
 

 

 

 

 

 

 

BULETIN EDITORIAL 
 

nr. 1 (7) 

Ianuarie 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București  



    

 Cultura pe undele Radioului public 

   

 Scriitoarea Elizabeth Gilbert, autoarea celebrului volum Mănâncă, roagă-te, iubeşte, 

a fost difuzată în luna decembrie  în emisiunea Oraşul vorbeşte a Ioanei Bâldea Con-

stantinescu prezentând  bestsellerul New York Times Lecţii de magie. Cum să-ţi cultivi crea-

tivitatea, cea mai recentă carte a scriitoarei americane, într-un interviu acordat Ioanei 

Bâldea Constantinescu în această vară, difuzat integral în emisiune. 

 Elizabeth Gilbert a devenit celebră odată cu apariţia volumului autobiografic 

Mănâncă, roagă-te, iubeşte (2006), megabestseller internaţional (10 milioane de exemplare 

publicate în lume, traduceri în 30 de limbi) apărut în româneşte la Humanitas, ecranizat în 

2010 cu Julia Roberts şi Javier Bardem în rolurile principale. A fost colaboratoare la diverse 

publicaţii, printre care ediţia americană a revistei GQ, articolele ei primind două nomina-

lizări pentru National Magazine Award. În 2008, revista Time a inclus-o în topul celor mai in-

fluenţi 100 de oameni din lume. 

 Emisiunea Oraşul Vorbeşte este singura emisiune de cultură urbană din FM-ul 

românesc, realizată şi prezentată de Ioana Bâldea Constantinescu, se difuzează la Radio 

România Cultural şi pe www.radioromaniacultural.ro în fiecare zi, de luni până vineri, de la 

ora 10:05 la ora 12:00. 

  Și, să nu uităm, Radio România a fost, pentru al 17-lea an, singurul post de radio şi TV 

din România prezent la Săptămâna Nobel şi la ceremonia de decernare a prestigioaselor 

premii Nobel din capitala Suediei, Stockholm. Astfel, din 5 şi până pe 10 decembrie, Radio 

România, prin corespondentul său la Stockholm, Corina Negrea, a transmis interviuri şi con-

ferinţe cu laureaţii premiilor Nobel ai acestui an pentru Radio România Cultural şi Radio 

România Actualităţi.  

 2015 a fost pe drept cuvânt un an rodnic și plin de rezultate pentru jurnaliștii postului 

public de radio, un an cu cărți inspirate și daruri frumoase pentru cititorii buletinului editori-

al. La final, primiți dragi colaboratori din edituri, dragi cititori din biblioteci, instituții cul-

turale, mass media, urarea noastră de sănătate, bucurii și împliniri în noul an! 

 La mulți ani și, evident, la bună lectură! 

        Carmen Ionescu 

        Mihaela Bîlbîie 

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



Autor: Emanuela Bușoi  

Titlu:  Stihuri în ritm de voie 

Editura, localitatea, anul:  Brumar, Timișoara, 2015 

Colecția: Poeți români contemporani  

Scurtă prezentare: 

"ÎN SEPIA 

Fotografia cu ramă dantelată, 

Poza în sepia, marmorată, 

Ziua de ieri, de ea îmbrăţişată, 

Acolo a rămas, rămâne o vreme, 

Trecutul recent trece pesemne 

În cel perfect ce se distanţează treptat 

De eu-aici-acum neapărat… 

Piciorul svelt în ciorapul mulat, 

Suspendat în aer în unghi ascuţit, 

De vrere de-nălţare ispitit, 

Nu va mai fi văzut niciodată 

Decât în poza cu ramă dinţată.  (84 de pagini, format 20 x 19 cm) 

Autor: Dumitru Micu 

Titlu:  Studii, eseuri, articole I. Microsinteze şi micromonografii 

Editura, localitatea, anul:  Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 

2015 

 

Scurtă prezentare: 
          Volumul adună prima parte a microsintezelor reputatului critic literar Dumitru 

Micu. O lucrare despre care Ion Brad notează: La cei 87 de ani ai săi învingându-şi 

cu brio problemele de sănătate, ca mai noi toţi de vârste apropiate, Dumitru 

Micu îşi ţine încă bine în mână condeiul (totdeauna a scris cu cerneală, nu la 

maşina de scris), oferindu-ne acum acest volum de 600 de pagini, compus din 

microsinteze şi micromonografii. Nu ştiu a câta carte este, oricum marile 

dicţionare de specialitate i-au enumerat, până în 2002, peste 40 de volume: 

critică, istorie literară, eseuri, evocări, proză, poezie.   

