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București  



   

 Gaudeamus - Carte de Învățătură 2016 

 

 Cea de-a 23-a ediție aTârgului Internaţional Gaudeamus - Carte de Învăţătură, manifestare iniţiată şi orga-
nizată de peste două decenii de Radio România, prin Centrul Cultural Media, se va deschide oficial miercuri, 16 
noiembrie, la ora 12:00, în Pavilionul Central al Complexului Expoziţional Romexpo. Târgul Internaţional Gaudea-
mus este principala componentă a Programului Lectura, proiect de anvergură naţională iniţiat de Radio România 
în 1994, având ca principal obiectiv susţinerea culturii româneşti prin evenimente expoziţionale dedicate cărţii şi 
educaţiei. Preşedintele de onoare al ediţiei este profesorul universitar doctor Liviu Papadima, prorectorul Universi-
tăţii din Bucureşti. 

 Gaudeamus 2016 vă propune: peste 300 de expozanţi - un nucleu puternic şi bine definit de edituri româ-
neşti cu tradiţie, instituţii de învăţământ, difuzori de carte şi publicaţii, asociaţii profesionale şi organizaţii active în 
domeniile cultură şi educaţie, prezente an de an la Gaudeamus, cărora li se adaugă numeroşi participanţi în pre-
mieră; peste 850 de evenimente editoriale şi profesionale, record în istoria târgului, care se vor desfăşura la stan-
durile expozanţilor, al Invitatului de onoare, ale partenerilor şi în spaţiile special amenajate de către organizator în 
incintă (Sala Cupola – nivel 0.00, Bursa de Contacte, Ceainăria Bernschutz&Co - Gaudeamus şi Salonul de Carte 
pentru Copii „Ion Creangă” – nivelul 3.20, Sala Mircea Sântimbreanu – nivelul 7.70). 

 În premieră, Invitatul de onoare al ediţiei este o ţară de dincolo de graniţele Europei: China, prezentă la 
târg cu un stand generos, cel mai mare alocat până acum pentru ţara aflată în această postură. Standul Chinei va 
cuprinde mai multe zone cu destinaţii diferite: Expoziţie de Carte, cu peste 2.000 de titluri publicate de cele mai 
importante edituri din China, Expoziţie Culturală (benzi desenate clasice din China, o selecţie de tipărituri chine-
zeşti antice şi grafică originală de carte pentru copii, aparţinând unor artişti din China) şi Spaţiul de Evenimente 
care va găzdui, alături de ceremonia de inaugurare a standului Invitatului de onoare, lansări de carte şi momente 
de tip profesional şi de schimburi interculturale. 

 Programul de vizitare a târgului este zilnic, până duminică, 20 noiembrie, între orele 10:00 şi 20:00. 

 Accesul publicului în incinta Târgului se va face pe baza biletelor (în valoare de 5 lei) şi a abonamentelor 
de intrare (în valoare de 10 lei, valabile pentru toată perioada), care vor constitui totodată şi suportul pentru Tom-
bola Gaudeamus. Ca şi la ediţiile precedente însă, numeroase categorii de public, bine reprezentate ca pondere 
în numărul total de vizitatori, vor beneficia de acces gratuit în incintă: preşcolarii, elevii, studenţii, cadrele didactice, 
alţi profesionişti din domeniile editorial -educaţional, jurnaliştii, pensionarii, persoanele cu dizabilităţi şi însoţitorii 
acestora, grupurile organizate, sunt cei care pot intra în târg fără plata biletului sau a abonamentului, pe baza do-
cumentelor specifice fiecărei categorii (dacă este cazul). 

 Ziarul târgului va fi realizat, pentru al treilea an consecutiv, de către o echipă redacţională de la publicaţia 
Caţavencii. Premiile Târgului Internaţional Gaudeamus 2016 vor fi decernate duminică, 20 noiembrie, ora 17:00: - 
Trofeele Gaudeamus (decernate pentru trei dintre expozanţi), Cea mai râvnită carte a târgului, Trofeul Presei 
„Mircea Sântimbreanu”, pe secţiunile publicaţii, radio, TV, agenţii de presă şi online – decernat jurnaliştilor acredi-
taţi care vor reflecta derularea târgului, Premiul de excelenţă, acordat de Radio România uneia din editurile pre-
zente la târg şi destinat finanţării totale sau parţiale a unui proiect editorial de importanţă naţională, cu ecouri inter-
naţionale, Premiile pentru traducere „Antoaneta Ralian”, acordate pentru doi traducători, în şi din limba română, 
Premiul Educaţia, acordat uneia dintre instituţiile de învăţământ prezente la târg, Premiul Miss Lectura, acordat de 
organizatori celei mai frumoase vizitatoare iubitoare de carte. 

