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Primăvara începe la Gaudeamus  Craiova 
  
  
 
 
 Ca în fiecare an, de peste un deceniu şi jumătate, Radio România aduce 
primăvara în inimile şi în bibliotecile craiovenilor. Gaudeamus Craiova, eveniment 
care inaugurează Programul Lectura în fiecare an de Mărţişor, are loc între 1 şi 5 
martie, în foaierul generos al Teatrului Naţional Marin Sorescu. Programul Lectura - 
Gaudeamus, cel mai îndrăgit şi mai longeviv proiect de susţinere a culturii scrise 
din ţara noastră, derulat la nivel naţional de Radio România de peste 20 de ani, es-
te organizat în Craiova de Centrul Cultural Media Radio România şi Radio 
România Oltenia Craiova. 15 ediţii, aproape 186.000 de vizitatori şi peste 600 de 
evenimente culturale găzduite până acum recomandă Gaudeamus Craiova, una 
dintre cele mai importante componente ale Caravanei Gaudeamus, drept un real 
reper al vieţii culturale din această zonă a ţării. 
 Programul de vizitare: miercuri – sâmbătă, între orele 10:00 şi 18:00, iar du-
minică, între orele 10:00 şi 15:00. Intrarea publicului este liberă. Cele cinci zile de 
festin literar vor fi presărate cu numeroase momente inedite – recitaluri de poezie, 
lecturi din volumele lansate la această ediţie, toate inspirate din volumele prezente 
la Gaudeamus Craiova şi derulate în incinta manifestării. Protagoniştii acestei serii 
de evenimente, actorii Teatrului Naţional Marin Sorescu, coordonaţi de regizoarea 
Diana Mihailopol de la Teatrul Naţional Radiofonic, vor însufleţi astfel litera scrisă, 
aducând totodată spectacolul literar în mijlocul publicului.  
 Programul de evenimente, dens şi variat, mai cuprinde lansări şi prezentări 
de carte, întâlniri cu scriitorii, momente artistice şi dezbateri despre carte, literatură, 
promovarea lecturii şi rolul major pe care acestea îl joacă în educaţia unui popor.  

 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: pr. Alexander Schmemann 

Titlu:  O istorie a Bisericii de Răsărit  

Editura, localitatea, anul:  Sophia, București, 2016 

Scurtă prezentare: 

 Cartea aceasta este o reflecţie asupra lungului pelerinaj istoric al 

Ortodoxiei, este o încercare de a discerne în trecutul nostru ce este esenţial şi 

etern, şi ce este secundar, care rămâne în trecut. 

 Dintotdeauna am fost uimit de lipsa dinlăuntrul Bisericii Ortodoxe a 

unei reflecţii istorice care să vizeze întreaga Biserică, Biserica în plenitudinea 

ei. Memoria noastră istorică pare să fie fragmentată în memorii locale şi 

naţionale, ca şi cum – vai! – viaţa noastră ar fi Biserica însăşi.   

 Prezentul depinde întotdeauna de nivelul la care am „receptat” trecutul; 

sper ca această carte să fie un oarecare ajutor în acest proces esenţial, 

apreciază autorul.    

 (424  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Val. Panaitescu 

Titlu: Jean Paul, humorist şi poetician  

Editura, localitate, anul: Editura Universității Al. I. Cuza, Iași, 2017 

Colecția:  Biblioteca de Istorie Literară  

Scurtă prezentare: 
 Johann Paul Friedrich Richter (cunoscut ca Jean Paul) (n. 21 martie 

1763 - d. 14 noiembrie 1825) a fost un prozator romantic care a impus romanul 

în literatura germană. S-a spus ocazional că, odată cu trecerea timpului, 

teoreticianul din Preșcolarizare în estetică pare luat din ce în ce mai mult în 

considerație, în dezavantajul naratorului din romane și idile. După examinarea 

ambelor titluri de merit ale creației jean-pauliene, nu am rămas totuși cu 

impresia unei disparități valorice între cele două forme de afirmare: există o 

singură personalitate complexă cu numele Jean Paul și acest gen de Janus literar 

nu are decât de pierdut, dacă se încearcă despicarea lui.  Val Panaitescu este 

pseudonimul sub care publică Valeriu Stoleriu (n. 11 aprilie 1924), profesor, 

critic și istoric literar, comparatist și traducător. Este membru al Uniunii 

Scriitorilor din România, din 1967, şi membru al Asociaţiei Raymond Queneau, 

din Paris, după 1980.  (616 de pagini, format 15 x 21 cm) 

Autor:  Dan-Gabriel SIMBOTIN 

Titlu:  Imaginarul Construcţia şi deconstrucţia lumii 

Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2017  

Scurtă prezentare: 

 Lucrarea de faţă, mărturiseşte autorul, a pornit de la încercarea de a 

integra teoriile moderne privind imaginarul în contextul epistemic actual. 