 ( 586 de pagini, format 14 x 20 cm) 

Autor: Monica Patriche 

Titlu:  Cât o mie de nopți 

Editura, localitatea, anul:  Brumar, Timișoara, 2015 

Colecția: Poeți români contemporani  

Scurtă prezentare: 

 Memoria fluviului 

Aparţin ţărmului. Valurile au memoria  

vie. Trecutul meu se varsă odată cu ele. 

Memoria mi-e vindecată. Mă va salva. 

Memoria mă ajută să înţeleg şi să cred. 

Am încetat să scriu pe ape numele celor  

absenţi. Sunt trează şi scriu despre 

prezenţa mereu ascunsă pe ţărm. 

Poemul mi te aduce în minte, 

te păstrează acolo. 

Mă lupt cu valurile şi cu memoria lor. 

Nu pot schimba data naşterii mele, 

ziua în care m-am îndrăgostit 

sau în care am văzut prima dată 

Dunărea. 

Apă stăruitoare   memoria. Apă plecând 

în sus, către Domnul. Glasul Lui peste tot.    (93 de pagini, format 22 x 14 cm) 

TEORIE, CRITICA LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII 

LITERATURĂ 



Autor: Mircea Cărtărescu 

Titlu:  Solenoid 

Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2015 

Colecția:   

Scurtă prezentare: 
     Vreau să scriu o dare de seamă despre anomaliile mele. În viaţa mea 

obscură, în afara oricărei istorii, şi pe care doar o istorie a literaturii ar fi 

putut-o fixa în taxinomiile ei, s-au întâmplat lucruri care nu se întâmplă, nici în 

viaţă şi nici în cărţi. Aş fi putut scrie despre ele romane, dar romanul tulbură şi 

ambiguizează sensul faptelor. Aş putea să le păstrez pentru mine, cum le-am 

ţinut până acum, şi să mă gândesc la ele până-mi crapă capul în fiecare seară 

în care stau ghemuit sub pătură, pe când afară ploaia izbeşte furios în gea-

muri. Dar nu mai vreau să le păstrez doar pentru mine, mărturisește autorul. 

 MIRCEA CĂRTĂRESCU s-a născut pe 1 iunie 1956, în Bucureşti. A 

absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti 

în 1980. În prezent este profesor dr. în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii 

din Bucureşti. Este poet, prozator, eseist, critic literar şi publicist.   

 (840 de pagini, format 14 x 20 cm) 

Autor: Tudor Stancu  

Traducător:  

Titlu:  Sâmbăta seara şi luni dimineaţa  
Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, Bucuresti, 2015 

Colecția: Autori romani 

Scurtă prezentare: 

 Romanul Sâmbăta seara şi luni dimineața urmăreşte întâmplările unui 

grup de tineri ale căror destine se întâlnesc în timpul unei scurte vacanțe într-o 

staţiune de munte. Aceşti tineri afișează o mondenitate ostentativă, fie prin prac-

ticarea schiului - sport care necesită o substanţială investiţie financiară -, fie prin 

petreceri unde alcoolul se consumă excesiv si sexul se practică fără prejudecăţi.  