 Parteneri GAUDEAMUS 2016: Partener principal: BRD Groupe Société Générale. Sponsori: Vodafone 
România şi Dacia. Proiect cultural susţinut de Ministerul Culturii. Parteneri: Institutul Cultural Român, CEWE Ro-
mânia, 7Last Muse, Treasure&Co, Casa de Modă Ilinca, Bernschutz&Co, Borsec, Alka, Display Grup, RATB, Flo-
răria Iris. Parteneri media: TVR, România TV, Media Trust, revista Accente, Agenţia de carte, Bookblog.ro, revista 
Cariere, Caţavencii, Forbes România, ziarul Metropolis, revista 22, Roaba de cultură, roLOCAL.ro, Spectacular, 
Suplimentul de cultură, Şapte Seri. 

 Vă așteptăm cu drag la Târgul Internaţional Gaudeamus Carte de Învăţătură! 

 Ca întotdeauna,  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: Ediție îngrijită de Cristian Bădiliță  

Titlu:  Apocalipsa lui Pavel. Visio Sancti Pavli Apostoli  

Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2016 

Scurtă prezentare: 

 Apocalipsa lui Pavel s-a bucurat de o extraordinară răspândire și popu-

laritate în Occidentul medieval până în secolul al VII-lea (chiar și mai târziu), 

elemente din viziunea (visio) Apostolului fiind apoi preluate de folclorul religios, 

relevă îngrijitorul ediției. Să amintim doar, spre a-i fixa dintru început importan-

ța, că textul a inspirat Comedia divină a lui Dante și, probabil – împreună cu 

Apocalipsa lui Ioan și alte surse biblice și patristice – multe din scenele Judecă-

ții de apoi de pe zidurile mânăstirilor din Nordul Moldovei. Originalitatea lui 

constă în descrierea amă-nunțită a pedepselor aplicate sufletelor păcătoase în 

iad, imediat după ieșirea lor din trupuri.  […]  

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

sităţii Paris IV – Sorbona, autor a numeroase studii despre tradiţia creştină a pri-

melor veacuri, coordonator al traducerii Septuagintei, traducător al Noului Testa-

ment.  

 (112  pagini, format 15 x 21 cm) 

Autor: Alex Drace-Francis 

Traducere: Marius-Adrian Hazaparu  

Titlu: Geneza culturii romane moderne. Institutiile scrisului și dezvoltarea 

identitații naționale (1700-1900)  

Editura, localitate, anul: POLIROM, Iași, 2016  

Colecția: STUDII ROMANEȘTI 

Scurtă prezentare: 
          Alfabetizare, modernizare instituțională, dezvoltarea unei literaturi nați-

onale, formarea unui stat independent: iată câteva fenomene asociate de mult cu 

experiența istorică românească din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Dar care 

este relația dintre ele, cum s-au influențat reciproc și în ce context global și-au 

făcut apariția? Alex Drace-Francis propune o reevaluare critică a proceselor de 

creare a instituțiilor culturale și educaționale în Principatele Române și în Vechi-

ul Regat, în lumina teoriilor recente din științele sociale. De-a lungul a douăzeci 

de capitole concise, dar întemeiate pe o amplă cercetare a surselor interne și ex-

terne, Alex Drace-Francis oferă o prezentare originală a principalelor linii de 

dezvoltare și în același timp o serie de contribuții noi la dezbaterile istoriografice 

internaționale privind educația, cultura tiparului, formarea statului și identitatea 

națională. (264 de pagini, format 16 x 24 cm) 

Autor:  Toma de Aquino 

Traducere, studiu introductiv și note: Wilhelm Danca  

Titlu:  Elogiul vanității 

Editura, localitatea, anul:  Editura Humanitas, București, 2016  

Scurtă prezentare: 

 Omul care, privind în străfundul sufletului, aspiră sincer să afle ceva 

riscă să descopere despre sine adevăruri nu foarte măgulitoare, socotește An-

drei VIERU. Teama de a face asemenea descoperiri conduce, cum era şi de 

aşteptat, la ideea imposibilităţii cunoaşterii de sine. Această idee ne convine: 

preferăm să ne odihnim capul în întunericul călduţ al nisipului, decât să ne ve-

dem, la lumina zilei, mutra de struţ. Cunoaşterea de sine riscă să devină o insul-

tă la adresa amorului propriu, deşi ea rămâne, nu mai puţin, o năzuinţă trufaşă. 

