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 Radio România și cartea  
  
 Vești bune! În cel mai recent val de măsurare a audienţelor radio - valul 
de vară din 2017 - Radio România Actualităţi îşi menţine poziţia de lider de 
piaţă, înregistrând şi de această dată cea mai mare valoare a indicatorului 
Market Share din România la nivel naţional, urban şi în Bucureşti: 12,7% la 
nivel naţional, 13,1% în mediul urban şi de 14,6% în Bucureşti. 
 Cota de piaţă a programelor Radio România (Radio România Actualităţi, 
Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Antena Satelor 
şi Reţeaua Studiourilor Regionale) poziţionează Societatea Română de Radiodi-
fuziune pe locul I în toate cele patru medii de rezidenţă comunicate de Aso-
ciaţia pentru Radio Audienţă. În ceea ce priveşte indicatorul Daily Reach 
(numărul zilnic de ascultători unici), Radio România Actualităţi este ascultat 
zilnic de peste 1.800.000 de români, situându-se pe locul al treilea la nivel 
naţional, după Kiss FM şi Radio ZU. În Bucureşti, audienţa zilnică a Radio 
România Actualităţi este de 220.000 ascultători, fiind cel mai popular post de 
radio după Radio ZU. 
 S-a încheiat de curând ediţia cu numărul 15 a Târgului Gaudeamus Carte 
Şcolară, eveniment iniţiat şi organizat de Radio România şi găzduit timp de 11 
zile de Piaţa Universităţii. Numărul mare al vizitatorilor şi valoarea ridicată a 
vânzărilor înregistrate cu acest prilej, comunicată de către majoritatea 
expozanţilor, reconfirmă statutul de reper al toamnei, pe care Târgul Gaudea-
mus Carte Şcolară şi l-a câştigat. Bilanţul statistic al acestei ediţii include: 
• Circa 30.000 de vizitatori, conform statisticilor efectuate zilnic, 
• Peste 70 de expozanţi (reuniţi în 28 de standuri),  
• Peste 3.500 de volume donate de către vizitatori în cadrul proiectului 
Cărţile se întorc acasă. Cărţile adunate cu prilejul Târgului Gaudeamus Carte 
Şcolară 2017, prin generozitatea vizitatorilor, au avut ca destinaţie: Şcoala 
Gimnazială nr. 95 din Bucureşti, Şcoala Gimnazială Gheorghe Corneliu din co-
muna Domneşti, judeţul Ilfov şi Şcoala Gimnazială Ionel Sîrbu din comuna 
Ciorăşti, judeţul Vrancea. 
 Următorul eveniment din cadrul Programului Lectura 2017 va fi Târgul 
Internaţional Gaudeamus Carte de Învăţătură, ediţia a XXIV-a, eveniment pro-
gramat în perioada 22 - 26 noiembrie în Pavilionul Central Romexpo. 
 Pînă atunci, 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). 



Ediţie îngrijită de Florin Stuparu  

Titlu:  Viaţa, acatistul şi paraclisul Sfîntului Mare Mucenic Mina  

Editura, localitatea, anul:  Sophia, București, 2017 

Scurtă prezentare: 

 O, Preasfinte şi întru tot lăudate Mare Mucenice Mina – de minuni 

făcătorule, primeşte această rugăciune de la mine, nevrednicul robul tău, căci 

către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri, şi grabnic folositor şi ajutător 

preaminunat scap eu, ticălosul, şi către sfînt chipul icoanei tale cu lacrimi 

fierbinţi mă rog ţie: Vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia şi ticăloşia mea; vezi 

bubele şi rănile trupului şi sufletului meu! De aceea mă rog ţie, fericite şi Sfinte 

Mina, grăbeşte a mă ajuta cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni, şi mă 

sprijineşte pe mine, robul tău!   