Considerăm că, în urma evoluţiei actuale a cunoaşterii, conflictul ştiinţa - 

imaginar nu mai poate să rămână activ deoarece schimbările din interiorul 

ştiinţei din a doua jumătate a secolului al XX-lea au realizat revoluţii profunde 

asupra modului în care este percepută realitatea. În acest context am considerat 

că trebuie reevaluate perspectivele privind cunoaşterea în general şi 

modalitatea în care este privit imaginarul în special. El nu mai poate fi privit 

doar din perspectiva unor dezvoltări fantastic-imaginative a lumii. Ne-am 

asumat riscul ştiinţific şi am considerat că asimilarea tuturor componentelor de 

imagine în definiţia imaginarului sunt absolut necesare. Definiţia imaginarului 

nu se rezumă la ceea ce se află în imaginaţia noastră, ci reprezintă totalitatea 

imaginilor şi reprezentărilor pe care le avem despre lume, indiferent de forma 

pe care o adopta acestea.  (210 pagini, format 17 x 24 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII 

FILOSOFIE 

SPIRITUALITATE 



Autor: Valentin Busuioc 

Titlu:  Linia vieţii  

Editura, localitatea, anul:  Editura Tracus Arte, București, 2016 

Scurtă prezentare: 
     Linia vieţii 

Într-o sticlă groasă de lapte/ una verde închis/ pe care bunicul a găsit-o pe plajă 

după război/ şi în care se afla o hârtie galbenă scorojită/ fără niciun desen 

fără niciun înscris/ a stat o vreme cenuşa bunicii// buna fiind mai slăbuţă/ sticla 

era mai mult goală/ aşa că bunul a pus hârtia la loc// când îi era dor de ea/ lua 

sticla/ o punea pe piept/ şi-i vorbea/ iar când bunica trebuia să-i răspundă/ o 

întorcea ca pe-o clepsidră// timp de doi ani numai aşa a procedat/ până când s-a 

culcuşit şi el/ (chiar dacă mai greu/ fiindcă era mai voinic)/ în sticla de lapte// 

atunci/  ca să-i facem loc/ am scos definitiv coala aceea/ şi am lipit-o pe geam// 

când plouă pe mare și fulgeră/ de o parte şi de alta a hârtiei/ se pot vedea două 

palme suprapuse/ una de femeie/ cealaltă de bărbat/ traversate în filigran 

de o singură linie a vieţii/nimic altceva // Valentin Busuioc s-a născut la 6 iunie 

1965. Absolvent de studii militare superioare, licențiat al Facultății de Jurnalism și 

Științele Comunicării (FJSC).  A debutat editorial cu volumul 111 poeme (1993, 

Editura Muntenia). Au urmat volumele Viața în direct (Editura Leda), Vortex 

(Editura Eminescu), Bărbatul din Calea Lactee (Editura Eminescu) și Orașul văzut 

prin oglindă (Editura Tracus Arte)  (94 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Feodor Mihailovici  DOSTOIEVSKI  

Titlu: Povestiri şi nuvele 

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

Scurtă prezentare:  

 Cartea cuprinde nuvele şi povestiri din prima perioadă a creaţiei lui F.M. 

Dostoievski. Selecţia, care aparține Liviei Cotorcea, s-a facut avându-se în vedere 

valoarea literară în sine a textelor şi relevanţa acestora atât pentru tematica 

ulterioară a romancierului, cât şi pentru complexitatea poeticii sale narative. 

Publicarea acestor texte scurte, în intenţia noastră, ar trebui să releve măiestria 

scriitoricească la care ajunsese autorul lor înainte de anii de ocnă, a căror 

semnificaţie formativă în ordinea artisticului este mult supraapreciată în critica 

literară. Introducerea pe care am redactat-o pentru cartea de faţă comentează 

tocmai ipostaza lui Dostoievski ca autor de proze scurte, care nu ni se par deloc 

a fi doar nişte exerciţii ale condeiului pentru viitoarele romane. Analiza pe care 

am făcut-o creaţiilor selectate aici, în paralel cu romanul Oameni sărmani, a 

scos în evidenţă nu numai noutatea lor tematică, dar şi modalităţile, de o mare 

diversitate, în care se poate realiza textual polifonismul dostoievskian şi 

originala întrepătrundere dintre forma narativă scurtă şi orchestraţia amplă a 

formei româneşti. 