 Reprezentând a treia generaţie de scriitori din familia sa, Tudor Stancu  

s-a născut la Bucureşti, unde a urmat cursurile facultăţii de Limba şi Literatura  

Română. A frecventat pentru un timp şedinţele Cenaclului de Luni, condus de 

Nicolae Manolescu, şi a debutat editorial în 1985, în volumul colectiv Proze, 

Antologie debut, la Editura Albatros, volum primit favorabil de critica literară a 

vremii. A publicat de asemenea proză și poezie în diverse ziare şi reviste: 

România Literară,  Luceafărul, Contrapunct, Ramuri, printre altele.   

 (120 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Mateiu Caragiale  

Traducător:   

Titlu:  Craii de Curtea-Veche 

Editura, localitatea, anul:  Editura Humanitas, Bucureşti, 2015 

Colecția:  

 

Scurtă prezentare: 

 Textul lui Mateiu I. Caragiale e scris pentru acele momente din viaţa 

fiecărui om în care trecutul e mai important decât actualitatea, voluptatea mai 

importantă decât adevărul, miresmele închipuite sau visate mai importante 

decât realul. E o apoteoză a plăcerii, cu extazele şi abisurile ei pline de pri-

mejdii, remarcă filosoful Andrei PLEȘU.  

 MATEIU I. CARAGIALE (n. 24 martie 1885, d. 17 ianuarie 1936), 

poet, scriitor, istoric al heraldicii. S-a născut la Bucureşti, fiul lui Ion Luca 

Caragiale şi al Mariei Constantinescu. În anul 1889, tatăl său se căsătoreşte cu 

Alexandrina Burelly și îşi aduce fiul în noua familie. În adolescenţă, Mateiu îşi 

descoperă pasiunea pentru heraldică şi pentru genealogie.  
 

 (400 de pagini, format 27 x 27 cm) 



FICȚIUNE 
Autor: Lisa Genova  

Traducător:  Monica Procopeţ 

Titlu:  Altfel...şi totuşi Alice 

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2015 

Colecția: Fiction Connexion 

Scurtă prezentare: 
          Alice Howland se mândreşte cu viaţa pe care a muncit din greu să şi-o 

construiască. 

 La cincizeci de ani, ţine prelegeri de psihologie cognitivă la Harvard, 

fiind recunoscută internaţional pentru teoriile sale inovatoare din domeniul 

psiholingvisticii. Are un soţ cu o carieră strălucită şi trei copii adulţi. 

 Când începe să devină tot mai dezorientată şi să uite lucruri, un 

diagnostic cumplit îi schimbă viaţa – şi relaţia cu propria familie şi cu lumea – 

pentru totdeauna. 

 Emoţionant şi zguduitor, Altfel… şi totuşi Alice înfăţişează destinul 

tragic al unui om care se confruntă cu instalarea timpurie a bolii Alzheimer şi 

suferinţa imensă pe care aceasta o provoacă.  

  

 (320 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: David Lagercrantz  

Traducător: Raluca Lungu 

Titlu:   Prizonieră în pânza de păianjen 

Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2015 

 

Scurtă prezentare: 

 Reţele malefice de spioni, infractori cibernetici, secrete 

guvernamentale... Duoul (Lisbeth Salander şi Mikael Blomkvist) care a 

încântat milioane de cititori în trilogia Millennium îşi uneşte din nou forţele în 

acest thriller senzaţional, încărcat de adrenalină. Ea e fata cu un dragon tatuat 

– o hackeriţă de geniu şi nonconformistă intransigentă. El e un jurnalist pornit 

să facă dreptate, a cărui luptă pentru adevăr îl aduce adesea la un pas de 

urmărirea penală.     

 Într-o noapte, Blomkvist primeşte un telefon de la o sursă care 

pretinde că deţine informaţii de cea mai mare importanţă pentru Statele Unite. 

Sursa a luat legătura cu o hackeriţă tânără – descrierea ei îi aminteşte lui 

Mikael de cineva foarte cunoscut. Implicaţiile sunt uriaşe...  

  

 (536 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: John le Carré  

Traducător: Lingua connexion  

Titlu:   Un adevăr delicat 

Editura, localitatea, anul:  RAO, București, 2015 

Colecția: Biblioteca RAO 

Scurtă prezentare: 

 O operaţiune de contraspionaj, numită Wildlife, e pusă la cale în 

ultima colonie britanică existentă, Gibraltar. Scopul este de a captura un jihadist 

proeminent. 