Un ideal ce aşează Adevărul mai presus de Bine şi de bunele intenţii cu care e 

pavat drumul spre iad. Un ideal ce aşează, de asemenea, Adevărul mai presus 

de Frumos – adică de simbolul (cum s-a spus) al binelui moral şi, chiar în mai 

mare măsură, al lumii aparenţelor.  

 (216 de pagini, format 13 x 20 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII 

FILOSOFIE 

SPIRITUALITATE 



Autor: Octavian Mihalcea 

Titlu:  Umbra de fier  

Editura, localitatea, anul:  Editura Semne, București, 2016 

curtă prezentare: 
     Un nou volum de versuri al cunoscutului poet Octavian Mihalcea. 

   

După strigăt 

 Enigma centrului ascuţit urmează aglomerarea. Distanţele vor fi mereu 

 altele. Modificate alunecări după strigăt. Răsucire sufletească într-o 

 poziţie nesupusă, la fel ca sclipirea sângelui prin labirint.   

  

 Octavian Mihalcea s-a născut la 3 septembrie 1976, în Bucu-

reşti,  a  absolvit Facultatea de Filosofie (în anul 2000) şi a obţinut masteratul în 

Teoria literaturii şi Literatură comparată (în anul 2011), la Facultatea de Litere 

din cadrul Universităţii din București. Este membru al Uniunii Scriitorilor din 

România.    

 (88 de pagini, format 14 x 20 cm) 

Autor: Ion Ștefan 

Titlu: Glume de mestecat 

Editura, localitatea, anul: Editura Universitară Carol Davila, București, 

2016  

Scurtă prezentare:  

  Doctorul Ion Ştefan, eminent specialist în boli infecţioase, şeful secţiei 

Boli infecţioase de la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol 

Davila din Bucureşti, este în egală măsură un pasionat de literatură, mai exact de 

poezie.  Și nu de orice poezie ci de epigrame, într-o bună și serioasă tradiție a ge-

nului. Spune domnia sa: epigrama este un fel de balet literar în care dansezi pe 

poante. De aceea ai nevoie de echilibru. Să nu aluneci în... derizoriu. Marele 

Charlie Chaplin spunea că umorul trebuie să flirteze, nu să ridice fusta. Am fost 

tentat să încerc un astfel de flirt. M-am lăsat sedus de epigramă. De aceea umo-

rul meu, dacă există nu este la kilogram ci la ...epigram... 

 Căci,  

 E-un paradox de nedescris: 

 Tot ce se scrie, s-a mai scris. 

 Şi oameni citiţi de elită 

 Scriu o literatură... necitită! 

  (108  pagini, format 15 x 20 cm) 

Autor: Bogdan Suceava  

Titlu: Republica  

Editura, localitatea, anul:  Editura Polirom, Iași, 2016 

Colecția: FICTION LTD 

Scurtă prezentare: 

 În dimineata zilei de 8 august 1870, proclamarea furtunoasă a republicii 

în Ploiești, însoțită de ocuparea câtorva instituții ale urbei, se transformă cu iu-

țeală în chermeză: la răspântii se desfundă poloboace de vin, iar în centrul ora-

șului lumea petrece în sfârâit de grătare și muzică de taraf. În după-amiaza ace-

leiași zile, un batalion adus cu trenul pune capăt republicii. Nu există victime, 

iar procesul celor care au instigat la tulburări se încheie cu achitarea inculpați-

lor. Republica este o reconstituire literară a evenimentelor pornind de la o varie-

tate de surse, între care documente din perioada procesului, memoriile lui Al. 

Candiano-Popescu – principalul acuzat – și mai ales o scurtă scriere satiri-

că, Boborul, a lui Caragiale, pe atunci tânăr copist la judecatoria din Ploiești. În 

această calitate, Iancu Caragiale asistă la investigațiile care au urmat evenimen-

telor și observă că toate părțile implicate deformează realitatea. Întâmplările din 

timpul republicii de la Ploiești spun multe despre viața politică românească, des-

pre români ca ființe politice.   

 

 (328  pagini, format 13x 20 cm) 

LITERATURĂ 



FICȚIUNE 

Autor: Lee Child  

Traducere: Constantin Dumitru-Palcus  

Titlu:  61 de ore 

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2016 

Colecția: Fiction connexion 

Scurtă prezentare: 
ORA 61 Iarnă năprasnică în Dakota de Sud. Un auto-car derapează și rămâne 

în șanț tocmai când începe o furtună de zăpadă. Pe un scaun din spate, Jack 

Reacher, în drum spre nicăieri. Viața fără bagaje are multe avantaje. Dar și 

nea-junsuri, cum ar fi să înfrunți gerul arctic fără o haină groasă. ORA 31 

Un orășel este amenințat de forțe sinistre. Cu mare curaj, o femeie luptă pen-

tru justiție. Dar, pentru a depune mărturie, ea trebuie să rămână în viață. Are 

nevoie de ajutorul lui Reacher, fiindcă un asasin este pe urmele ei. 