Autor: Eugène Ionesco  

Traducere, prefață și note de Vlad Russo și Vlad Zografi  

Titlu: Teatru I, Cântăreaţa cheală. Lecţia 

Editura, localitatea, anul:  Editura Humanitas, București, 2017 

Colectia: Seria Ionesco / teatru  

 

Scurtă prezentare: 

 „Personajele din Cântăreața cheală vorbeau, spuneau lucruri banale. 

Dar nu ca să critic banalitatea spuselor lor am scris această piesă, nu, deloc. 

Ceea ce spuneau ele nu mi se părea banal, ci uimitor și extraordinar în cel mai 

înalt grad. 

 Să împingi burlescul la extrema lui limită. Ici un ușor bobârnac, o 

alunecare imperceptibilă, și te regăsești în tragic. E o scamatorie. Trecerea de la 

burlesc la tragic trebuie să se facă fără ca publicul să-și dea seama. E ceea ce am 

încercat în Lecția.“ (Eugène IONESCO)  

  

 (136 de  pagini, format 13x 20 cm) 

LITERATURĂ 



FICȚIUNE 

Autor: Mirela Oprea  

Titlu:  Dragoste eternă 

Editura, localitatea, anul:  Editura Tritonic, București, 2017 

Scurtă prezentare: 
 Trase aer adânc în piept într-un suspin sincer şi isi îngădui o mică pauză 

pentru a-şi linişti vuietul din tâmple. Lasă lista deoparte, apoi lua şi ultimul plic 

la care trebuia să răspundă în cursul zilei, ridicându-şi privirea spre cer şi 

invocând o rugă mută, ca acesta din urmă să nu-i mai provoace o nouă durere 

de cap. Ii era de ajuns pentru o singură zi. Intoarse cu grijă plicul să vadă de la 

cine era. Fiorul încântării o luă cu asalt atunci când descoperi că acesta era de 

la mult iubita ei prietena din Franţa. 

 Il deschise cu nerabdare şi îl citi. Prietena o rugă subtil să ia sub 

ocrotirea ei pe cea mai blândă şi încântătoare tânără care existase vreodată. 

Dacă la primul gând tresari convinsă că prietena ei exagera, la cel de-al doilea 

cedă, amintindu-şi că aceasta nu obişnuia să abereze atunci când era vorba 

despre oameni. Şi dacă nici scumpa ei prietenă nu se pricepea la oameni, atunci 

cine?!  (284 pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Doina Ruşti  

Titlu:  Mâța Vinerii  

Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2017 

Colecția: Fiction Ltd  

Scurtă prezentare: 

 Bucureşti, 1798. Bucătăria ocultă a Bucureştiului într-un roman situat 

în continuarea Manuscrisului fanariot. Cărăbuşii prăjiţi, crumilla cum animis, 

plăcintele de trandafiri, elixirele de iubire sau lichiorul formicosus sunt numai 

câteva dintre mixturile vrăjite care conduc firele unei naraţiuni cu final amplu. 

  Noua carte a Doinei Ruşti are toate datele unei poveşti captivante: 

foarte multă fantezie, un fir epic împletit cu mina sigură a unui povestitor care 

ştie cum să te ademenească, o atmosferă atât de puternică, încât te urmăreşte 

multă vreme după ce ai închis cartea şi, nu în ultimul rând, un subtext ce te 

trimite spre tainele Lumii şi ale Literaturii. Derulându-şi întâmplările – la 

limita dintre magic şi fantastic – în decorul unui Bucureşti pitoresc din 

preajma anului 1800 (...), Mâța Vinerii trasează, ca prin vis, limitele unui 

univers ficţional în care se amestecă, în doze potrivite, ca în alambicul unui 

alchimist, substanţele înşelatoare ale realului şi ale unei irealităţi ce erup în 

plin cotidian, comentează Bianca Burta-Cernat.  (256 de pagini, format 13 x 

Autor: Imogen Robertson  

Traducere: Lingua Connexion  

Titlu: IARNĂ LA PARIS 

Editura, localitatea, anul: RAO, București, 2016  

Scurtă prezentare:  

 Romanul lui Imogen Robertson - o poveste pătrunzătoare, întunecoasă 

şi opulentă din Parisul perioadei Belle Époque - aduce în prim-plan un 

complot meşteşugit artistic, detalii istorice bogate şi personaje 

puternice şi memorabile. Maud Heighton vine la Paris pentru a învăţa să 

picteze la faimoasa Academie Lafond, dar şi pentru a scăpa de 

constrângerile şi sărăcia din micul său oraş natal. Această aventură 

presupune mult curaj, căci Parisul înghite o mulţime de bani: în vreme 

ce colegele sale se bucură din plin de strălucirea oraşului şi de 

beneficiile unei vieţi lejere şi boeme, Maud alunecă periculos spre o 

existenţa sordidă, pe muchie de cuţit. Fiind pe punctul de a muri de 

foame şi de frig în iarna pariziană, ea acceptă să devină însoţitoarea 

tinerei şi frumoasei Sylvie Morel. Dar aceasta are un secret: dependenţa 

de opiu. Pe măsură ce Maud se afundă tot mai mult în lumea lui Morel - o 

lume a eleganţei şi a luxului -, secretele acesteia devin secretele ei. 