 John le Carré, pe adevăratul său nume David Cornwell, s-a născut în 

1931, în Poole, Dorset. A urmat cursurile universităţilor din Berna şi Oxford, a 

predat la Eton şi a lucrat cinci ani, între 1959–1964, pentru British Foreign 

Service, mai întâi ca secretar 2 la Ambasada Marii Britanii de la Bonn şi apoi 

drept consul pe probleme de politicã în Hamburg. În 1961 a început să scrie 

romane sub pseudonimul care l-a consacrat. Cea de-a treia carte a sa, Spionul 

care a ieşit din joc (The Spy who Came in from the Cold), i-a asigurat o reputaţie 

internaţională. 

  (348 de pagini, format 11 x 18 cm) 



MEMORIALISTICĂ 

Autor:  Cristian Crâmpiță 

Titlu:  Kaalay, kaalay! Voluntari la Mogadiscio 

Editura, localitatea, anul:  Editura Pim, Iași, 2015 

Colecția:  

Scurtă prezentare: 
         Kaalay! Kaalay! – Vino! Vino! a fost chemarea Somaliei. Acum e 

abordarea unei cărți despre acea chemare. 

 Această carte cu accente autobiografice despre viața dintr-un spital 

militar de campanie vă va prilejui un registru amplu de trăiri, un evantai de 

tipologii. Veți gusta umorul fin și autoironia, iar plăsmuirile comice te vor face 

să râzi mai zdravăn decât la episoade din M.A.S.H. Vă veți dezgoli de inhibiții, 

ipocrizie sau tabu-uri, după fragmentele cu tentă erotică. 

 Veți găsi capitole de un realism cutremurător, veți simți că tristețea vă 

sfâșie inima, și vă veți întreba dacă așa ceva s-ar putea uita. O carte de suflet 

scrisă de un jurnalist militar, binecunoscut comentator al fenomenului 

internațional.   

 

 (360 de pagini, format 14 x 20 cm) 

   ISTORIE 

Autor: Miruna Lepuș 

Titlu:  Tânăra generatțe interbelică 

Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2015 

Colecția:  Fapte, Idei, Documente  

Scurtă prezentare: 

 Sunt investigate la pas şi prin lectură neintermediată, ci direct a 

sursei, practic toate documentele  cunoscute ale tinerei generaţii interbelice. 

Investigaţia urmează o schemă tematică ce are în vedere mai întâi centrul tare 

al generaţiei criterioniste, alcătuit iniţial din „haretişti” şi lărgit treptat şi 

grupat în jurul lui Eliade ca lider şi, ca mentor spiritual, al lui Nae Ionescu, 

afirmă Nicolae Mecu. 

 Miruna Lepuş s-a născut în 1986. Este absolventă a programului de 

masterat Teoria şi Practica Editării, la Facultatea de Litere a Universităţii 

Bucureşti. În 2015 a obţinut titlul de doctor în filologie în urma susţinerii unei 

teze cu tema „Conceptul de generaţie în cultura română modernă. Studiu de 

caz – Generaţia ’27”, lucrare coordonată de prof. univ. dr. Mircea Martin. 

 (416 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Simion Alexandru Gavriș 

Titlu:  Viaţa şi opiniile prinţului Grigore Mihail Sturdza (1821-1901)  

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

Colecția:  Historica 

Scurtă prezentare: 

 Volumul reconstituie biografia lui Grigore Mihail Sturdza (1821-1901), 

fiul mai mic al domnului Moldovei, Mihail Sturdza. Autorul insistă îndeosebi 

asupra carierei politice a prinţului, fără a neglija însă aspectele militare, 

economice, familiale sau veleităţile sale intelectuale. Sunt tratate pe larg 

principalele repere ale biografiei politice studiate: rolul jucat de Grigore Mihail 

Sturdza în înăbuşirea mişcării moldovene din 1848, relaţia sa cu membrii 

emigraţiei muntene paşoptiste, candidatura la tronul Moldovei şi parcursul 

ulterior anului 1859 (deputat, membru al Comisiei Centrale de la Focşani, 

senator). Simion-Alexandru Gavriş (n. 1981, Iași) a absolvit Facultatea de Istorie 

a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în anul 2004. În anul 2013 a 

debutat editorial la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu 

volumul Ipostazele unei biografii politice: Manolache Costache Epureanu. 

