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 Gaudeamus 100  
  
 Gata vacanța… Ne pregătim de școală și de serviciu. Nu fără o urmă de nostalgie 
aruncăm un ochi peste umăr la evenimentele frumoase ale verii… Cea de a IX-a ediţie a  
Caravanei Gaudeamus, organizată de Radio România pe Litoral, s-a derulat annul acesta sub 
semnul a două aniversări - 100 de ediţii ale Târgului Gaudeamus şi 50 de ani de la inaugu-
rarea Radio Vacanţa, constituituind o premieră în ceea ce priveşte conceptul de organi-
zare: timp de cinci zile, între 12 şi 16 august, carţile din Pavilionul Gaudeamus şi muzica 
prezentă în Piaţeta Perla din Mamaia prin intermediul spectacolelor oferite de Radio 
România s-au îmbinat într-un mod armonios, spre deliciul constănţenilor şi al turiştilor 
prezenţi în această perioadă pe Litoral. 
 Peste 10.000 de vizitatori care au trecut pragul târgului, la fel de mulţi participanţi 
la concertele susţinute de Orchestrele Radio România şi aproape 50 de evenimente  
editoriale găzduite, sunt dovada că, acolo unde ajunge Gaudeamus, cartea nu ia niciodată  
vacanţă. 
 Premiile Târgului Gaudeamus Litoral 2017, decernate în cadrul festivităţii care a avut 
loc miercuri, 16 august, au fost: 
- Trofeele Gaudeamus acordate expozanţilor prin votul publicului: locul 1 – Editura Nemira, 
locul 2 – Editura Trei şi locul 3 – Grupul Editorial ART; 
- Premiul pentru Cea mai râvnită carte a târgului, votată de vizitatori, a fost acordat Editurii 
Arthur (Grupul Editorial ART), pentru seria Harry Potter de J.K. Rowling; 
- Trofeul Presei a revenit cotidianului Cuget Liber – secţiunea publicaţii şi postului Pro TV – 
secţiunea TV. 
Premiul Miss Lectura a fost câştigat de Raluca Brian, studentă la Secţia Comunicare şi 
Relaţii Publice a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti.  
- 100 de volume aflate în topul vânzărilor la cele mai recente ediţii ale Târgului  
Gaudeamus, multe dintre ele votate de către vizitatori drept Cea mai râvnită carte a 
târgului,  sunt prezentate fanilor paginii Facebook Radio România, în formula de o carte pe 
zi, până la debutul Târgului Internaţional Gaudeamus. Titlurile din această culegere au fost 
selectate la recomandarea şi cu sprijinul participanţilor la numeroase ediţii ale târgului 
Gaudeamus. 
- Expoziţia foto aniversară Gaudeamus 100, amenajată în incinta Târgului Gaudeamus Lito-
ral, a reunit 100 de fotografii de la majoritatea celor 99 de ediţii anterioare, care au avut 
loc în întreaga ţară (memento fotografic care a prezentat momente emoţionante sau amu-
zante, porterete de scriitori îndrăgiţi sau „simpli” pasionaţi de carte). 
- Cărţile se întorc acasă, campanie care are ca principal obiectiv constituirea, prin donaţii 
din partea expozanţilor şi a vizitatorilor, a unui fond de carte care are ca beneficiari bibli-
oteci ale unor comunităţi subfinanţate din acest punct de vedere. Circa 150 de volume au 
fost donate la Gaudeamus Litoral 2017, pentru acest proiect, având ca destinaţie biblioteca 
şcolii din comuna Dobromir, judeţul Constanţa.  
 Nu mai este mult și ne reîntâlnim la tîrgul de carte școlară. Pînă atunci, ca întotdeau-

na, 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). 