 (384 de pagini, format 13 x 20 cm)  



Autor: Anne Frank 

Traducere: Gheorghe Nicolaescu   

Titlu: Jurnalul Annei Frank 

Editura, localitate, anul: Editura Humanitas, București, 2017 

Colecţia:  Memorii/Jurnale  

Scurtă prezentare: 
 Versiune definitivă editată de Mirjam Pressler și autorizată de Anne 

Frank Fonds. Pentru prima oară în româneşte versiunea definitivă a Jurnalului, 

tradusă după originalul neerlandez. Anne Frank este un nume familiar chiar și 

pentru cei care nu au citit Jurnalul. Îl poartă străzi, școli de pe toate meridianele. 

Îl poartă mult vizitatul muzeu din Amsterdam și fundația care l-a organizat în 

imobilul unde se afla Anexa secretă. Anne Frank și jurnalul ei figurează pe mai 

toate listele de excelență ale veacului XX privitoare la personalități și la cărți – 

Cei mai importanți oameni ai secolului, Cele mai bune cărți publicate în secolul 

XX, Operele literare definitorii pentru același secol, ca să numim doar câteva 

din multele topuri stabilite de specialiști, de ziariști ori chiar de marele public. 

Din 1947, când s-a publicat pentru prima oară în Țările de Jos, Jurnalul Annei 

Frank a fost tradus în peste 65 de limbi. S-a vândut în întreaga lume în peste 30 

de milioane de exemplare. (392 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Andrei Șarii 

Traducere: Maria Sirghe  

Titlu: Dunarea. Fluviul imperiilor  

Editura, localitatea, anul:  Editura Polirom, Iași, 2017 

Scurtă prezentare:  

 Pe parcursul celor trei mii de kilometri de la izvoare până la vărsare, 

Dunarea trece pe teritoriul a zece state, cu limbi şi obiceiuri din cele mai 

diverse. Andrei Sarii spune povestea fascinantă a acestui fluviu, îmbinând 

analiza proceselor politice şi a evenimentelor istorice petrecute pe malurile lui 

cu note biografice, scene din viaţa de zi cu zi a popoarelor dunărene, impresii 

personale din călătoriile sale de-a lungul Dunarii, inclusiv un capitol extins 

despre România. Cum a construit arhitectul roman Apollodor celebrul său 

pod? Cum au apărut pe malurile Dunarii un lagăr de exterminare nazist şi un 

oraş metalurgic stalinist? Ce efecte a avut construcţia impozantelor Porţi de 

Fier? La aceste întrebări şi la multe altele răspunde Andrei Şarii în cartea sa, în 

care regii şi episcopii medievali, filosofii şi generalii din secolele trecute se 

întâlnesc cu contemporanii noştri: politicieni, istorici, arheologi, ecologişti, 

artişti sau pescari ce trăiesc pe malurile marelui fluviu.  (456 de pagini, 

   MEMORIALISTICĂ 

Autor: Tudor Greceanu 

Titlu: Drumul celor puţini. Amintirile unui pilot de vânătoare ieşit din 

încercuirea de la Stalingrad 

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

Colectia: Fapte, Idei, Documente Vremea aviației  

Scurtă prezentare: 
 Ediţia a II-a revăzută și adăugită, îngrijită de colonel (r) Dumitru Roman, 

cuvânt înainte de Martha Greceanu, prefață de Neagu Djuvara. 

  Tudor Greceanu (1917-1994) a fost unul dintre așii aviației române de 

vânătoare din cel de-al Doilea Război Mondial, având la activ peste 6.000 de ore 

de zbor pe timp de război, realizate în 1.000 de misiuni de luptă, atât în Est, cât și 

în Vest, și zeci de victorii aeriene pentru care a fost răsplătit cu numeroase ordine 

și decorații devenind și Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul” clasa a III-a. 