Autorul a publicat, de asemenea, mai multe studii şi articole privind istoria 

politică şi intelectuală a conservatorismului românesc.   

 (354 pagini, format 17 x 24cm) 



Autor: Alexandra Toader 

Titlu:  Cultul personalităţii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1944-1965)  

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

Scurtă prezentare: 
 Din cuprins: Evoluţia cultului personalităţii lui Gheorghiu-Dej; Adoptarea 

modelului sovietic (1944-1953); “Noul curs” al cultului personalităţii (1953-1956); 

Cultul personalităţii, între două Congrese ale PCUS (1956-1961); Apogeul puterii, 

moartea lui Gheorghiu-Dej şi „moştenirea” dejistă (1961-1965); Forme de 

manifestare şi instrumente de transmitere a cultului personalităţii; Biografia 

oficială - formă de legitimare a puterii; Reprezentări simbolice ale lui Gheorghiu-

Dej, după 23 August 1944; Amplificarea cultului personalităţii lui Gheorghiu-Dej 

prin presa scrisă; Contribuţia agitaţiei vizuale la amplificarea cultului personalităţii 

lui Gheorghiu-Dej; Propagarea cultului personalităţii lui Gheorghiu-Dej prin 

literatură; (Re)denumirea obiectivelor; Lozincile, citatele şi ordinea ovaţionării; 

Apoteoza dejismului: sărbătorirea zilei de naştere;   

Alexandra Toader (n. 1986) este cercetător ştiinţific doctor la Facultatea de 

Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Priorităţile sale de cercetare 

sunt axate pe istoria comparativă a societăţilor de tip sovietic.   

(408 pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor:  Alexandru Armă 

Titlu:  Bucureștiul sub bombardamente, 1941-1944 

Editura, localitatea, anul:  Editura Militară, București 2015 

Scurtă prezentare: 

 „Se vedea arzând Athénée Palace, fum se ridica din alte părţi ale 

oraşului. Am ieşit cu Lena din hotel şi cu un sentiment de oroare ne-am îndreptat 

spre Athénée Palace care tot ardea, flăcări ieşeau de prin fiecare fereastră; ceva 

mai sus, pe Calea Victoriei, am văzut fumegând hotelul Splendid, aproape 

complet dărâmat, pe trotuare numai sticlă sfărâmată de la vitrinele magazinelor 

distruse de suflul bombelor. În spatele Ateneului devastat, mai fumega locul 

expoziţiei Comitetului de Patronaj. În sus pe Calea Victoriei, pe stânga şi pe 

dreapta, din loc în loc, clădiri dărâmate. Până în str. Frumoasă, mai toate 

geamurile făcute fărâme; călcam cu prudenţă şi ocoleam grămezile. Din str. Sf. 

Voievozi înspre Gara de Nord, bombardamentul făcuse îngrozitoare ravagii. 

Gara de Nord, Gara Basarab Mărfuri, Calea Griviţei grav lovite. Am văzut un 

tramvai surprins în mers; conducătorul mort stătea căzut cu pieptul lipit pe 

comenzi. N-am mers mai departe‟, rememora academicianul Gheorghe Zane. 

 (336 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   SOCIOLOGIE 

Autor: Marian Petcu (coord.) 