Traducere din greceşte, introducere şi note: Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae  

Titlu:  Filocalia XI 

Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2017 

 

Scurtă prezentare: 

 Filocalia sau Culegere din scrierile sfinţilor părinţi, care arată cum se 

poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi 

Volumul  XI: Sfinții Varsanufie și Ioan  

 

 (616 de pagini, format 15x 21 cm) 

Autor: Matei Călinescu 

Titlu:  Conceptul modern de poezie De la romantism la avangardă 

Editura, localitate, anul: Humanitas, București, 2017  

Colecția:   Seria de autor Matei Călinescu  

Scurtă prezentare: 
 Modernitatea, în perioada formaţiei mele intelectuale, era un miraj 

primejdios, apreciază autorul. Întemeiată pe spiritul critic şi interogativ, pe 

îndoiala metodică în faţa autorităţii, pe individualism, ea nu putea avea nimic 

comun cu dogmatismul şi colectivismul primitiv impuse de poliţia ideologică 

orwelliană a vremii. Mai târziu, când regimul şi-a permis luxul a ceea ce nu 

putea fi decât o pseudomodernizare economică şi culturală, s-a putut discuta 

pentru o vreme despre modernitate şi despre tradiţiile ei în domenii limitate cum 

ar fi literatura sau artele. Subiectul tezei mele, poetica implicită a poeziei 

moderne sau, mai precis, istoria conceptului de poezie din care se legitima 

modernismul poetic internaţional, de la romantism până la suprarealism, 

reprezenta pentru mine ieşirea la lumina zilei a unei vechi pasiuni secrete, 

întărită de-a lungul anilor de liceu şi apoi de facultate, tocmai pentru că se 

opunea culturii oficiale, cenzurii, controlului ideologic. Puteam deci scrie 

despre poeţii pe care-i citeam din adolescenţă cu un entuziasm inexprimabil.  

Autor:  Lăcrămioara BERECHET 

Titlu:  Supravieţuirile sacrului  

 Scenarii posibile în literatura lui Mircea Eliade 

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

Scurtă prezentare: 

 Supravieţuirile sacrului. Scenarii posibile în literatura lui Mircea Eliade 

conturează o poetică a experimentului literar anunţat de Mircea Eliade în nuvela 

Adio, prin sintagma " o literatură cu totul nouă". Considerată un aliaj alchimic între 

fabula mistică şi discursul mitic, noua aventură estetică semnalează supravieţuirile 

sacrului, decupând o serie de scenarii de iniţiere, dar mai ales identifică un stil, o 

poetică proprie textelor sapientiale, care îşi deghizează şi îşi dezvăluie deopotrivă 

semnificaţiile. Ficţiunea subiectului creator este considerată un spaţiu de expresie, 

o locuinţă de împrumut, necesară scenariului spiritual. Cartea prezintă noua 

experienţă estetică aunţată de Mircea Eliade, mai ales prin înţelegerile esteticii 

orientale, prezentate în Natyasastra, dar şi din perspectiva hermeneuticilor Şcolii 

Franceze, căreia istoricul religiilor îi aparţine, alături de Georges Dumezil, Claude 

Levi-Strauss, Jean-Pierre Vernant, Roger Caillois, Gilbert Durand, Gaston 

Bachelard, Henri Corbin.    (326 de pagini, format 17 x 24 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII 

SPIRITUALITATE 



Autor: Charles Baudelaire 

Traducere: Gabriela şi Constantin Abăluţă 

Titlu:  Paradisurile artificiale 

Editura, localitatea, anul:  Editura Art, București, 2017 

Colecția: ART clasic  

Scurtă prezentare: 
     Un capitol de bază din literatura dedicată "combustibililor" creativităţii - 

vinul, haşişul și opiul, în cazul de faţă -, volumul lui Baudelaire este în acelaşi 

timp o impresionantă autobiografie chimică şi un text fundamental de istorie 

culturală. Perioada decadentă, în care autorul Florilor răului a jucat un rol 

principal, îşi scoate la iveală obiceiurile, viciile şi practicile ale căror finalitate 

construieşte astăzi profilul unei epoci literare. Spumoase, rafinate prin detalii atent 

cartografiate, textele de față fac parte din impetuoasa familie din care se trage, de 

altfel, şi Thomas de Quincey, cu ale sale confesiuni de opioman.   