  

 (112 pagini, format 11x 16 cm) 

Autor:  Andrei Moldovan 

Titlu:  Consemnări critice 

Editura, localitate, anul: Cartea românească, Pitești, 2017  

Colecția:  Cartea de critică și istorie literară 

Scurtă prezentare: 
 Ca orice bun critic român şi Andrei Moldovan e singur pe lume, 

apreciază Al. Cistelecan. Citeşte şi comentează în deplină inocenţă, fără să-l 

deranjeze niciun alt comentator. Critica nu-i, pentru Andrei Moldovan, trialog 

(simpozion etc.), ci, eventual, cel mult dialog cu cartea. Andrei Moldovan e 

scrupulos la concepte şi le problematizează cu acurateţe. Când e sigur de tot pe 

ce spune, nu ezită s-o sublinieze. Ferm pe ale lui (pe tot ce spune), Andrei 

Moldovan e un critic tranşant, cu singurătatea şi inocenţa bine apărate. 

 (280 de  pagini, format 14 x 20 cm) 

Autor:  Briscan Zara  

Titlu:  Literatura din exil 

Editura, localitatea, anul: Universităţii „Al.I. Cuza”, Iași, 2017  

Scurtă prezentare: 

 “Creaţia artistică, în general, a avut mereu nevoie de înstrăinare drept 

catalizator sau declanşator al inspiraţiei, fiind un act strict individual, personal, 

între creator şi operă, amândoi retraşi în izolare. În acest sens, artistul are nevoie 

obligatorie de îndepărtarea de tot ce este familiar, de lumea cunoscută lui, prin 

desprinderea faţă de „acasă”, printr-un soi de alienare, dacă nu fizică, cel puţin 

spirituală. Trăind într-un spaţiu geografic străin, însă, dezlegat de orice îndatorire 

obştească, lipsit de un sistem de prejudecăţi şi concepte fixe, eliberat şi plutind   

într-o mare de idei universală, artistul exilat are cu atât mai mult acces la esenţa 

lucrurilor fără naţionalitate, la spiritul universal. Şi, totuşi, pentru acesta exilul nu 

reprezintă doar o oportunitate fericită, o descoperire a unei lumi noi vaste şi 

complexe, o nouă şansă în carieră, ci şi o situaţie traumatizantă, o ruptură gravă în 

destinul lui, o pierdere a inocenţei şi fericirii necondiţionate din patrie.”, consideră 

Briscan Zara. 

 Din cuprins: Impactul psihologic al exilului asupra creativităţii artistului; 

Alienarea în literatură; Profilul psihologic al scriitorului exilat; Literatura din exil – 

o literatură aparte; Exilaţi şi opere – studii de caz .    

  (314 pagini, format 17 x 24 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII 

SPIRITUALITATE 



Autor: Grigore Vieru  

Titlu:  Aproape ediția a II-a,  

Editura, localitatea, anul:  Editura Cartier, Chișinău, 2017 

Colecția: Cartier popular 

Scurtă prezentare: 
     „Poezia lui Grigore Vieru este expresia unei sensibilități ieșite din comun, 

aproape dureroase. Criticul literar care vrea să o analizeze simte o sfială, ca și cum 

ar trebui să atingă o rană. (...) Dincolo de teme – sacre sau profane –, ceea ce 

conferă o frumusețe tragică poeziei lui Grigore Vieru este conștiința valorii 

imense a limbii”, notează criticul Alex Ștefănescu. 

 De același autor la Cartier: Albinuța, Ceasul, Mama, Toporul cu coadă de 

păun, Cele mai frumoase flori, Pâine cu rouă, Opera poetică, Iarna, Câți ani ai? 

  

 

 (280 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Mihaela Proca 

Titlu: Angelei, cu melancolie 

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

Colecția:  Autori români  

Scurtă prezentare:  

 Mihaela Proca a debutat cu ani în urmă cu articole și lucrări de istoria 

artei. Un eveniment tragic o face pe autoare să se întoarcă spre reflecție, spre 

filozofia de viață și, în fapt, spre literatură.  

 Cu această carte, Mihaela Proca bate la porțile ficțiunii. Sensibilitatea, 

imaginația, finețea observației dau narațiunilor sale o anumită doză de artisticitate 

care dezvăluie o autoare exersată, dedicată mai demult pasiunii literare. 