Titlu:  Sociologia luxului 

Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2015 

Colecția:  Sociologie  

 

Scurtă prezentare: 

 Volumul de față este prima monografie consacrată manifestărilor 

luxului, în spațiul românesc. 11 studii și cercetări realizate de sociologi, 

istorici, filozofi, psihologi, jurnaliști și filologi, din care cititorul află 

informații prețioase despre vestimentația și alimentația de lux, despre relația 

dintre biserică și lux, despre forme ale luxului în perioada comunistă, dar și 

după epuizarea acesteia. Luxul, abuzul de lux, factorii explicativi ai 

consumului ostentativ, fetișismul mărcilor, relația consum vanitate, 

reprezentări ale luxului, ale exceselor la nivelul generației tinere, economia 

luxului, casa de lux, concurența prin consum sunt alte repere ale 

investigațiilor noastre, apreciază profesorul Marian Petcu. 

 (338 de pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor: Ion Creangă 

Titlu: Povestea lui Harap Alb 

Adaptare și desene: Lică Sainciuc 

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

Colecția: Cartier codobelc 

  

Scurtă prezentare: 

 

„Cine nu l-a cunoscut în copilărie — uneori chiar fără să știe — pe Lică 

Sainciuc, de fapt, nici nu s-a născut — așa se glumește la Chișinău. Nicio literă 

de alfabet nu a intrat în mintea mai multor generații de copii fără ca, mai întâi, 

să se regăsească în culoare, în desen, în fascinanta pictură a acestui artist de la 

Chișinău.” 

 

(24 de pagini, format 27 x 24 cm ) 

Autor: Adela Rogojinaru  

Editori: Raluca Moise, Adrian Săvoiu 

Titlu:  Public Relations, a revolutionary discipline 

Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2015 

Colecția: Comunicare Media  

Scurtă prezentare: 

 Cei doi editori, apropiați ai Adelei Rogojinaru, adună, la aproape un an 

de la dispariția fulgerătoare a autoarei, câteva dintre cele mai importante 

contribuții ale activității de cercetare intreprinse de autoare în ultimii ani, studii, 

lucrări prezentate în manifestări internaționale de prestigiu ale domeniului. 

 Adela Rogojinaru a fost sefa Departamentului de Comunicare și Relații 

Publice al Facultății de Litere a Universității din București, profesor universitar 

cercetător științific recunoscut în țară și în străinătate. 

  

 (269 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Paciano Padron 

Ediție îngrijită de Elena Chiriță 

Titlu: Cum vorbim in public. Exercitți de oratorie 

Editura, localitatea, anul:  Universitară, București, 2015 

Colecția:  Young Fiction Connection 

Scurtă prezentare: 

 “CUM VORBIM IN PUBLIC. Exercitii de oratorie” vă invață să 

sustineți un discurs la un congres, într-o campanie electorală, la examenul de 

licență, la o reuniune de negocieri, sau doar la un vernisaj sau o nuntă. Prin 

stilul de abordare pedagogic, lucrarea de față prezintă cele mai bune tehnici de 

care aveți nevoie pentru a realiza o mai mare congruență între limbajul verbal 

și non-verbal al prezentării, cheie pentru credibilitatea vorbitorului și a 

mesajului pe care il transmite. Urmând pas cu pas exercițiile din această carte 

în premieră pentru România, veți reuși, intr-un timp foarte scurt, să fiți mai 

încrezători in voi inșivă, încredere de care aveți nevoie  pentru a vă stăpâni 

tracul care vă controlează sistemul nervos.  

 (150 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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Autor: Alphonse DAUDET, Guy de MAUPASSANT, Charles PERRAULT,  

Titlu:  CONTES ET HISTORIES FRANCAIS. POVEȘTI ȘI POVESTIRI 

FRANCEZE. VOLUMUL I (ediție bilingvă)  

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

Colecția: BUFNIȚA - POVEȘTI ȘI POVESTIRI BILINGVE  

Scurtă prezentare: 

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

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

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

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

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

toată viața! 