Arestat de comuniști, a reușit o spectaculoasă evadare de la Aiud. Volumul spune 

povestea unui pilot de vânătoare care și-a începutul ascensiunea puțin înainte de 

debutul conflagrației, a participat la nenumărate lupte aeriene dintre care cele mai 

dramatice episoade s-au petrecut în timpul bătăliei de la Stalingrad, apoi a trecut 

prin infernul închisorilor comuniste și prin amputarea picioarelor din cauza 

torturilor suferite acolo, lăsând în ultimii ani ai vieții prețioase amintiri despre 

toate acestea. (224 de pagini, format 13 x 20cm) 

   ISTORII SUBIECTIVE 



Autor: General Gheorghe Garoescu  

Titlu:  Jurnal de front, vise de iubire (14 august 1916–28 septembrie 1918)

Editura, localitatea, anul:  Editura Militară, București, 2017 

Scurtă prezentare: 
Generalul Gheorghe Garoescu (1886-1939) era locotenent la intrarea României 

în Primul Război Mondial, comandant al unei companii de mitraliere din Regimentul 

6 Vânători, şi va termina conflagraţia ca maior. S-a distins în lupta de la Porumbacu 

(septembrie 1916), a fost rănit în apropiere de Braşov, dar a revenit foarte repede pe 

front. Au urmat calvarul retragerii în Moldova, campania anului 1917, armistiţiul şi 

pacea impusă României la 7 mai 1918. Jurnalul său consemnează felul în care a trăit 

pe front toate aceste momente, dar şi iubirea mistuitoare pentru Lison Oppler, 

viitoarea sa soţie. „E curios că trăiesc numai din vise, pe care le însemn imediat. 

Dar ce să fac? Alt mijloc nu mai am prin care să ştiu ce mai face Lison sau prin 

care să mai stau de vorbă cu dânsa. Visul e singura mea fericire pe care o simt aici. 

Ce bucurie negrăită încerc când apare Lison! Ce mâhnit sunt când n-o văd multă 

vreme. O, Doamne, dacă aş găsi-o bine şi dacă nu m-ar fi dat uitării. Mult o iubesc, 

mult de tot! ” (336 + 24 de pagini foto,  format 15 x 23 cm ) 

Autor:  Sorin Grigoruță  

Titlu:  Boli, epidemii şi asistenţă medicală în Moldova (1700-1831)  

Editura, localitatea, anul:  Editura Universității Al. I. Cuza, Iași, 2017 

Scurtă prezentare: 

  Lucrarea oferă o perspectivă asupra modului în care societatea 

românească premodernă a construit înţelegerea bolii şi care au fost formele sale de 

răspuns. Dacă starea de sănătate era văzută ca un dar primit din „mila lui 

Dumnezeu”, boala, suferinţa par a avea aceeaşi origine, izvorând de la un 

Dumnezeu nu doar milostiv, ci mai cu seamă drept, care nu lăsa nepedepsite 

păcatele oamenilor. Această idee a căpătat contur mai ales pe fondul marilor 

epidemii de ciumă ce au afectat Moldova. 

  Din cuprins: Boli şi epidemii în Moldova (1700-1831); Continuitate şi 

schimbare. Asistenţa medicală în Moldova veacului al XVIII-lea; Medicii. 

Activitate profesională şi evoluţie socială; Asistenţa medicală publică. „Bolniţe” şi 

spitale.  (320 de pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor:   Claudiu-Lucian Topor  

Titlu:  Germania și neutralitatea României (1914-1916). Studii istorice  

Editura, localitatea, anul: Editura Universității Al. I. Cuza, Iași, 2017 

Scurtă prezentare: 

 Volumul de studii propune analiza retrospectivă a unor teme sensibile 

pentru interacţiunea politică, diplomatică şi propagandistică dintre germani şi 

români în lumina unor documente istorice puțin cunoscute și elucidate. El răspunde 

unei chemări legitime: nevoia de a identifica, și altfel faţă de cum se ştie în prezent, 

mărturii despre felul cum s-a pregătit confruntarea româno-germană în Primul 

Război Mondial. Despre nevoia unei astfel de perspective pledează tendințele 

actuale în istoriografia Marelui Război (dimensiunea globalizatoare) care integrează 

secvențe diferite ale aceleiași realități istorice într-un tablou coerent. În cazul de 

față, tabloul poartă pecetea relațiilor româno-germane iar realitatea istorică o 

reprezintă Marele Război (anii neutralității României). Este o carte despre cum 

Germania beligerantă a înțeles să se raporteze la neutralitatea României.  

 Claudiu-Lucian Topor (n. 1975, Iași), istoric interesat de domeniul relațiilor 

internaționale, cunoscut mediilor din țară prin studiile despre politica externă a 

României în anii premergători Marelui Război. A identificat, în tematica relațiilor 

dintre Regatul României și Imperiul Germaniei, un centru de greutate pentru 

cercetările recente.   