 Deocamdată, cititorul va găsi fragmente de viață personală trăită în 

mediul familial, experiențe sociale, personalități cu care autoarea s-a intersectat și 

momente istorice  din România ultimelor decenii.   

 (144  pagini, format 13 x 21 cm) 

Autor: Samantha Young  

Traducere: Oana Dușmănescu  

Titlu: Ecouri din strada Scoția 

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2017 

Colectia: Eroscop  

Scurtă prezentare: 

 Shannon MacLeod a ales întotdeauna genul greşit de bărbat. După ce a 

trecut dintr-o relaţie toxică în alta, şi a jurat să stea departe de bărbaţi — mai 

ales de cei din soiul "băiat rău". Cole Walker este exact genul de tip pe care 

Shannon vrea să-l evite — superb, tatuat, fermecător şi arogant. Dar exteriorul 

lui dur ascunde un om bun, care-şi doreşte să-şi găsească aleasa. Cole este 

hotărât s-o scoată pe Shannon din singurătatea ei şi să-i cucerească inima.  

Când Shannon îşi deschide sufletul în faţa lui Cole cel stabil şi devotat, pasiunea 

dintre ei se aprinde fulgerător. Trecutul ei însă o bântuie necontenit, iar temerile 

pe care le are ameninţă să-i despartă pe vecie.  

 După ce a absolvit, în 2009, Universitatea din Edinburgh, unde a studiat 

istorie antică și medievală, Samantha Young s-a dedicat scrisului. Cărţile sale 

acoperă mai multe genuri: romance, paranormal, fantasy urban și subiecte 

contemporane.  

 La Editura Trei, de aceeași autoare, au apărut Pe strada Jamaica, Pe 

strada Dublin și Pe strada Londra.  (352 pagini, format 13x 20 cm) 

LITERATURĂ 



FICȚIUNE 

Autor: Ken Follett  

Titlu:  Coloana de foc 

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

 

Scurtă prezentare: 
 După Stâlpii pământului și O lume fără sfârșit, Coloana de foc vă va 

cuceri iremediabil. Seducător şi electrizant vă va purta într-un 

impresionant periplu, ce debutează puţin înainte de domnia reginei 

Elisabeta I a Angliei şi se continuă până după moartea acesteia, într-o 

perioadă de tulburătoare transformări istorice. Conspirațiile și 

planurile de înlăturare a reginei Elisabeta duc la apariţia primului 

serviciu secret al țării, iar tânărul monarh, înconjurat de spioni şi de 

o mână de agenți secreți curajoși, scrie istoria într-un stil propriu. 

Cea mai mare contragreutate a romanului constă în realizarea atent 

documentată şi neaşteptat de expresivă a unui portret detaliat al Evului 

Mediu târziu.   

 (768 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Liliana Nechita 

Titlu:  Împărăteasa 

Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2017 

 Împărăteasa, o poveste scrisă într-o cheie aproape naturalistă, ilustrează 

în detaliu o lume rurală modernă, de secol XX, în care oamenii nu se mai 

confruntă cu timpul ce nu mai are răbdare, ci cu un duşman nevăzut, îndepărtat 

— Italia, acea „gaură neagră care-i înghiţea pe toţi“. Satul românesc din zilele 

noastre ni se dezvăluie cu bunele şi relele sale, surprinse prin ochii naratoarei, 

în a cărei poveste rolul central îl ocupă Olga — cea „mândră ca pe-un tron 

împărătesc, cu capotul cel bun şi şorţ pe deasupra“ —, o femeie puternică, care 

se îngrijeşte de gospodărie, munceşte pământul şi înfruntă viaţa de una singură 

cu capul sus şi cu orgoliul omului care a obţinut totul prin propriile forţe. 

Aprigă, plină de viaţă şi războindu-se ca o adevărată împărăteasă cu toţi cei pe 

care îi consideră potrivnici, Olga se îndreaptă cu paşi mărunţi spre un 

deznodământ neprevăzut, aşa cum numai soarta însăşi, cu ironie, poate pune la 

cale.  