 

 (200 de pagini, format 11 x 18 cm) 

Autor: Doina Ruști 

Titlu: Logodnica 

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

Colecția:  FICTION LTD  

Scurtă prezentare: „David Kinsella este un regizor britanic, stabilit în Norvegia. 

De fapt, prin sînge este irlandez, plin de pasiune, ca toţi fidelii Sfîntului Patrick, 

dar a ales să-şi potolească temperamentul de foc în liniştita şi calma Norvegie, 

care l-a adoptat. Regizor de succes, David este legat şi de România, unde are 

mulţi prieteni care îi cunosc viaţa şi pasiunile. Iar una dintre aceste pasiuni a vrut 

să-i fie transformată într-o carte. Fără ezitare, gîndul m-a dus la Doina Ruşti, 

stăpîna cuvintelor şi a poveştilor care te fascinează. Ca noi toţi, şi David a fost 

cucerit de farmecul ei narativ şi-a rugat-o să-i scrie povestea de dragoste. 

Altcineva vede uneori mai bine decît tine cheile ascunse într-o serie de întîmplări. 

Însă nu acesta a fost motivul principal al lui David. El a vrut să experimenteze 

condiţia de personaj. Să simtă pe propria piele ochii necruţători ai spectatorului. 

Desigur, şi-a închipuit că Doina va urmări faptele pe care el însuşi i le 

mărturisise, lucru imposibil, avînd în vedere originalitatea ei ieşită din comun. 

«Ce poveste este aceea, a întrebat ea, spusă pe o singură voce? Orice iubire 

presupune un EL şi o EA, două puncte de vedere.» Prin urmare, Doina a scris un 

roman admirabil, din două confesiuni, pe cît de diferite, pe atît de legate. Scris în 

trei luni, romanul Logodnica nu este doar povestea de iubire a lui David, ci şi o 

parabolă despre Est şi Vest, despre extremele Europei.” apreciază Dan Burlac.  

 (256 de  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Margaret Atwood 

Traducere: Florin Irimia  

Titlu: Oryx și Crake 

Editura, localitatea, anul:  Editura Art, București, 2017 

Colectia: Serie de autor Margaret Atwood 

Scurtă prezentare: 

 Prima parte a unei trilogii care va continua cu Anul 

potopului și MaddAddam, Oryx și Crake  este o călătorie în iadul viitorului. Într

-o lume în care nu mai există nicio barieră morală în calea ingineriei genetice, 

Pământul devine un laborator imens: genografi lucrează – de dragul profitului – 

la cele mai vandabile modificări genetice, conflictele sociale se intensifică, 

virușii și bacteriile iau forme tot mai virulente și avem ocazia să vedem cu 

încetinitorul felurile în care poate fi schimonosită natura până la implozie. Totul 

promite o apocalipsă. Care nu întârzie să vină. Crake lucrează în secret la un 

ambițios proiect genetic, încercând să creeze o specie nouă de hominizi, mai 

bine adaptată noii lumi, mai puțin violentă. Prietenul lui din copilărie, Jimmy, e 

singurul din vechea lume care știe ce s-a întâmplat și își așteaptă printre 

creaturile stranii ale lui Crake sfârșitul, care-ar putea de fapt să fie sfârșitul 

întregii omeniri. 

LITERATURĂ 



FICȚIUNE 

Autor: Anthony O' Neill  

Titlu:  FAŢA ÎNTUNECATĂ A LUNII 

Editura, localitatea, anul:  Editura RAO, București, 2017 

 

Scurtă prezentare: 
 În acest thriller science-fiction noir, care are o desfășurare apropiată 

de filmul Marţianul de Quentin Tarantino, un android anarhist comite o 

serie de crime pe o bază de pe Lună numită Purgatoriul, loc de detenție 

pentru răufăcătorii trimiși aici de pe Pământ.  

 Un fost polițist, locotenentul Damien Justus, este trimis pe Lună ca să 

investigheze cazul și să-l prindă pe criminalul în serie, androidul Leonardo 

Black.   