 (300 de pagini, format 17x 24 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Dănuț Ungureanu 

Titlu: Autor de unul singur  

Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2016 

Scurtă prezentare: 
Am intitulat volumul de faţă Autor de unul singur" dintr-un motiv foarte 

simplu. Este pentru mine un prilej de a impărtaşi câteva din constatările legate 

de propria mea evoluţie în domeniul scrisului creativ, fară nici cea mai mică 

pretenţie didactică. Am însă convingerea că oricâte sfaturi ar accepta să 

primeascaă un autor cu privire la felul în care ar trebui să-şi gestioneze scrisul 

(şi nu e întotdeauna lesne să-l convingi), în cele din urmă el se va găsi de unul 

singur în faţa paginii goale, acolo unde e nevoit să se descurce cu propriile 

puteri. Nutresc totuşi speranţa că aceste sugestii vor fi, pentru unii dintre 

confraţi, uşoare pretexte pentru a compara propriile experienţe cu ale altora. 

Căci deşi cei ce se încumetă să scrie adoră să fie unici, lupi singuratici, 

demiurgi ai lumilor clădite pe hârtie, nu e mai puţin adevărat ca fiecare trage 

cu ochiul peste gardul vecinului. Eventual ca să se bucure descoperindu-l într-

o pană de inspiraţie. Asadar, atenţie! Acest text nu este în niciun caz o lecţie 

despre scris, ci pur şi simplu mărturisirea unor tabieturi, rutine, apucături 

personale.  

Autor: Orlando Figes 

Traducere:  Cornelia Marinescu  

Titlu:  Revoluţia Rusă (1891-1924). Tragedia unui popor  

Editura, localitatea, anul:  Polirom , Iași, 2016  

Scurtă prezentare: 

 Scrisă într-un stil narativ care surprinde atât amploarea, cât şi numeroase 

detalii privind desfăşurarea imensului cataclism istoric care a fost Revoluţia 

Rusă, istoria lui Orlando Figes este unul dintre cele mai importante studii 

contemporane asupra Rusiei începutului de secol XX. Decupajul cronologic ales 

de autor este relevant: începind cu anii 1880, corespunzători abandonării de către 

regimul ţarist a tentativelor de reformă şi revenirii în forţă, odată cu Alexandru 

al III-lea, a unei politici autocrate, şi până la moartea lui Lenin, în 1924. Căutând 

să reînvie o realitate complexă, Figes urmareşte istoriile individuale a numeroase 

personaje din diverse categorii sociale – de la scriitorul Maxim Gorki, a cărui 

corespondenţă îi dezvăluie incredibila luciditate, trecând prin frumoasa figură a 

ţăranului reformator Serghei Semionov, până la personaje ambivalente cum ar fi 

Dmitri Oskin, un simplu soldat pe care războiul civil îl va transforma într-un 

comisar bolşevic nemilos.  (880 pagini, format 16 x 24 cm) 

Autor: Dumitru DRĂGHICESCU  

Titlu:  Intervenţia românească în Războiul Mondial 

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

Scurtă prezentare: 

 Conflagraţia generală i-a oferit poporului român o ocazie nesperată 

de a-şi realiza unitatea sa naţională, mărturiseşte autorul. Însă ea ne-a 

surprins într-un moment de transformare interioară radicală. Clasele 

populare, cele rurale mai ales, puţin satisfacute de reformele parţiale realizate 

anterior, aşteptau de la Constituanta completa lor emancipare economică şi 

politică. Marea masă a ţăranilor români de-abia dacă posedau jumătatea 

solului naţional, în timp ce cealaltă jumătate aparţinea câtorva mii de 

familii ... Dacă războiul ar fi izbucnit cu câţiva ani mai târziu, într-un moment 

în care legea agrară ar fi avut timpul de a-şi vedea roadele, situaţia internă a 

României ar fi fost mai bine adaptată la efortul pe care ţara trebuia să-l facă.

  

 Din cuprins: ◊ Originile politicii germane în România ◊ Ezitarea 

României şi dificultăţile militare ◊ Pregătirea României  

◊ Dificultăţile situaţiei interne şi externe ◊ Intervenţia românească 

   COMUNICARE 



Autor: Anne  FINE  

Titlu: JURNALUL UNEI PISICI ASASINE  

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

Colecția:  CERCUL DE LECTURA ŞI SCRIERE CREATIVĂ  

 

Scurtă prezentare: 

"Bine! Bine! Spânzurați-mă! Am ucis pasărea. Pentru numele lui 

Dumnezeu, sunt o pisică!" 

Aventurile hilare ale lui Tuffy și ale familiei sale, povestite chiar de către 

pisică. Biata Ellie este oripilată când Tuffy aduce în casă o pasăre moartă, iar 

apoi un șoarece. Dar Tuffy nu poate înțelege de ce se face atâta tămbălău pe tema 

asta. Oare cine va fi urmă toarea victimă a pisicii? Va reuși Ellie cea blândă să-și 

convingă pisica iubită să își schimbe obiceiurile de sălbăticiune înainte 

să apară belele și mai mari?  