  (148 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Alexandr Soljenițîn  

Titlu: Povestiri și miniaturi 

Editura, localitatea, anul: Univers, București, 2017  

 

Scurtă prezentare:  

 Volumul reunește povestiri din anii ’60, unele dintre ele interzise în 

Rusia decenii la rând, și „miniaturi” – scurte poeme în proză de o forță artistică 

neobișnuită, care ni-l arată pe Soljenițîn drept un observator extrem de atent, un 

cugetător profund și un creator de imagini surprinzătoare. 

Preocupat de soarta Rusiei, din trecutul îndepărtat ca și din prezentul asumat 

dureros, scriitorul vorbește despre responsabilitatea pentru memoria culturală, 

despre libertate, despre bucuria de a trăi, dar și despre atitudinea în fața morții. 

Toate acestea nu înseamnă altceva decât nevoia de identitate spirituală, ceea ce 

îl face pe om să fie om. Mai aproape de Tolstoi decât de Dostoievski, Soljenițîn 

alege seninătatea răspunsului, nu zbuciumul întrebării 

 

 (364 de pagini, format 13 x 20 cm)  



Autor:  Ernst Jünger 

Traducere: Viorica Nișcov  

Titlu: În furtuni de oțel 

Editura, localitate, anul: Editura Corint, București, 2017 

Scurtă prezentare: 
 „Jurnalele de război ale lui Ernst Jünger oferă poate exemplul cel mai 

bun și mai onest al dificultăților imense la care se expune individul când vrea   

să-i conserve intact sistemul de valori și conceptul său de adevăr într-o lume în 

care adevărul și morala au pierdut orice formă identificabilă de expresie”, nota 

în 1950 politologul Hannah Arendt. 

 Prima noastră zi de război nu avea să treacă fără să ne lase o impresie 

hotărâtoare. Stăteam în şcoala în care fusesem încartiruiți şi ne luam micul 

dejun. Deodată s-au auzit nişte zguduituri surde detunând în apropiere, în 

vreme ce din toate casele se năpusteau soldați spre intrarea în sat. Le-am urmat 

exemplul fără să ştim de ce. Din nou s-au auzit deasupra noastră ceva ca un 

fâlfâit de aripi şi o vâjâială stranie şi nemaipomenită, care s-au stins apoi în 

vacarmul unui trăsnet. Totul mi se părea cumva ridicol... 

 (400 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Laura Diaconu Maxim  

Titlu: Investițiile străine, capitalul uman și creșterea economică 

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

Scurtă prezentare:  

 Lucrarea analizează legătura care există între capitalul uman și 

intrările de investiţii străine directe (ISD) în ţările în curs de dezvoltare, în 

general, şi în România, în mod special. Premisa de la care porneşte această 

lucrare este că importanţa acumulării de capital uman şi cea a atragerii de 

investiţii străine directe rezultă nu doar din faptul că acestea, în mod 

individual, au un impact semnificativ asupra creşterii economice, ci şi că se 

influenţează reciproc prin efecte de complementaritate. Pe de o parte, un nivel 

ridicat al capitalului uman determină creşterea ISD atrase prin crearea unui 

climat mai atractiv pentru investitori. Acest lucru este posibil atât prin efectele 

directe pe care le are forţa de muncă înalt calificată, cât şi prin cele indirecte, 

precum sporirea stabilităţii climatului socio-politic şi economic. Pe de altă 

parte, prezența firmelor multinaţionale determină creşterea stocului de capital 

uman din ţara gazdă, întrucât acestea sunt furnizori activi de programe 

educaţionale şi de training, contribuind astfel la dobândirea de noi cunoştinţe şi 

abilităţi.      (130 de pagini, format 17 x 24cm) 

   MEMORIALISTICĂ, CORESPONDENȚĂ 

Autor:  Dan Er. Negropontes Grigorescu  

Titlu: Imagini și cuvinte. Scrieri alese 

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

Scurtă prezentare: 
 Volumul de față cuprinde o selecție din opera scriitorului și fotografului 

Dan Er. Grigorescu Negropontes, născut în 1917 la Bârlad, ca fiu al generalului 

Eremia Grigorescu și al Elenei Negropontes, descendenta unei familii bogate. 