ORA 0 Și-a găsit Reacher în sfârșit un adversar pe măsură?  

El nu vrea să facă lumea mai bună. Doar că nu-i plac oamenii care o fac mai 

rea..    

 Lee Child (pseudonimul lui Jim Grant) a urmat acelaşi liceu unde a 

studiat şi J.R.R. Tolkien şi a făcut studii de Drept la Sheffield. A intrat apoi în 

televiziune, ca director de imagine. (488 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Maggie Mitchell  

Traducător: Graal Soft  

Titlu:  A doua fată  

Editura, localitatea, anul:  RAO, București, 2016 

Scurtă prezentare: 

 Primit cu aplauze atât de critica americană, cât şi de cea europeană, 

“A doua fată”, romanul lui Maggie Mitchell, câştigă un dublu pariu: nu es-

te doar un thriller remarcabil, ci şi o investigaţie profundă a psihologi-

ei adolescenţei, o analiză a sfârşitului copilăriei. Două fete sunt răpite şi duse 

într-o cabană din pădure unde stau alături de răpitorul lor carismatic, înche-

gând o ambiguă relaţie de iubire şi ură. Aproape douăzeci de ani mai târziu, 

una din ele, devenită profesor de engleză la un colegiu, îşi retrăieşte drama în 

paginile unui roman. Cea de-a doua, devenită actriţă în Los Angeles, descope-

ră citind scenariul filmului în care urma să joace o poveste terifiant 

de cunoscută.  (336 de pagini, format 13 x 21 cm) 

Autor: Elena Ferrante  

Traducere: Cerasela Barbone  

Titlu: Prietena mea genială 

Editura, localitatea, anul: Pandora M, București, 2016  

Colecție: Literary Fiction 

Scurtă prezentare:  

 Când eram mică, mărturiseste Elena Ferrante - pe la doisprezece-

treisprezece ani -, eram absolut convinsă că o carte bună trebuie să aibă un 

bărbat drept erou şi lucrul ăsta mă întrista foarte tare. Dar după vreo doi ani 

faza aceea s-a încheiat. La cincisprezece ani, am început să scriu poveşti despre 

fete curajoase aflate în situaţii dificile. Însă am rămas cu convingerea - e ade-

vărat, tot mai accentuată - că cei mai mari povestitori sunt bărbaţii şi că, dacă 

vrei să scrii, trebuie să înveţi să povesteşti ca ei.  

 O capodoperă modernă a uneia dintre scriitoarele italiene cele mai apre-

ciate, Prietena mea genială este o poveste complexă şi emoţionantă despre două 

prietene, Elena şi Lila. Acţiunea romanului este plasată în anii 1950, în mahala-

lele unui Napoli cenuşiu. Elena şi Lila cresc împreună pe străzile pe care se duc 

războaiele între bande rivale şi învaţă să aibă încredere deplină una în cealaltă. 

Prietenia lor rămâne profundă, în ciuda drumurilor diferite pe care le va purta 

destinul. Prezentând vieţile a două femei, Ferrante spune povestea unei mahala-

le, a unui oraş şi a unei ţări care suferă transformări ce vor influenţa, la rândul 

lor, relaţia dintre protagoniste, memorabilele Elena şi Lila. 

 (336 de pagini, format 13 x 20 cm)  



Autor: Eugen HUZUM   

Titlu: In afara eticii? Filosofia politică și principiile morale 

Editura, localitate, anul: Editura Institutul European, Iași, 2016 

Colecţia: Academica 

 

Scurtă prezentare: 
 Capitalismul este o lucrare ce-și propune o analiză a ceea ce înseamnă 

civilizația capitalistă, occidentală și rolul banilor și al comerțului în dezvoltarea 

lumii libere. Autorii își propun să accentueze dimensiunea culturală a lumii ca-

pitaliste, punând în evidență existența unui spirit al capitalismului, strâns legat 

de modul de "a fi" occidental. Volumul cuprinde și un capitol despre fericire în 

condițiile utilizării extinse a banului și despre dilemele omului occidental, legate 

de stabilitatea și starea sa de bine. Un alt capitol este legat de anticapitalism și 

determinațiile sale.  