 

(112 pagini, format 20 x 26 cm ) 

Autor: Magda Stavinschi 

Titlu:  Astronomul Nicolae Donici  

Editura, localitatea, anul:  Curtea Veche, Bucuresti, 2015 

Colecția: Știință, Spiritualitate, Societate  

Scurtă prezentare: 

 Este vorba de povestea vieţii şi creaţiei unuia dintre cei mai însemnaţi 

oameni de ştiinţă români ai secolului XX, pierdut din memoria noastră, a tuturor, 

după emigrarea sa în Franţa, în anii 1940. Membru al unei ilustre familii 

basarabene, Nicolae Donici a rămas celebru prin numărul impresionant de 

eclipse solare pe care le-a observat, din SUA până în Cambodgia, din Portugalia 

până în Crimeea. Acest adevărat recordman al observării eclipselor nu ştia că el 

însuşi avea să se afle, timp îndelungat, în marea eclipsă pe care a cunoscut-o 

istoria noastră: decenii întregi, nimeni de pe pământ românesc nu a mai auzit de 

el. Traiectoria lui Donici a urmat-o pe cea a majorităţii românilor de peste Prut: a 

părăsit Sankt-Petersburgul în teribilul an 1917, Odesa în 1920, după invazia 

bolşevicilor, Basarabia în 1940, după cea mai frumoasă perioadă a vieţii şi 

carierei sale, şi România după 1944. Deşi septuagenar, se bucura de un renume 

care i-a făcut pe francezi să-i ofere contracte de cercetare până în ultima clipă a 

vieţii. Despre ce s-a întâmplat dincolo de Cortina de Fier, despre cum am găsit-o 

pe nepoata soţiei lui, despre unde şi cum şi-a dat ultima suflare Nicolae Donici, 

am aflat abia foarte recent, descifrând, fără să mai fi sperat vreodată, enigmele 

acestei vieţi. Dr. Magda Stavinschi este cercetător onorific al Institutului 

Astronomic al Academiei Române, al cărui director a fost timp de 15 ani (1990-

2005). 

 (352 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Anne-Sophie GIRARD, Marie-Aldine GIRARD 

Titlu: FEMEIA PERFECTĂ ESTE O FIȚOASĂ! GHID DE 

SUPRAVIEȚUIRE PENTRU FEMEILE NORMALE  

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

Scurtă prezentare: 

 Un titlu foarte ludic și incitant! Femeia perfectă este o fițoasă, două 

autoare inteligente și cu un excelent simț al ironiei, surorile Anne-Sophie și 

Marie-Aldine Girard și o intenție mai mult decat lăudabilă: decomplexarea 

femeilor care se consideră imperfecte.  

 Anne-Sophie și Marie-Aldine Girard sunt  surori gemene, una dintre ele 

este umoristă, cealaltă, jurnalistă. Și-au unificat cunoștințele (rezultate în urma 

unei îndelungate munci de cercetare, de anchete aprofundate și de întâlniri cu 

prietenele) și vă împărtășesc  descoperirile lor. 
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EVENIMENT 
Două apariţii editoriale sub semnul 

romantismului la Casa Radio  

Horia Mihail şi Cristian Măcelaru  

  La final de an 2015, Editura Casa Radio propune 

publicului o completare editorială a ofertei concertistice 

Radio România, prin prezentarea a două albume CD. 

 Cu ocazia concertului de vineri, 11 decembrie, 

spectatorii prezenţi la Sala Radio au asistat şi la o dublă 

lansare & sesiune de autografe oferite de pianistul Horia 

Mihail şi dirijorul Cristian Măcelaru. Dintre cele două 

albume prezentate, primul este Pianul călător. Horia 

Mihail – Romantic, cuprinzând Suitele Carnavalul op. 9 şi 

Scene de copii op. 15 de Robert Schumann şi Şase Piese 

pentru pian op. 118 de Johannes Brahms. Este realizată, 

astfel, o reflectare sintetică a turneului naţional Pianul 

călător – ediţia 2015, la începutul căruia muzicologul 

Oltea Şerban-Pârâu, cea care semnează textul de 

prezentare al acestui album, afirma: „Horia Mihail 

porneşte într-o nouă călătorie pe drumul pianistului de 

cursă lungă, încercând să demonstreze că romantismul 

poate avea nuanţe foarte diferite şi poate însemna pentru 

fiecare dintre noi cu totul altceva. Cei doi mari creatori ai 

repertoriului pianistic pe care i-a ales pentru acest CD îi 

oferă şansa de a genera în cei care îl ascultă o nesfârşită 

paletă de emoţii.”  