Trăiește o lungă perioadă de depresie și izolare în regimul comunist, într-un fel 

de exil intern. Reușește, prin intervenția lui Mihail Sadoveanu, să obțină 

permisiunea de a fotografia pentru diverse publicații. Multe dintre albumele sale 

de artă obțin recunoaștere internațională: Delta Dunării, primul său album despre 

Deltă, editat de ONT, 1956, va primi medalia de argint la Leipzig; albumului 

Voroneț i se acordă medalia de aur pentru cea mai bună carte de artă la 

Concursul internațional de carte de la Washington în 1963; cel de-al doilea 

volum despre Deltă, În Delta Dunării, apărut la Editura Meridiane, 1967, 

primește medalia de argint la București, în 1968; volumul Brâncuși, medalia de 

aur la București în 1968 și medalia de argint la Leipzig în 1971; albumul Paris, 

medalia de aur la București în 1971. În 1974 se stabilește la Paris și devine 

corespondent permanent al secției românești a postului de radio Europa Liberă. 

 (160 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   ECONOMIE 



Autor: John Freely  

Traducere: Ondine-Cristina Dascălița  

Titlu:  Istanbul. Orașul imperial 

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2017 

Colectia: Istorie  

Scurtă prezentare: 
Istanbul, fabuloasa capitală a Imperiilor Roman, Bizantin şi Otoman, este 

singurul oraş din lume care se întinde pe două continente – o metropolă cu o aşezare 

magnifică, după cum scria cândva un poet, „înconjurată de o ghirlandă de ape…" 

Colonia grecească a Bizanțului a devenit în anul 350 Constantinopolul creștin, iar 

apoi Istanbulul islamic după cucerirea turcească din 1453. În ciuda jafurilor, 

revoltelor și cutremurelor succesive, el a reușit să își păstreze atmosfera și farmecul 

fără pereche. Vreme de peste 2 000 de ani, călători au venit pe aceste meleaguri, au 

rămas fascinați și au luat cu ei povești despre minunățiile și secretele lui, despre 

desfătările, dar și desfrâurile lui. John Freely spune povestea orașului de la 

întemeierea lui până în zilele noastre, surprinzându-i atât parfumul vieții cotidiene, 

cât și ceremonialurile de la curte și intrigile. Erudiția istorică se îmbină fericit cu 

relatările pitorești din scrierile diverșilor autori călători prin aceste locuri, precum și 

cu prezentări detaliate ale monumentelor ce fac gloria orașului de pe Bosfor.      

 (352 de pagini,  format 17 x 24 cm ) 

Autor:  Ion Nistor 

Titlu:  Istoria Basarabiei 

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

Scurtă prezentare: 

 Gândul meu a fost să dau în mână cetitorilor o carte în care să se 

reoglindească faptele săvârşite de moşii şi strămoşii noştri pe meleagurile 

basarabene, de la aşezarea lor acolo până în zilele noastre, cu toate necazurile şi 

suferinţele lor, cu toată munca şi jertfa lor, cu toată nădejdea şi încrederea în 

izbânda care era să vină, pentru a încununa jertfele şi străduinţele lor milenare, 

scria ION NISTOR 

  Istoria Basarabiei este prima sinteză istoriografică românească referitoare 

la acest spaţiu. Deşi a fost interzisă în perioada comunistă, această carte rămâne 

— la o sută de ani de la Unire — la fel de valoroasă şi necesară   

 (460 de pagini 15x21 cm) 

Autor:   Paul Kennedy  

Traducere: Laurenţiu Ursu, Teodora Moldovanu, Lucia Dos, Ramona Lupu 

Titlu:  Ascensiunea şi decăderea marilor puteri. Transformări economice şi 

conflicte militare din 1500 pînă în 2000  

Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2017 

Scurtă prezentare: 

