura Trei a apărut volumele Pasiunea lui 

Cherry şi Cufărul lui Skye.  

 

 (232 de pagini, format 13 x 20 cm) 

COMUNICARE 

   CĂRȚI PENTRU COPII 



Autor: LIDIA VIANU  

Titlu:  STUDENT LA ENGLEZĂ  

Editura, localitatea, anul:  Editura Integral, București, 2015 

Colecția: ARTHUR 

Scurtă prezentare: 

  Exerciţii de Traducere gramaticală şi Teste pentru examenele de admite-

re şi orele de engleză, cu rezolvare.  

Această carte de exerciţii de traducere a fost iniţial publicată sub titlul En-

glish with a Choice, la Editura Teora, în anul 2001.  

Volumul de faţă este amplu revizuit şi modificat . De aceeași autoare, Admi-

terea la Engleză, un manual de predare a limbii engleze prin traducere, adresat 

elevilor, studenţilor care frecventează seminarii de curs practic de engleză (la 

facultăţi filologice şi nefilologice), dar şi tuturor celor care doresc să-şi formeze o 

bază gramaticală pentru conversaţie sau corespondenţă, să scrie şi să vorbească 

într-o engleză corectă.  

 

(208 pagini, format 17 x 24 cm ) 

Titlu:  Psihologie. Idei fundamentale 

Editura, localitatea, anul:  Litera, Bucuresti, 2015 

Scurtă prezentare: 

 Suntem cu adevărat unici… sau doar ne conformăm unor tipare? Ce ne 

face să ne reamintim și de ce uităm? Cum putem măsura efectiv inteligența? 

 Întrebări de genul acesta stau la baza activității celor mai importanți gân-

ditori și cercetători internaționali din fascinantul domeniu al psihologiei. 

 Scris într-un limbaj accesibil, volumul abundă în explicații concise care 

lămuresc jargonul, în diagrame care descurcă ițele teoriilor încurcate, în citate 

memorabile și în ilustrații ingenioase care se joacă cu convingerile și percepțiile 

noastre. 

 Fie că domeniul psihologiei este ceva nou pentru cititor, fie că sunteți 

studenți sau posedați o mulțime de cunoștințe teoretice, veți găsi în paginile aces-

tei cărți suficiente lucruri care să vă stârnească curiozitatea și să vă stimuleze 

deopotrivă. 

 (352 de pagini, format 24 x 20 cm) 

Titlu:  1000 de vinuri excelente 

Editura, localitatea, anul:  Litera, București, 2015 

 

Scurtă prezentare: 

 Bucurați-vă de cele mai bune 1000 de vinuri accesibile ca preț, de la 

producători de renume din întreaga lume. 

 Puneți în valoare vinul – aflați cum să îl depozitați, dacă trebuie să fie 

decantat sau să i se permită să respire, la ce temperatură trebuie servit, în ce pa-

hare anume și cum poate fi degustat în mod profesionist. 

 Beneficiind de ajutorul unei echipe de experți, autorii acestei cărți au 

făcut o selecție a vinurilor mai puțin scumpe (de eticheta a doua), din cele mai 

cunoscute crame de pe glob.  

  

 (304 pagini, format 14 x 21 cm) 

   NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ 



EVENIMENT 
Casa Radio la  GAUDEAMUS  

CORUL ACADEMIC RADIO 75  

Catalog : 407 ADD  

Nr. discuri : 1  

Durată CD : 65:03  

 Dirijorul Dan Mihai 

Goia a realizat o selecție 

cronologică care promo-

vează mari nume compo-

nistice ale coralismului românesc precum şi dirijorii care   

s-au succedat de-a lungul timpului la conducerea for-

maţiei, apreciază muzicologul Grigore Constantinescu.  

 Corul Academic Radio, fondat în anul 1940 sub 

conducerea muzicianului Ion Croitoru, s-a impus în scurt 

timp ca o formaţie de elită a vieţii muzicale româneşti. De-

a lungul deceniilor de activitate, corala radiofoniştilor a 

beneficiat de conducerea unui important număr de maeştri 

care au contribuit substanţial la ascensiunea sa valorică: 

Dumitru D. Botez, Gheorghe Danga, Dumitru D. Stancu, 

Constantin Petrovici, Emanuel Elenescu, Alexandru 

Şumski, Carol Litvin, Aurel Grigoraş, pentru ca în ultimii 

15 ani să se afle sub direcţia artistică a lui Dan Mihai   

Goia. 

 Prestigioasa formație a efectuat turnee în Germa-

nia, Bulgaria, Spania, Italia, Grecia, Cipru, Israel, colabo-

rând cu orchestre de renume, sub baghete de renume din 

ţară şi din lume . 
 

NOAPTE BUNĂ, COPII!  

Poveşti & povestiri româneşti volumul 13  

Catalog : 405 ADD  

Nr. discuri : 1  

Durată CD : 47:19  

  Vă invităm să as-

cultaţi în fiecare seară, îna-

inte de culcare, poveşti 

spuse duios de actori ro-

mâni şi scrise de scriitori 

români special pentru tinerii ascultători, în această nouă 

apariţie Noapte bună, copii!. 

 Noapte bună, copii! este o colecţie deja cu tradiţie 

a Editurii Casa Radio, ilustrată de către Ciubi (Alexandru 

Ciubotariu), binecunoscut publicului atât pentru benzile 

desenate şi ilustraţiile de carte pentru copii, cât şi pentru 

arta stradală. 

CITESC: ŞT. MIHĂILESCU-BRĂILA, ELENA POP, OC-

TAVIAN COTESCU, ALEXANDRINA HALIC, MAGDA 

POPOVICI, GHEORGHE OANCEA. REGIA ARTISTICĂ: 

MIHAI JEMĂNEANU. 

GRAFICĂ: ALEXANDRU CIUBOTARIU. 
 

CRISTIAN TEODORESCU 
Proză la microfon. Pagini alese şi citite de autor  
 

Catalog : 409 ADD 

Nr. discuri : 1  

Durată CD : 73:37  

Cristian Teodorescu citeşte 

din romanele Medgidia, 

oraşul de apoi şi Şoseaua 

Virtuţii. Cartea Câinelui 

Sumar CD: 

Din Medgidia, orașul de apoi 

1. Istoria abandonată – 3’54’’ 

2. Adio, Ada Kaleh – 4’02’’ 

3. Semn de belșug – 4’20’’ 

4. Răul binefăcătorul – 6’21’’ 

5. Clauzele contractului – 4’38’’ 

6. Ceasul de buzunar – 4’24’’ 

Din Șoseaua Virtuţii. Cartea Câinelui 

7. [Chiar și el începuse să-și spună Câinele...] – 23’00’’ 

8. [Cărţile de vizită nu i-au folosit Câinelui...] – 13’22’’ 

9. [În numărul următor al revistei, Câinele...] – 9’30’’ 
 

DAN GRIGORE MAESTRO! 

Catalog : 345 ADD  

Nr. discuri : 1  

Durată CD : 64:40  

 CD-ul reunește biju-

terii din marele repertoriu 

pianistic, create de J.S. 

Bach, D. Scarlatti, Gluck-

Sgambati, Schubert, Liszt, 

Brahms, Chopin, Debussy, 

Rahmaninov, Skriabin şi E. 

MacDowell.  

 Toate înregistrările – păstrate în Fonoteca Radio 

România – oglindesc o carieră interpretativă, de recitaluri 

şi concerte, desfăşurată pe o perioadă îndelungată de 

timp, din 1961 şi până în anul 2008. 