 Din Cuprins: ◊ În loc de introducere, întunericul și lumina, ◊ Despre 

capitalism, ◊ Originile culturale și economice ale capitalismului, ◊ Precapitalis-

mul, ◊ Capitalismul - o unică sinteză, ◊ Apogeu civilizațional și criza în capita-

lism, ◊ Fericirea ca fenomen social, ◊ Anticapitalismul 

 (212 de pagini, format 14 x 19 cm) 

   ECONOMIE 

Autor: Costică Mihai 

Titlu: Lecţii de economie financiară. Cum şi de ce investim  

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

Iași, 2016 

Scurtă prezentare:  

 Lucrarea abordează probleme specifice gestiunii resurselor financiare 

ale indivizilor şi ale firmelor, cuprinzând teme de mare interes: valoarea în 

timp a banilor, planificarea şi gestiunea resurselor individuale, analiza proiec-

telor de investiţii, managementul riscurilor în plasamentele financiare sau in-

vestiţii în portofolii de active mobiliare (obligaţiuni, acţiuni). Cartea se adre-

sează specialiştilor, studenţilor, dar şi publicului larg interesat de aprofundarea 

acestor importante aspecte economice, foarte utile fiecărui investitor în econo-

mia de piaţă. Analiza întregului proces al investiţiei – de la economisire la eva-

luarea alternativelor, analiza proiectelor şi alegerea portofoliilor – reprezintă 

calea înţelegerii modului în care, valorificând condiţiile pieţei de capital, pot fi 

fructificate resursele individuale.   

 (166 de pagini, format 17 x 24 cm) 

   MEMORIALISTICĂ 

Autor: Gheorghe Ghiulamila  

Titlu: Jurnalul roșu. Ansamblul „Doina” al Armatei R.S.R. in China revo-

luției culturale și în Coreea de Nord 

Editura, localitate, anul: Editura Vremea, București, 2016 

Scurtă prezentare: 
 Trei turnee, efectuate de Ansamblul „Doina” al Armatei într-un interval 

de 11 ani, sunt consemnate, pas cu pas, de unul dintre membrii corului, Gheor-

ghe „Gogu” Ghiulamila, într-un jurnal unic, cu un farmec aparte, în multe dintre 

notații putându-se observa – în ciuda faptului că autorul nu a fost scriitor – un 

extraordinar talent literar.  

12.00 – Moscova, gara Kievskaia. Stăm în tren, pentru că nici o oficialitate nu s

-a ostenit să ne aștepte și să ne îndrume. Parcă am fi căzut din Lună pe o plane-

tă friguroasă. […] Ajunși la gară, am fost conduși în sala de așteptare rezerva-

tă militarilor, un fel de țarc mare, amenajat cu bănci. Am stat nemâncați toată 

ziua, jucând cărți, citind sau discutând, ascultându-ne mațele cum chiorăie. 

Tranzitul e tranzit – nici o obligație din partea localnicilor. Măcar să fi știut. 

[…]    (144 de pagini, format 13 x 20cm) 



Autor: Constanţa Vintilă-Ghiţulescu (ed.)  

Titlu:  Sexualitate şi discurs politico-religios în societatea românească premoder-

nă 

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

2016 

Scurtă prezentare: 
Volumul reuneşte studii cu privire la istoria sexualităţii în ţările române la înce-

put de epocă modernă. Fiecare capitol abordează una dintre multiplele faţete ale 

acestui subiect ignorat multă vreme de către istoriografia românească. Liviu Pilat 

analizează relaţia dintre sexualitate şi puterea politică în secolele XVI-XVII, bazân-

du-se atât pe cercetarea pravilelor vremii, cât şi pe cronicile şi mărturiile epocii. 

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu merge pe urmele celetnicei Chiriiachi, propunând o 

incursiune în lumea urbană a secolului al XVIII-lea, început de secol al XIX-lea, 

preocupată fiind de analiza ordinii sociale şi a manierei în care ea este perturbată de 

către fenomenul prostituţiei. Analiza este completată cu studiul lui Bogdan Mateescu 

care analizează şi propune spre publicare un studiu inedit şi interesant despre târgul 

Cerneţi în anii 1830 şi maniera în care sifilisul a afectat această localitate. Nicoleta 

Roman urmăreşte ilegitimitatea şi statutul fetelor mame din lumea urbană. Volumul 

este completat cu preţiosul studiu al istoricului Petronel Zahariuc care propune o 

analiză asupra moravurilor la cumpăna dintre cele două secole din perspectiva Biser-

cii Ortodoxe. Toate aceste studii sunt însoţite de anexe documentare.  