 Convins că la baza tuturor evenimentelor politice sau militare stau raţiunile 

economice, Paul Kennedy schiţează un tablou complex al istoriei moderne şi 

contemporane a Occidentului şi a lumii. Cunoscutul istoric construieşte o amplă 

argumentaţie a celebrei teorii a „supraîntinderii imperiale”, conform căreia marile 

puteri cu vocaţie hegemonică ajung, în timp, să nu mai profite de „imperii”, îşi 

epuizează resursele în încercarea de a le conserva şi riscă astfel decăderea din clubul 

marilor puteri. Rezultatul este o lucrare de referinţă pentru istorici şi studenţii de la 

facultăţile de istorie, dar şi pentru studenţii şi profesorii de la facultăţile de ştiinţe 

politice şi relaţii internaţionale.  

  

 (616 de pagini, format 16x 24 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Angelica Hobjilă  

Titlu: Limbă şi comunicare – perspective didactice. Aplicaţii pentru 

învăţământul primar 

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

Scurtă prezentare: 
Lucrarea se doreşte a fi un ghid în planul didacticii Limbii şi comunicării – 

în accepţiunea clasică, al didacticii limbii şi literaturii române. Un ghid atât 

pentru cei care, în cadrul formării lor iniţiale, îşi fundamentează teoretic şi 

aplicativ acest domeniu de pregătire, cât şi pentru cei care, în demersul 

continuu şi actualizat al dezvoltării lor profesionale, caută nuanţări, provocări, 

premise pentru noi experienţe în activităţile cu elevii.  

Angelica Hobjilă (n. 1975, Huși) este conferențiar universitar dr. la 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi.  

(684 de pagini, format 15 x 21 cm) 

Autor: Ilie Rad 

Titlu: Cum se scrie un text ştiinţific. Disciplinele umaniste (ediţia 2017)  

Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2017  

Scurtă prezentare: 

 Redactarea unei lucrări ştiinţifice presupune respectarea unor norme pe 

care fiecare şi le însuşeşte „din mers”. Elaborat din raţiuni didactice şi inspirat 

de experienţa autorului, volumul constituie o sinteză a ceea ce s-a scris în spaţiul 

românesc (şi nu numai) despre redactarea unui text ştiinţific. Caracterul său 

aplicativ este evidenţiat de numeroasele exemple comentate, de informaţiile 

inedite privind anumite aspecte ale cercetării (site-ografia şi referinţele online, 

transcrierea textelor etc.). Prin conţinut, cartea se adresează în primul rînd 

studenţilor – care trebuie să întocmească lucrări de seminar, lucrări pentru 

simpozioane şi sesiuni ştiinţifice şi, mai ales, lucrarea de diplomă –, dar şi 

masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar 

care se pregătesc pentru obţinerea unor grade didactice sau cercetătorilor. Ilie 

Rad (n. 1955, Nandra/Luduş, Mureş) este absolvent al Facultăţii de Filologie din 

cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1979). Doctor în filologie 

(1998), profesor (2003) la Catedra de Jurnalistică a Facultăţii de Ştiinţe Politice, 

Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca.  (296 de pagini, format 14 x 20 cm) 

Autor:  Victor Loupan 

Titlu:  O istorie secretă a Revoluției Ruse 

Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2017  

Scurtă prezentare: 

 Epopeea comunismului a marcat viața politică și intelectuală a 

secolului al XX-lea. Totul a început odată cu preluarea puterii în Rusia de către 

un mic grup de indivizi, bolșevicii. Utilizând documente de arhivă inedite, 

volumul ne introduce în intimitatea neștiută a protagoniștilor Revoluției Ruse. 

Uneori această relatare riguroasă – care respinge epicul și monumentalul în 

favoarea aspectelor intime și umane – se transformă într-o anchetă de poliție 

sau într-un roman de spionaj, cu observația că totul este adevărat și argumentat. 