 Cel de-al doilea album este intitulat Orchestra 

Naţională Radio, dirijor Cristian Măcelaru. Mihail Glinka – 

Ruslan şi Ludmila, Nikolai Rimski-Korsakov – 

Şeherazada. Muzicologul Liliana Staicu în prezentarea 

CD-ului menţiona: „Înregistrările incluse pe acest prim 

compact-disc al dirijorului Cristian Măcelaru sunt rezultatul 

celei dintâi colaborări a sa cu Orchestra Naţională Radio. 

Se întâmpla în noiembrie 2012, atunci când a răspuns 

invitaţiei de a se afla, în premieră, pe podiumul Studioului 

de concerte Mihail Jora, iar impresia produsă de tânărul 

maestru, deopotrivă asupra muzicienilor din orchestră şi 

asupra publicului, a fost covârşitoare. Viziunea sa asupra 

unor partituri definitorii pentru universul muzical rus de 

profundă factură romantică are ca rezultat un discurs 

impresionant prin monumentalitate şi strălucire, în care 

însă detaliul este reliefat cu o minuţioasă atenţie.” 

 Solist concertist al Orchestrelor şi Corurilor Radio 

România, pianistul Horia Mihail susţine numeroase 

concerte şi recitaluri pe scena Sălii Radio din Bucureşti, 

colaborează cu formaţii muzicale din ţară, fiind totodată 

solist al Filarmonicii din Braşov. Activitatea sa artistică se 

desfăşoară şi în străinătate. A concertat în cadrul 

Expoziţiei Mondiale de la Shanghai (2010) şi la 

Filarmonica din Kuala Lumpur (2014), de asemenea a 

participat la Varna Summer International Music Festival, 

Bucharest Music Film Festival, Festivalul Internaţional 

George Enescu, Festivalul Internaţional Nopţi pianistice – 

Chişinău, Balchik Classic Days – Bulgaria, Festivalul 

Internaţional al Orchestrelor Radio – RADIRO. 

 Horia Mihail este implicat în ediţiile succesive ale 

turneelor naţionale Pianul călător, Duelul viorilor, Cele trei 

Dive, Flautul fermecat, Vioara lui George Enescu la sate. 

 Recent numit Dirijor rezident al Orchestrei din 

Philadelphia, Cristian Măcelaru a debutat la conducerea 

reputatei orchestre în aprilie 2013. De atunci, apare la 

pupitrul dirijoral al orchestrei în concerte din stagiunile 

2013-2014 şi 2014-2015. În stagiunea curentă, Cristian 

Măcelaru şi-a făcut debutul la Carnegie Hall cu Orchestra 

Simfonică Naţională din Danemarca şi violonista Anne-

Sophie Mutter. De asemenea, el a dirijat orchestra în 

Danemarca şi în turnee susţinute în Germania şi SUA, 

înlocuindu-l pe dirijorul-şef, Rafael Frühbeck de Burgos. 

Cristian Măcelaru s-a remarcat în concertele ce au avut 

loc în februarie 2012, atunci când a dirijat Orchestra 

Simfonică din Chicago, înlocuindu-l cu succes pe Pierre 

Boulez. În anul 2014, artistul a câştigat Premiul dirijoral Sir 

Georg Solti. 

 În stagiunea curentă, Cristian Măcelaru revine la 

Chicago şi, de asemenea, îşi face debutul cu orchestrele 

simfonice din Toronto, Baltimore, Houston, St. Louis, 

Seattle, Detroit, Milwaukee, Indianapolis şi Filarmonica din 

Los Angeles; cu Orchestra Hallé şi cea din Bournemouth, 

în Marea Britanie; cu Residentie Orkest din Haga, Olanda. 
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