 (344 de pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor:  pr. dr. Emanoil Băbuș   

Titlu:  Bizantini, latini și musulmani în perioada cruciadelor  

Editura, localitatea, anul:  Editura Librăria Sophia, București, 2016 

Scurtă prezentare: 

 Importanţa cruciadelor nu poate fi negată. Prin ele, două civilizaţii și cul-

turi diferite, occidentală și orientală, s-au întâlnit sub o formă violentă, însă acest 

lucru nu le-a împiedicat să se influenţeze involuntar. Cruciada ne dezvăluie întregul 

mecanism de gândire al europeanului, spiritul omului medieval, universul său in-

tim. Nu putem vorbi despre o simplă expansiune a feudalilor apuseni în Meditera-

na, ci de impactul complex al întâlnirii dintre societăţile bizantină, occidentală și 

islamică. Analizarea și recitirea istoriei cruciadelor poate risipi multe semne de în-

trebare și oferi multe lecții utile, acesta fiind scopul lucrării de față. În contextul 

mondializării, al globalizării, al violențelor acestui început de secol XXI, deciziile 

întârziate ale unor lideri europeni pot fi și produsul universalizării Europei. Cultura 

sa materială s-a impregnat cu tot felul de influențe, multe din lumea musulmană. A 

defini o identitate europeană care să nu țină cont de multiplicitatea componentelor 

sale este la fel de riscant ca și definirea unui musulman separat de restul lumii.   

 (448 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Cătălin Negoiță 

Titlu:  Buletin despre starea Basarabiei 

Editura, localitatea, anul:  Editura Tritonic,  București,  2016,  

Colecția: Comunicare Media 

Scurtă prezentare: 

 Editura Tritonic deschide în colecția Comunicare Media o nouă serie dedi-

cată antologiilor de autor conținând articole din presă ale publiciștilor români.  

 Cătălin Negoiţă (n. 1963) este absolvent  al Facultăţii de Istorie şi Filosofie 

din cadrul Universităţii Bucureşti, conf. univ. dr. la Departamentul de Jurnalism din 

cadrul Facultăţii de Litere de la  Universitatea “Dunarea de Jos” Galați, director al 

Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Galaţi,  membru al Uniunii Ziarişti-

lor Profesionişti din Romania. Din aprilie 2016 este președinte al Asociației Române 

de Istorie a Presei (ARIP)  

 (190 de pagini, format 13 x 20cm) 

   ISTORIE 

PUBLICISTICĂ 



Autor: ***  

Titlu: Basmele românilor 

Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, Pitești, 2016 

Colecția: LUMEA POVESTILOR  

 

Scurtă prezentare: 
Cele mai frumoase povești semnate de: 

 Mihai EMINESCU,  

 Nicolae FILIMON,  

 Petre ISPIRESCU,   

 Alexandru ODOBESCU,  

 Tudor PAMFILE,   

 Pericle PAPAHAGI,  

 Ion POP-RETEGANUL,   

 Ioan SLAVICI.   

(32 de pagini, format 24 x 21 cm) 

Autor: Marian Petcu (coord.)  

Titlu:  O cronologie a cenzurii in Romania  

Editura, localitatea, anul:  Editura Tritonic, București, 2016 

Scurtă prezentare: 

 Volumul de față este realizat de 24 de specialiști: arhiviști, profesori, 

cercetători - și prezintă dispozitivul cenzural (legi, dispoziții, decizii), mecanis-

mele cenzurale (avertismente/ somații/ suspendări/ suprimări), varietatea și ver-

satilitatea interdicțiilor, veșmintele ipocriziei, chiar și fațete ale absurdului, ne 

informează în prefață reputatul cercetător Marian Petcu. Numeroase exemple 

completează informația de tip normativ. De remarcat configurarea paletei de 

interdicții, funcție de contextele politice, militare, diplomatice, economice, dar 

și de capriciile liderilor politici. Se poate vorbi despre tematici și registre cenzu-

rale specifice fiecărei etape a evoluției statului român, despre continuitate și 

diferențiere în materie de reprimare. Redacția volumului a valorificat documen-

te din 16 instituții arhivistice civile, din țară și din străinătate, numărul surselor 

citate fiind de peste 1.500 unități (documente, monografii, articole, sinteze etc.). 

Cartea se remarcă si prin atenția acordată cenzurii din provinciile istorice care 

au făcut parte din statul român. (600 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Antje Maly-Samiralow  

Traducere: Radu Filip  

Titlu:  PRINCIPIUL PLACEBO Cum ne vindecă așteptările pozitive  

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2016  

Scurtă prezentare: 

 „Placebo" ne inspiră de obicei imaginea unor pilule fără efect și a unor 

bolnavi creduli cu speranțe deșarte. Plecând de la cercetări medicale de ultimă 

oră, jurnalista Antje Maly-Samiralow prezintă o serie de legături surprinzătoare 

între efectul placebo, psihic și forța de autovindecare a organismului. Cazurile 

clinice relatate în carte arată că așteptările pozitive și buna relație medic–

pacient pot contribui în mod decisiv la eficiența tereapeutică. Volumul eviden-

țiază și reversul medaliei – efectul „nocebo", care vine din starea de nesiguran-

ță, putând zădărnici vindecarea. Cititorul e invitat nu doar să afle recentele do-

vezi științifice pentru eficacitatea terapeutică a placeboului, ci și modalitățile 

concrete prin care așteptările pozitive ajută la ameliorarea tensiunii arteriale, 

ajută în tratamentul colonului iritabil, alergiilor, mi- grenelor, insomniilor și a 

altor afecțiuni strâns legate de stresul psihic. 