În aceasta constă originalitatea cărții lui Victor Loupan, care ne prezintă atât 

beciurile poliției secrete, cât și birourile de pe Wall Street, închisorile 

siberiene, dar și cafenelele din capitalele europene, frecventate de Lenin, 

Troțki și alți revoluționari. Cercetând aspectele invizibile ale Revoluției Ruse, 

autorul deschide uși rămase ferecate până acum.  

 (160 de pagini, format 13 x 20 cm) 

ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 

   COMUNICARE 



Autor:  Alexandre DUMAS 

Traducator: Octavian Soviany  

Titlu: Căsătoriile lui moş Olifus 

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Pitești, 2017 

Colecția: Literatură pentru copii & Adolescenți 

Scurtă prezentare: 

Cele o mie una fantome reprezintă o amplă culegere de povestiri fantastice 

publicată de Alexandre Dumas în 1849. Cartea e constituită din şapte cicluri: 

Cele o mie una fantome, Femeia cu colier de velur, Căsătoriile lui moş Olifus, 

Testamentul domnului de Chauvelin, O cină la Rossini, Gentilomii din Sierra 

Morena, Iepurele bunicului. Cel mai bogat repertoriu de teme şi motive specifice 

literaturii fantastice: capete tăiate care vorbesc, spânzuraţi malefici, fantome şi 

vampiri, povestea unui vânător blestemat să urmărească un iepure uriaş şi 

nemuritor sau aventurile stranii ale unui marinar căsătorit cu o sirenă. Povestirile 

dezvăluie o latură mai puţin cunoscută a operei lui Dumas. 

(224 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor: *** 

Titlu: Sufletul adolescentului. Ghid antistres pentru părinţi  

Editura, localitatea, anul:  Editura Sophia, București, 2017 

Scurtă prezentare: 

 Adolescenţa este, într-un fel, cea mai importantă perioadă din viaţa 

omului – însă şi cea mai dificilă, atât pentru el însuşi, cât şi pentru părinţi. Tot ce 

face adolescentul face pentru prima dată; nu are experienţă. Creşte, însă nu ştie 

cum se va dezvolta. Năzuieşte, însă nu ştie încotro. Vrea să fie, însă nu ştie ce. Le 

arată, parcă, tuturor că nu are nevoie de tutelă, că, în general, n-are nevoie de 

nimic – numai de libertate. Nu doar de libertate are însă nevoie adolescentul: şi 

mai necesare îi sunt atenţia, sprijinul şi, în principal, dragostea. Tocmai aici apare 

o contradicţie, fiindcă adulţilor li se pare că apropierea dintre ei şi copil s-a 

încheiat: adolescentul devine obraznic, neascultător, încăpăţânat, încearcă să se 

ferească de părinţi; el se distanţează de toţi, se străduiește să nu fie aşa cum vor  

să-l vadă adulţii. Adulţilor li se pare că adolescentul nu dorește decât să fie lăsat, 

în sfârşit, în pace. Cartea de faţă reprezintă o continuare organică a lucrării 

Sufletul copilului vostru, apărută recent la Editura Sophia.   

 (280 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor:   Chiara Piroddi  

Traducere:  Mihai-Dan Pavelescu  

Titlu: Prima mea carte despre forme Montessori  

Editura, localitatea, anul:  Meteor Publishing, București, 2017 

Scurtă prezentare: 

 „Prima mea carte despre forme” a fost concepută și realizată pentru a 

stimula dezvoltarea de capacități complexe, așa cum sunt cele vizual-spațiale și 

vizual-constructive, prin propunerea de jocuri de manevrare a materialelor și 

creativitate care au ca subiect principalele figuri geometrice. Graţie activităţilor 

antrenante, distractive şi bogăţiei de culori, copiii vor învăţa să recunoască 

formele şi vor face primii lor paşi independenţi pentru descoperirea lumii! 

  În pedagogia Montessori, cunoaşterea este o experienţă care trece prin 

simţuri (pipăit, văz şi auz) şi utilizează manevrarea liberă a materialelor, fiind 

susţinută de libertatea alegerii şi făcând uz de experienţa practică şi 

experimentarea directă, în locul unei înţelegeri conceptuale abstracte. 