 Volumul va fi ecranizat de 20TH CENTURY FOX . 

  

 (400 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Tatiana Țîbuleac 

Titlu:  Vara în care mama a avut ochii verzi  

Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chișinău, 2017 

Colecția: Cartier Popular  

Scurtă prezentare: 

 „Tatiana Țîbuleac a reușit un tur de forță cu acest prim roman al ei. 

Începutul, un overflow de imagini furioase și hipnotice, aduce bine 

cu Portocala mecanică de la un punct încolo, furia începe să se domolească, 

înlocuită de o visătorie paranoidă coagulată în jurul figurii mamei, generând la 

foc continuu fraze cu nimic mai prejos decât cele ale Aglajei Veteranyi; iar 

ultima treime a romanului, în care o mamă bolnavă de cancer și un fiu așteaptă 

moartea împreună – ei bine, pentru intensitatea ei atât de particulară nu îi pot 

găsi Tatianei Țîbuleac vreun corespondent. Scurt și intens, romanul ei splendid 

impune o prozatoare de la care am cele mai mari așteptări”, notează criticul 

Radu Vancu. 

 

  (124 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Isabelle Autissier  

Titlu: DINTR-ODATĂ, SINGURI 

Editura, localitatea, anul: RAO, București, 2017  

Scurtă prezentare:  

 Louise şi Ludovic, ambii de treizeci de ani, pleacă într-o călătorie pe 

mare în jurul lumii, la bordul velierului Jason. Însă eşuează pe o 

insulă pustie, între Patagonia şi capul Horn, aproape de Antarctica. O 

natură de vis, sălbatică, dar care se preschimbă într-un coşmar. Un 

bărbat şi o femeie îndrăgostiţi, care se găsesc, dintr-odată, singuri, 

având ca însoţitori pinguini, foci, elefanţi de mare şi şobolani. Cum să 

lupte împoriva foamei şi a epuizării? Doar unul dintre ei va reveni din 

infern în lumea civilizată. Un roman în care doi Robinsoni moderni 

călătoresc în condiţii extreme. O povestire tulburătoare.  

 Isabelle Marie Clotilde Autissier s-a născut la 18 octombrie 1956 în 

arondismentul 12 din Paris. Este navigatoare, prima femeie care a făcut 

înconjurul lumii în 1991, într-o competiţie, dar şi scriitoare. Şi-a petrecut 

copilăria în regiunea pariziană Saint Maur şi a descoperit ambarcaţiunile cu 

velă în Bretania la vârsta de şase ani. A locuit în La Rochelle începând din 

1980. 

 În 1999, pe durata expediţiei solitare în jurul lumii, Monde Around 

Alone (fostă Boc Challenge), pe când naviga cu 25 de noduri, ambarcaţiunea s-

a răsturnat şi a fost salvată de italianul Giovanni Soldini. Probabil în urma 

acestui accident, Isabelle Autissier a abandonat cursele solitare.  

 



Autor: Martin Heidegger, Hannah Arendt 

Traducere: Catrinel Pleșu și Cătălin Cioabă  

Titlu: Scrisori 1925–1975 și alte documente 

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

Scurtă prezentare: 
În filozofia sa, care s-a impus printr-o terminologie cu totul originală şi prin 

crearea unor concepte mereu inedite, Martin Heidegger a omis constant şi în 

mod intenţionat cuvântul „iubire“ – deşi discursul său filozofic avea ca 

principal obiect, mai cu seamă în perioada de tinereţe, „fiinţa umană“ (Dasein) 

şi tot ce ţine de ea. În scrisorile către Hannah Arendt, publicate în volumul de 

faţă, acest cuvânt intră în prim-plan şi este rostit cu toată tăria, dezvăluind 

„prea-omenescul“ impetuos al filozofului, apreciază Gabriel Liiceanu. Iubirea 

devine dintr-odată mai mult decât un simplu cuvânt, devine o forţă 

„daimonică“, incontrolabilul însuşi. „Daimonicul m-a izbit din plin“, spune 

Heidegger într-una dintre primele sale scrisori, la câteva zile după ce are loc 

prima întâlnire cu Hannah. Şi totuşi, chiar aici, în aceste epistole înflăcărate de 

iubire, sunt reluate şi puse tot mai direct marile întrebări filozofice despre om şi 

despre jocul periculos pe care acesta încearcă, de fiecare dată, să-l joace cu 

istoria.   