 Antje Maly-Samiralow este jurnalistă specializată în medicină la Radio 

Bavaria din München.  (208 pagini, format 13 x 20 cm) 

COMUNICARE 

   CĂRȚI PENTRU COPII 

   PSIHOLOGIE 



Autor: Carmen Sylva, Regina Elisabeta a Romaniei 

Titlu: Povestile Pelesului 

Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2016 

Colecția:  Carti pentru copii Aristocarti  

 

Scurtă prezentare: 

Având o educație aristocratică destul de strictă și care ar fi putut să o închi-

dă în mediul ei, dar înzestrată cu o curiozitate și o cultură uimitoare, care l-au 

uluit până-ntr-atâta pe pictorul prerafaelit George Frederic Watts încât a com-

parat-o cu un căpcăun intelectual, prințesa Elisabeta, de neconsolat după moar-

tea unicului ei copil, a început spre 1879 să scrie pe ascuns mici scenete, poeme 

și cugetări, căci, așa cum spunea într-una dintre cugetări: „Scrisul consolează 

mai bine decât religia și torturează mai bine decât Inchiziția”, consideră Gabriel 

Badea-Păun. 

(128 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Gheorghe Mardare    

Titlu: Arta covoarelor vechi românești basarabene Magia mesajului simbolic 

Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chișinău, 2016 

Colecția: C(art)ier  

Scurtă prezentare: 

 Încă din secolele XV-XVII Europa se pomenește inundată de covoarele 

orientale. Conform opiniei majorității specialiștilor, la baza decorului acestora se 

află o cultură străveche, nomadă. S-a făcut așa că, pe parcursul secolelor, covoa-

rele orientale au devenit chiar o estetică a ambientului european. În aceste condi-

ții, involuntar se pune problema dacă însăși Europa a mai păstrat pe undeva pro-

pria-i tradiție ornamentală, atât de bogat prezentă în străvechea cultură a neoliti-

cului și eneoliticului european. Și chiar dacă această tradiție s-a păstrat pe unde-

va, am fi foarte curioși să aflăm cam ce prezintă ea, această tradiție, atât sub as-

pect estetic, cât și sub aspect conceptual-filozofic. Se pare că un răspuns surprin-

zător și destul de adecvat la această întrebare și la multe altele, fără anumite aș-

teptări preconcepute, l-am sesizat în cele două decenii de studiu asupra decorului 

enigmaticelor și practic necunoscutelor încă în Europa covoare vechi românești 

basarabene, apreciază autorul. Concluzia este că Europa nu-și cunoaște încă pe 

deplin propriile valori istorice spirituale și e foarte posibil ca această carte să 

acopere cel puțin una din petele albe existente încă în istoria spiritualității româ-

nești și europene.  (336 de pagini, format 25 x 26 cm) 

Autor: Dr. Sharon Moalem 

Titlu: Moștenirea. Cum ne schimbă genele viața și viața, genele 

Editura, localitatea, anul:  Lifestyle Publishing , București, 2016 

Colecţia: Trebuie să știi  

Scurtă prezentare: 

 Dr. Moalem spune povești fascinante astfel încat cititorii să înțeleagă 

ușor complexitatea științei moderne a geneticii. Avem de a face cu o carte revo-

luționară, care va transforma ceea ce înțelegem despre noi înșine și despre famili-

ile noastre, dezvăluind ca tot ce credeam ca știm despre genetică este greșit: * 

genele nu sunt fixe; * trăsaturile pe care le moștenim nu sunt de nemodificat; * 

comportamentul nostru poate afecta modul în care genele sunt transmise copiilor 

noștri. 