  Ajutorul dat unui copil pentru a se dezvolta înseamnă stimularea 

iniţiativei sale spontane, respectarea descoperirilor sale gradate, tolerarea 

confruntării sale independente cu erorile şi încurajarea obţinerii satisfacţiei de a 

învăţa pe cont propriu cum să nu le mai repete.  

 (48 de pagini, format 22 x 28 cm) 
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Ecouri ale festivalului... 

Noutăti CASA RADIO 
Pascal Bentoiu, Breviar enescian  

Autor : Pascal Bentoiu  

Colecţie. Serie : Repere XXI  

Copertă / Ilustraţii : Daniel Ivașcu  

ISBN : 978-606-8468-56-3  

Format : 24 x 22  

Nr. pagini : 192  

Durată CD : 4 CD: 5h05  

Carte + 4 CD, ediţie bilingvă (română-engleză) 

cu o prezentare de Ioana BENTOIU, versiunea 

engleză Alistair Ian BLYTH 

 Culegerea de comentarii aici înfăţişate, scrie 

în Cuvântul introductiv semnat de Pascal Bentoiu, a 

însoţit un şir de 31 de emisiuni la Radio România 

Muzical între 1 februarie şi 30 august 2005. Tema 

ciclului era prezentarea unei integrale a Operei 

enesciene. Desigur, o integrală în adevăratul sens al 

cuvântului va fi trebuit să cuprindă eventual şi cele 

câteva zeci de lucrări şi fragmente de lucrări ale 

autorului scrise până la 16 ani. Noi am preferat să 

pornim de la opus 1 – Poema Română – şi, epuizând 

lucrările numerotate de autor, ca şi piesele 

instrumentale de concurs nenumerotate, dar 

publicate de Enescu (flaut, violă, harpă cromatică, 

trompetă), am adăugat zece alte titluri, fie piese 

originale (precum Impromptu concertant, Sonata 

„Torso” ori Trio-ul în la minor), fie piese recuperate 

din schiţe sau întregite în baza schiţelor (exemplu: 

poemul vocal-orchestral Isis, Simfoniile a IV-a şi a V-

a). Ceea ce a dus totalul la aproape 50 de titluri, 

arătând de fapt adevăratele dimensiuni ale Operei. Şi, 

încă o dată, a fost vorba de „integrală” într-un sens 

destul de relativ şi mai degrabă pragmatic. Chiar şi 

între piesele mai târzii s-ar fi putut oferi câteva titluri 

în plus, nu multe, evident, dar să zicem: Quartettsatz 

(1906) sau fragmentele orchestrate din Suite 

châtelaine (1911). 

Enescu a scris nu puţin, cum îi plăcea să afirme, ci 

mult, chiar foarte mult, dacă luăm în considerare şi 

numărul proiectelor ne-duse la capăt. Tipologia sa 

artistică nu e foarte diferită de cea a lui Mihai 

Eminescu, de la care de asemenea ne-au rămas 

sumedenie de lucrări neterminate. Acestor imenşi 

artişti fantezia lor debordantă le-a oferit mai mult 

decât puteau desăvârşi. 

 

George ENESCU, Compozitor  

Simfonia a III-a, Poemul Isis, Simfonia a IV-a, 

Simfonia a V-a  

Catalog : 433 ADD  

Nr. discuri : 2  

Durată CD : CD1: 63:05; CD2: 67:31  

 Editura Casa Radio propune un nou album 

care cuprinde ultimele trei simfonii şi poemul vocal-

simfonic „Isis” compus parţial de Enescu în anul 

1923 şi orchestrat de Pascal Bentoiu după schiţele 

compozitorului. Acest dublu disc include înregistrări 

realizate între anii 1994 şi 1998 de Corul şi Orchestra 

Naţională Radio, sub bagheta dirijorilor Horia 

Andreescu, Camil Marinescu şi Corneliu 

Dumbrăveanu, aducând o contribuţie majoră la 

cunoaşterea şi promovarea creaţiei simfonice 

enesciene.  

 