Autor: Monica Stroe 

Titlu: Gustul locului. Producţia de peisaje culturale agro-alimentare în 

sudul Transilvaniei 

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

Scurtă prezentare:  

 Viziunea prezentului volum se revendică, consideră autoarea, într-o 

mare măsură de la tradiţia italiană de cercetare şi se raportează la sursele de 

valoare adăugată ale produsului, lăsând în plan secund modul în care hrana 

produsă creează sau reproduce identităţi colective cu expresie teritorială 

(locale, naţionale). Consider orientarea către o piaţă globală o miză 

principală a producţiei alimentare din Târnava Mare. Deşi angajată la nivel 

discursiv în procesul de reprezentare şi patrimonializare a localului, aceasta 

patrimonializare este, în anumite privinţe, angajată într-o traiectorie 

centrifugă, pe care voi căuta să o surprind şi să o explic în dezvoltarea 

argumentului. Din literatura anglo saxonă privilegiez în lucrarea de faţă 

analiza alimentaţiei ca formă de consum, care se înscrie în liniile directoare 

ale unui stil de viaţă şi comportament de consum cărora contributorul caută să 

le asigure coerenţa internă. Contracultura culinară (countercuisine) şi 

moralitatea consumului reprezintă teme secundare care vor oferi explicaţii 

despre practicile de producţie şi despre configurarea pieţei produselor locale. 

   MEMORIALISTICĂ, CORESPONDENȚĂ 

Autor:  Monella Kaplan, Crisula Ştefănescu 

Titlu: Călătorie cu liftul. Cronica unei emigrări  

Editura, localitate, anul: Editura Vremea, București, 2017 

Scurtă prezentare: 
 Emigrația a devenit o dimensiune consubstanțială în destinul colectiv al 

românilor din ultimele decenii: peste un milion și jumătate între 1970 și 1989. Și 

mai mulți de atunci au „ales libertatea” și au transformat româna într-o limbă 

vorbită pe toate continentele, consideră Matei Cazacu. 

În ultimii ani, unii emigranți mai vechi sau mai noi și-au publicat memoriile, alții 

au scris cărți și articole despre viața lor înainte și după pasul decisiv. Din toate 

aceste mărturii lipsește însă un capitol esențial, pregătirea plecării de către 

familia oprită ca zălog în țară și regăsirea cu cel rămas în Occident. „Cronica 

unei emigrări” completează în mod fericit acest spațiu vid și pune față în față 

emigrantul solitar, chinuit de îndoieli și incertitudini, pe de o parte, și familia 

rămasă la București, pe de altă parte. Toți cei care au trecut prin aceste 

încercări se vor recunoaște în portretul în oglindă din scrisorile soției: scrisorile 

lui Andi s-au pierdut, în schimb cele ale Crisulei și ale fetei lor, Monella, s-au 

păstrat și sunt publicate acum.  (200 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   ARS CULINARIA 



Autor: Nicolae St. Noica  

Titlu:  Istoria restaurării Bisericii Episcopale de la Curtea de Argeș (1863-1886)

Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2017 

Colectia: Fapte, Idei, Documente  

Scurtă prezentare: 
Acest titlu continuă seria albumelor de excepție publicate de prof. ing. Nicolae 

Șt. Noica la editura Vremea. Istoria, arhitectura și politica se împletesc între 

copertele acestei cărți ce redă cu documente și imagini de arhivă istoria unei 

restaurări considerate la vremea ei drept controversată, dar pe care noi, cei de azi, o 

considerăm salvatoare – istoria restaurării Bisericii Episcopale de la Curtea de 

Argeș. Construcția extrem de veche (secol XVI) este una emblematică pentru istoria 

Țării Românești – ctitorul ei fiind voievodul Neagoe Basarab. 