(216 pagini, format 20 x 26cm) 

Autor: Mircea Perpelea, Alina Mihalcea, Octavian Mihai Perpelea  

Titlu: Guvernanta corporativă. Bune practici şi strategii pentru creşterea 

performanţei organizaţionale  

Editura, localitatea, anul:  Editura TRITONIC, București, 2016 

 

Scurtă prezentare: 

 Lucrarea de faţă îşi propune tocmai să ofere o perspectivă complexă, chiar 

dacă nu completă, asupra felului în care se realizează guvernarea corporativă. 

Pentru aceasta, lucrarea debutează cu o incursiune în teoriile asupra conceptului de 

guvernare corporativă şi continuă cu prezentarea metodelor şi principiilor 

guvernanţei corporative. 

 Abia după lămurirea acestor probleme, în lucrare se prezintă raportul 

dintre corporaţii, sub aspectul guvernarii lor, şi procesul mondial al globalizarii, 

fară a omite problemele pe care criza economică şi financiară le-a ridicat în faţa 

guvernării corporative. 

 (174 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor: Leonard Shengold  

Traducere: Brândușa Popa  

Titlu: Delirurile vieţii cotidiene 

Editura, localitatea, anul:  Trei , București, 2016 

Colecţia: Psihologie Practică 

Scurtă prezentare: 

 Iubim, urâm, invidiem, ne dorim şi sperăm... ne construim scenarii în 

care credem şi pe care le perpetuăm, în care îi angrenăm pe ceilalţi, atribuindu-le 

roluri mai mult sau mai puţin importante. Ne lăsăm, la rândul nostru, seduşi în 

poveştile altora. Să fie acestea "deliruri", ţesături psihice, care printr-o analiză 

minuţioasă se pot destrăma? Atunci, ce se află la baza lor şi cum ni le putem 

asuma, pentru a întrezări şi, în cele din urmă, a locui realitatea obiectivă? 

 Purtând cititorul prin lumea interioară a personajelor unor autori precum 

Shakespeare, Samuel Butler sau Dickens, cât şi prin aceea a propriilor pacienţi, 

Shengold ilustrează felul în care aceste deliruri iau naştere în copilăria timpurie, 

se menţin sărăcindu-ne şi rigidizându-ne viaţa şi pot fi estompate printr-o 

maturizare reală, adesea rod al travaliului psihanalitic. 

 Leonard Shengold este profesor de psihiatrie la Facultatea de Medicină a 

Universităţii New York şi psihanalist formator la Institutul de Psihanaliză al 

aceleiaşi universităţi.  

 (240 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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Subiecte pentru concursul de lectură 

și scriere creativă, editia 2016-2017  
   Etapa a II-a  

 Clasa pregătitoare 
Tiiit-tiiit! Pe un drum de ţară, Micul Camion Albastru 

salută vesel prietenii de la fermă şi animalele îi 

răspund: Oac-oac, Cotcodac, Mu-muuu! Crează 

un desen în care să ilustrezi animalele preferate de la 

fermă. Nu uita să îl incluzi în desenul tău și pe Micul 

Camion Albastru. Inspiră-te din ilustrațiile cărții Micul 

camion albastru, scrise de Alice Schertle. 

Se scanează desenul și se postează pentru concurs pe 

site-ul www.qvis.ro. 

   Clasa I 

Alege o poveste din cartea Basmele românilor și 

creează un desen în care să ilustrezi aventura ta prefer-

ată. Poți folosi și cuvinte scrise. Inspiră-te din ilustrațiile 

cărții Basmele românilor, în care ai întâlnit cele mai 

frumoase povești. Se scanează desenul și 

se postează pentru concurs pe site-ul www.qvis.ro. 

  Clasa a II-a 

Citește cartea Povești și legende din Europa pentru 

clasele I-IV, alege o poveste preferată și scrie 

o compunere de maximum două pagini (format A4/ 

corp12/ cu semne diacritice) în care să explici alegerea 

făcută. Se postează paginile cu răspunsuri pentru con-

curs pe site-ul www.qvis.ro. 

   Clasa a III-a 

Alege experimentul preferat din cartea Ghidul celor mai 

bune proiecte științifice școlare, de Janice VanCleave. 

Scrie o compunere de maximum două pagini (format 

A4/ corp12/ cu semne diacritice) în care să descrii pașii 

pe care i-ai urmat pentru a realiza experimentul, cum te-

ai simțit și ce ai învățat nou. Se postează paginile cu 

răspunsuri pentru concurs pe site-ul www.qvis.ro. 