Dr. Sharon Moalem este medic și cercetător științific renumit, autor al unor bes-

tselleruri  (Survival of the Sickest și How Sex Works). Cercetările și scrierile sale 

combină medicina, genetică, istoria și biologia pentru a explica în modalități noi 

și fascinante felul în care funcționează corpul uman. Cărțile lui au fost traduse în 

peste 30 de limbi. (248 de pagini, format 13 x 20 cm) 

  NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ 

  ARTĂ 



EVENIMENT 
Eveniment editorial al Editurii Casa 

Radio  
 

Imago Mundi 

Isvor. George Enescu (Rapsodiile Române vs. muzică tra-

ditțonală și folclor urban)  

Catalog : 423 DDD  

Nr. discuri : 1  

Durată CD : 52:35   

 Anii din urmă au adus pe scenele de concert din ce în 

ce mai multe ansambluri ale căror repertorii pun în binom tra-

diţia, într-o contemplare cât se poate de actuală, apreciază 

criticul și jurnalista Sorina Goia.  

 Arhaicul, ineditul sonor bazat câteodată numai pe 

câteva sunete, melodii desprinse dintr-un substrat aflat în fun-

damentul istoriei româneşti (evocând statuturi sociale), instru-

mente cu patina vremii – sunt câteva din ingredientele gustate 

intens de un public nou. Un public (slavă Domnului!) compozit 

ca vârstă, în care nostalgicii se întâlnesc cu tinerii curioşi să 

descopere teritorii (proprii culturii lor) cu un aer la fel de exotic 

precum gamelanul balinez. 

 Incontestabil, TRADIŢIA este întotdeauna o monedă 

forte, pe piaţa internă sau internaţională. Iar cei care ştiu să o 

„ruleze” inteligent aduc beneficii tuturor. Este şi cazul ansam-

blului IMAGO MUNDI care ne propune un proiect cât se poate 

de sugestiv: Isvor. Enescu – Rapsodiile Române vs. muzică 

tradițională și folclor urban.  

 IMAGO MUNDI propune în acest proiect să mergem 

către zona tarafului, cu definirea temporală a secolului XIX. Un 

veac amalgamat unde se decantează deja folclorul urban şi 

muzica de petrecere iar ceea ce numim acum fusion se simte 

din plin: valul muzicii cu parfum de Bizanţ spălase deja teritori-

ul României extracarpatice lăsând în sedimentele autohtone 

turnuri melodice balcanice sau asiatice. 

 IMAGO MUNDI aduce mai bine de zece titluri, iar 

asupra câtorva dintre ele şi George Enescu a zăbovit în Rap-

sodiile sale. Nota bene! IMAGO MUNDI nu este un taraf! Da-

niel Ivaşcu (percuţie, membru fondator) împreună cu Oana 

Ivașcu (oboi, membru fondator), Adrian Buciu (flaute), Andre-

ea Țimiraș (violoncel), Cătălin Ștefănescu Pătraşcu (chitară, 

cobză) și Ștefan Barbu (vioară) formează un ansamblu al mi-

leniului III, ce cântă pentru publicul mileniului III. 

 IMAGO MUNDI ştie că publicul nou este pretenţios şi 

aşteaptă provocări: Isvor. Enescu – Rapsodiile Române vs. 

muzică tradițională și folclor urban răspunde provocărilor cu 

un album aflat sub sigla Editurii Casa Radio, în care vom 

identifica (zâmbind) frânturi din Rapsodiile enesciene, în vari-

anta unor muzicieni rafinaţi şi - în egală măsură - pasionaţi de 

autentic.   

 

1 Când și-a pierdut ciobanul oile    00:04:36   

2 Am un leu       00:04:01   

3 a. Nu mă lăsa / b. Dinspre ziuă   00:03:50   

4 Sârba                     00:05:10   

5 a. Stânca neagră/ b. De doi ca la Rucăr   

                                               00:07:05   

6 a. Lăutarul / b. Brâu pe burdui   00:06:13   

7 Joc                      00:04:06   

8 a. Văleu, lupu' / b. Tantaras   00:06:59   

9 Fanfara        00:04:25   

10 a. Mori, badeo, să-ți moară dorul / b. Brâu   

                                               00:06:07  

 

Compoziții: Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu (2, 4, 5a, 7, 8, 9, 

10b), George Enescu (6a) 

Aranjamente: Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu (1, 3, 5b, 6b, 10a) 

Improvizații: Daniel Ivașcu (3, 10a) Oana Ivașcu (7), Adrian 

Buciu (9) 

 

Imago Mundi: 

Daniel Ivașcu – percuţie / percussion; Oana Ivașcu – oboi / 

oboe; Adrian Buciu – flaute / flutes; Andreea Ţimiraș – violon-

cel / cello; Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu – chitară, cobză / gui-

tar, kobsa; Ștefan Barbu – vioară / violin 

 

Înregistrări din concert Radio România, 22.03.2016. 

 

Regizor muzical: Gabriela Dina 

Sunet: ing. Andrei Barbu 

Mastering: ing. Andrei Barbu  