 Ideea restaurării acestei biserici i-a aparținut Regelui Carol I, aproape imediat 

după sosirea sa în țara noastră. Primul arhitect însărcinat cu această misiune pe cât 

de nobilă, pe atât de complicată a fost Filip Montoreanu. După mai mulți ani de 

lucrări superficiale și cheltuirea unui buget incredibil de mare, arhitectul este 

concediat. Se decide înlocuirea sa cu un arhitect dintre cei mai faimoși ai Apusului, 

iar cel hărăzit de soartă mai degrabă decât de intenția autorităților este Andre 

Lecomte du Nouy.     (126 de pagini,  format 23 x 32 cm ) 

Autor:  Paul Varley  

Traducator: Ruxandra Marginean Kohno  

Titlu:  Cultura japoneza 

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

Scurtă prezentare: 

 Cartea lui Paul Varley este considerată una dintre cele mai coerente și 

mai bine scrise introduceri în istoria și cultura japoneză. Concisă, explicită, alertă, 

este un volum de referință în orice bibliografie privind Japonia.   

 „Preferinţa latentă a japonezilor pentru frumuseţea perisabilă se explică 

prin sensibilitatea lor pronunţată faţă de trecerea timpului. „Tirania timpului“ a 

fost într-adevăr o temă omniprezentă în literatură şi artă. Faptul că japonezii au 

fost în măsură să utilizeze această temă pentru a-şi găsi împlinirea înclinaţiei lor, 

dincolo de universul frumuseţii convenţionale, în lucrurile care, sub semnul 

ofilirii şi al degradării, sunt literalmente devastate de timp, reprezintă un prinos 

adus geniului estetic şi artistic japonez.“ consideră Paul Varley.   

  

 (460 de pagini 15x21 cm) 

Autor:   PETER PADFIELD  

Titlu:  DÖNITZ: ULTIMUL FÜHRER - Vol. I 

Editura, localitatea, anul: Editura MII DECĂRŢI , București, 2017 

Scurtă prezentare: 

 Karl Dönitz (n. 16 septembrie 1891 - d. 24 decembrie 1980) a fost un amiral 

și om politic german, care după sinuciderea lui Adolf Hitler a îndeplinit pentru 

scurtă vreme, în perioada 30 aprilie - 23 mai 1945, funcția de președinte al 

Germaniei. 

 În decursul celui de-al Doilea Război Mondial Dönitz a fost 

comandantul flotei militare germane. 

 În cadrul proceselor de la Nürnberg Dönitz a fost găsit vinovat de crime de 

război și a fost condamnat la zece ani de închisoare. Și-a ispășit pedeapsa integral la 

penitenciarul din sectorul Spandau din Berlin. 

 Peter Padfield, născut în 1932, este un reputat autor de biografii şi lucrări de 

istorie navală. Preocupările sale cu privire la istoria Germaniei s-au concretizat într-

o lucrare despre rivalitatea navală anglo-germană din perioada anterioară Primului 

Război Mondial: „Marea cursă a înarmărilor navale”. De atunci, Peter Padfield a 

scris trei ample biografii despre liderii celui de-al Treilea Reich – Hess şi Himmler – 

şi această carte despre Marele Amiral Karl Dönitz.  

   ISTORIE 



Autor: Camelia Onu  

Titlu: Elemente de pedagogie universitară 

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

Scurtă prezentare: 
Cartea (ediția a II-a, revizuită și adăugită. Prefaţă de prof.univ.dr. 

Constantin Cucoș.) completează pregătirea inițială a cadrelor didactice 

universitare, centrându-se pe descrierea și adaptarea conținutului didacticii 

școlare la nivel universitar, trecând în revistă un istoric și evoluțiile educației 

universitare, problematica finalităților educației, a conținuturilor și 

metodologiei universitare, redimensionarea principiilor didactice, designul 

instrucțional în context universitar, evoluțiile în evaluarea academică, relația 

cadru didactic-student, dar și modalitățile prin care coaching-ul (ca domeniu 

care vizează dezvoltarea și optimizarea activității, atingerea obiectivelor etc.) 

poate sprijini mediul academic. 