  Clasa a IV-a 

Citește cartea Ana și lupul. Scufița Roșie pentru citi-

tori profesioniști, scrisă și ilustrată de Francisca Stoen-

escu. Alege o poveste preferată și scrie o compunere de 

maximum două pagini (format A4/ corp 12/ cu semne 

diacritice) în care să argumentezi alegerea ta. 

Se postează paginile cu răspunsuri pentru concurs pe 

site-ul www.qvis.ro. 

   Clasa a V-a 

Citește cartea Ochi de lup, a autorului Daniel Pennac și 

scrie o compunere de maximum două pagini (format 

A4/ corp 12/ cu semne diacritice) în care să imaginezi un 

alt final al cărții, unul în care să fii și tu implicat. 

Se postează paginile cu răspunsuri pentru concurs pe 

site-ul www.qvis.ro. 

   Clasa a VI-a 

Alege cinci sarcini din cartea Jurnalul meu 

trăsnit, scrisă de Keri Smith și rezolvă-le. Scrie 

o compunere de maximum trei pagini(format A4/ corp 

12/ cu semne diacritice) în care să-ți descrii experiența 

trăită și propune alte două provocări noi. Argumentează-

ți alegerile. Se postează paginile cu răspunsuri pentru 

concurs pe site-ul www.qvis.ro. 

   Clasa a VII-a 

Alege ce pagini dorești din Aceasta nu este o carte, a 

autoarei Keri Smith și completează cerințele într-un mod 

cât mai creativ. Apoi scrie o compunere de maximum 

două pagini (format A4/ corp 12/ cu semne diacritice) în 

care să subliniezi valoarea cărții și gradul de interes al 

subiectului abordat pentru colegii de vârsta ta. 

Se postează paginile cu răspunsuri pentru concurs pe 

site-ul www.qvis.ro. 

  Clasa a VIII-a 

Citește cartea Cele o mie una fantome, a scriitorului 

Alexandre Dumas, alege o povestire preferată și scrie o 

recenzie de maximum trei pagini (format A4/ corp 12/ cu 

semne diacritice). Se postează paginile cu răspunsuri 

pentru concurs pe site-ul www.qvis.ro. 

  Clasa a IX-a 

Citește cartea Fură ca un artist, scrisă de Austin Kleon 

și află cele„10 lucruri pe care nu ți le-a spus nimeni 

despre cum să fii creativ”. Scrie un eseu de maximum 

trei pagini (format A4/ corp 12/ cu semne diacritice) în 

care să subliniezi valoarea cărții și a subiectului abordat. 

POSTEAZĂ paginile cu răspunsuri pentru concurs pe 

site-ul www.qvis.ro. 

  Clasa a X-a 

Citește cartea Linișteee! Puterea introvertiților într-o 

lume asurzitoare de Susan Cain și scrie o recenzie de 

maximumtrei pagini (format A4/ corp 12/ cu semne dia-

critice). POSTEAZĂ paginile cu răspunsuri pentru concurs pe 

site-ul www.qvis.ro. 

  Clasa a XI-a 

Citește Cum se citește o carte, scrisă deJ. Mortimer Ad-

ler și Charles Van Doren. Scrie un eseu de maximum trei 

pagini(format A4/ corp 12/ cu semne diacritice), în care 

să subliniezi importanța subiectului cărții și cum te-a 

ajutat acest ghid să cunoști în detaliu toate nivelurile de 

lectură și tehnicile de citire adecvate pentru parcurgerea 

cărților, indiferent de domeniu. POSTEAZĂ paginile cu 

răspunsuri pentru concurs pe site-ul www.qvis.ro. 

  Clasa a XII-a 

„Față de munca noastră dăm dovadă de devoțiunea 

călugărilor, și, întocmai ca și ei, unii dintre noi vor fi 

vizitați de viziuni, iar alții vor trudi în toate zilele, cu-

noscând gloria doar de la distanță, îngenunchind în 

capelă, dar neprimind niciodată un Tony, ori un Oscar, 

sau un premiu National Book. Și totuși, vocea linistită și 

mică poate să vorbească în noi la fel de tare ca în oricine 

altcineva. Astfel că ne rugăm. Câțiva vor cunoaște faima. 

Onoarea însă îi va vizita pe toți cei care muncesc. Ca 

artiști, experimentăm faptul că Dumnezeu e în detalii... 

Producându-ne arta, ne facem viețile artistice. Producân-

du-ne arta, ne întâlnim direct cu mâna Creatorului nos-

tru.” (Julia Cameron, Cum să eliberezi artistul din 

tine) Pornind de la acest citat, scrie un eseu de maxi-

mum cinci pagini (format A4/ corp 12/ cu semne dia-

critice) ajutându-te de ideile prezentate în carte. POS-

TEAZĂ paginile cu răspunsuri pentru concurs pe site-

ul www.qvis.ro. 
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