Camelia Onu (n. 1976, Gura-Humorului) este asistent universitar doctor la 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul Facultății de 

Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, dar și specialist în activitatea de coaching, acreditat ANC.      

Autor: GRANCEA, Ioana-Adina 

Titlu: Dimensiunea retorică a imaginii publicitare Studiu introductiv 

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

Scurtă prezentare: 

 Analiza retorica a imaginii poate insemna o sumedenie de lucruri 

diferite, de la investigarea conditiilor ideologice care explica geneza unei 

imagini si impactul acesteia intr-un context bine determinat, pana la inspectarea 

minutioasa a fiecarui element compozitional prin care imaginea produce anumite 

efecte asupra publicului vizat, efecte anticipate prin exercitiu hermeneutic sau 

chiar probate in cadru experimental, consideră autoarea. 

 Din Cuprins: 

◊ Limitele altor abordari teoretice  

◊ Deschideri ale retoricii spre discursul vizual  

◊ Specificul discursului publicitar  

◊ Elocutio in discursul vizual publicitar  

◊ Spatii mentale hibride exprimate vizual  

◊ Ce implicatii poate avea aceasta contributie? 

 (192 de pagini, format 14 x 24 cm) 

Autor: Ioan-Augustin Guriţă  

Titlu:  Gavriil Callimachi, mitropolit al Moldovei (1760-1786)  

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

Scurtă prezentare: 

 Cartea reprezintă biografia unui important ierarh din Moldova veacului 

al XVIII-lea, remarcabil prin implicarea lui în viaţa culturală, socială şi 

politică. Fost arhidiacon al Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, preot, 

mitropolit al Thessalonicului şi exarh al Thessaliei, Gavriil Callimachi, 

descendent din neamul Calmăşilor orheieni, a păstorit Mitropolia Moldovei 

între 1760 şi 1786, într-o perioadă marcată de transformări profunde în cadrul 

societăţii. Lucrarea urmăreşte ascensiunea lui pe toate treptele slujirii Bisericii 

(de la novicele putnean până la întâiul vlădică al Moldovei) şi analizează 

coordonatele activităţii sale culturale, pastorale şi administrative, evidenţiind 

rolul său important în plan politic, pe fondul declinului Imperiului Otoman şi 

ascensiunii Rusiei ţariste.  

 Ioan-Augustin Guriţă (n. 1985, Botoșani) este asistent universitar 

doctor la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

autor a numeroase studii publicate în reviste de specialitate şi în volume 

colective.  (500 de pagini, format 17 x 24 cm) 

PEDAGOGIE 
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Autor: Anne FINE 

Traducator: Laura Poantă 

Titlu: Întoarcerea pisicii asasine 

Editura, localitatea, anul:  RAO, București, 2017 

Colecția: CERCUL DE LECTURĂ ȘI SCRIERE CREATIVĂ 

Scurtă prezentare: 

Oare cine va fi următoarea victimă a motanului Tuffy, acum, că familia a 

plecat în vacanţă şi toată casa e a lui? Teoretic… 

Aventurile nostime ale motanului Tuffy, povestite chiar de el, continuă! 

Născută pe 07 dec. 1947,  Anne FINE este o scriitoare britanică 

cunoscută pentru cărțile adresate copiilor, deși scrie și literatură pentru adulți. A 

publicat peste 50 de titluri. Este, de asemenea, membră a Royal Society of 

Literature.   

Autor: Radu Vrasti 

Titlu: AJUTĂ-TE SINGUR SĂ ÎMBĂTRÂNEȘTI FRUMOS 

Editura, localitatea, anul:  Editura All, București, 2017 

Scurtă prezentare: 

 Cărților din seria „Ajută-te singur”, creată de dr. Radu Vrasti, li se alătură 

volumul care cuprinde toate informațiile de care avem nevoie pentru a trăi fericiți 

și sănătoși până la adânci bătrâneți.  

  Fără îndoială, bătrânii de astăzi sunt mai sănătoși și mai activi ca 

niciodată în istorie. În general, oamenii din ziua de azi sunt avizi de informații 

prin care să-și facă viața mai bună și să trăiască mai mult. Bătrânețea frumoasă 

este un concept internațional care definește o bătrânețe fără boli, fără riscuri, cu o 

funcționare fizică și cognitivă nealterate, și cu o calitate a vieții ridicată. 

  „Ajută-te singur să îmbătrânești frumos” ne oferă motivația, informația, 

practicile și tehnicile prin care putem face acele schimbări necesare în stilul de 

viață, în întreținerea corpului și a minții încă de la vârste tinere pentru a ne bucura 

de energie și fericire la vârste înaintate. De aceea, cartea se adresează deopotrivă 

oamenilor în vârstă și celor tineri.  

 De același autor: Ajută-te singur în caz de atac de panică, Ajută-te singur 

în caz de anxietate socială (496 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor:   Scott Cochrane  

Traducere:  Anca Mihaela Florea  

Titlu: Mintea creativă. Schimbă-ți radical gândirea. Abandonează zona de 

confort. Dezvoltă strategii îndrăznețe 

Editura, localitatea, anul:  Niculescu, București, 2017 

Scurtă prezentare: 

 Foarte multe companii îşi limitează gândirea strategică la ceea ce ştiu 

deja să facă. Se aşteaptă ca managerii să stabilească obiective concrete şi să 

construiască planuri detaliate, pas cu pas, pentru a le atinge mai uşor. O 

asemenea abordare poate satisface necesităţile unei firme doar pe termen scurt, 

dar generează inovaţii modeste şi, în cel mai bun caz, o dezvoltare progresivă. 

Rezultatul va fi faptul că afacerea va stagna la un nivel de performanţă pe care nu 

îl va mai putea depăşi. În Mintea creativă veţi descoperi o abordare complet 

diferită a procesului creativ. Veţi afla: 

• Cum să vă duceţi compania dincolo de nivelul actual al performanţei, cum să 

construiţi o dinamică a creşterii şi a expansiunii şi cum să deveniţi lider de piaţă 

în domeniu. 

• Cum să depăşiţi gândirea de grup clasică şi să vă eliberaţi adevărata putere 

creatoare. 

• Cum să deveniţi un lider de opinie folosind secretele puterii creaţiei. Cum să 

inovaţi şi să vă dezvoltaţi modelul de afaceri.  

 (224 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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De ascultat... 

  Toamnă rock și nu numai... 
Mike & The Mechanics  

Titlu: Let Me Fly  

Gen: Adult Contemporary, Pop/Rock 

Suport: Vinyl 

Casa discuri: BMG,  

Produs in: EU 

Format: LP 33rpm 

Release date: 6 Apr 2017 

Original release date: 2017 

Inregistrare : studio  

 

STING  

Titlu: 57th & 9th [Romanian Version]  

Gen: Adult Contemporary, Pop/Rock, Soft Rock 

Suport: CD 

Casa discuri: Universal,  

Release date: 11 nov 2016         

Original release date: 2016 

Format : CD audio 

Inregistrare : studio   

 

BARBRA STREISAND  

Titlu: Encore: Movie Partners Sing Broadway  

Gen: Pop 

Suport: CD 

Casa discuri: Columbia,  

Produs in: EU 

Release date: 26 aug 2016        

Original release date: 2016 

Format : CD audio 

Inregistrare : studio  

 

 

Kenny Wayne Shepherd  

Titlu: Lay It On Down  

Gen: Electric Blues, Modern Blues, Blues Rock 

Suport: CD 

Casa discuri: Mascot Records, Provogue,  

Release date: 20 Jul 2017       

Original release date: 2017 

Format : CD audio 

Inregistrare : studio  


