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Record de public la Gaudeamus Cluj-Napoca 2018 
 

  
 
 Ediţia cu numărul 19 a Târgului Gaudeamus Cluj-Napoca, derulată sub 
semnul Centenarului şi al aniversării a 90 de ani de Radio România, s-a 
încheiat oficial duminică, 22 aprilie, beneficiind de prezenţa a numeroşi  
vizitatori. Evenimentul a fost organizat de Radio România (Echipa Gaudea-
mus şi Radio Cluj) şi Romexpo SA., cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-
Napoca. 
 Peste 28.000 de vizitatori, aproape 90 de evenimente editoriale şi 
peste 70 de participanţi sunt cifrele care confirmă, încă o dată, statutul de 
reper al vieţii culturale transilvănene pe care Gaudeamus Cluj-Napoca şi l-a 
câştigat. Preşedintele de onoare al acestei ediţii a fost îndrăgitul scriitor şi 
profesor Aurel Codoban. 
 Premiile Gaudeamus Cluj-Napoca 2018 au fost următoarele: • Trofeul 
Gaudeamus: locul 3 – Editura Humanitas, locul 2 – Editura Polirom şi locul 1 
– Editura Şcoala Ardeleană; • Cea mai râvnită carte a ediţiei a fost desemnat 
volumul Istoria, adevărul şi miturile de acad. Ioan-Aurel Pop, publicat de 
Editura Şcoala Ardeleană; • Trofeul Presei, pe secţiunile publicaţii, radio, 
TV şi online, a revenit cotidianului Făclia – secţiunea publicaţii, postului Ra-
dio Renaşterea – secţiunea radio, postului TVR Cluj – secţiunea TV şi website
-ului clujulcultural.ro – secţiunea online. Premiul Educaţia, oferit de către 
Radio România, a fost decernat Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca. Premiul Miss Lectura a fost câştigat de Vasiana 
Sălăjan, elevă la Liceul de Coregrafie Octavian Stroia din Cluj-Napoca.  
 Începând cu Târgul Gaudeamus Cluj-Napoca, toate evenimentele or-
ganizate de Radio România sub acest brand găzduiesc un spaţiu dedicat 
Centenarului Marii Uniri, în cadrul căruia este expusă o colecţie de volume 
cu această tematică. La Cluj-Napoca, acest spaţiu a fost amenajat în 
colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei iar volumele expuse 
au fost publicate de editurile Litera, Şcoala Ardeleană, Humanitas, RAO, 
Mega, Argonaut şi Carminis. 
 Cărţile se întorc acasă, campanie care are ca principal obiectiv consti-
tuirea, prin donaţii din partea expozanţilor şi a vizitatorilor, a unui fond de 
carte care va avea ca beneficiari biblioteci ale unor comunităţi subfinanţate 
din acest punct de vedere. O mare parte din cele circa 2.000 de vol-
ume donate la Gaudeamus Cluj-Napoca 2018 pentru acest proiect vor 
ajunge, prin intermediul Radio România Cluj şi al Bibliotecii Judeţene Octa-
vian Goga, la Biblioteca Comunală Ioan Ploscaru din comuna Frata.  
 
 La bună lectură! ca de fiecare dată, vă doresc:  
             
                              
          Carmen Ionescu  
          Mihaela Bîlbîie 

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



Autor: Vintilă Mihăilescu 
Titlu:  Etnogeneză și țuică 
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Noul volum al lui Vintilă Mihăilescu conturează imaginea societăţii 
româneşti contemporane, trecînd de la realitatea imediată, cu noile „tehnici ale 
sinelui” şi device-uri ce creează dependenţă, la „actualitatea trecutului”, ţinut la 
loc sigur în memoria colectivă, ori la „dilemele viitorului”, pîndit prin oglinzi 
magice înainte de-a fi înţeles întîi şi-ntîi realitatea timpurilor în care ne ducem 
traiul. Incursiunile spumoase în istoria noastră mai recentă sau mai îndepărtată 
explică mentalităţi şi obiceiuri vechi de cînd lumea, ubicua diviziune 
dintre noi şi celălalt, legăturile candide dintre „rumâni” şi licorile făurite pe 
teritoriul nostru cu-atîta meşteşugire de-a lungul istoriei zbuciumate, toate 
acestea făcînd ca Etnogeneză şi ţuică să fie o lectură care ne invită la 
introspecţie.       
 (208  pagini, format 15 x 25 cm) 

Autor:  Doris Mironescu 
Titlu:  Viața lui M. Blecher 
Editura, localitate, anul: Humanitas, București, 2018  
 
Scurtă prezentare: 
 „În vârstă de 24 ani. Trăiește. Trăiește lângă mare, la soare, se 
preumblă prin nostalgicele curți ale oamenilor și pe trotuarele linse curat de 
praf. Zărește o fată, un câine sau o scoică: privește; nu știe; nu înțelege; 
conturul visului îi alunecă direct prin mâini, în plină și absurdă realitate. 
Vârtejurile lui nu pot fi închise într-un saltar iar corăbiile lui pornesc fără să se 
adune. În vidul celor patru albi pereți își sculptează corpul divers. Halucinant 
de exact, există. Viața lui e precisă pentru că se petrece așa. Scrie întâi sub piele 
apoi transcrie pe hârtie.“ (M. Blecher, 1934) 
 „Cred că trecerea lui M. Blecher prin viaţă are o semnificaţie deosebită 
în ordinea morală a lumii. În existenţa lui, care e un sfâșietor act de martiraj, 
cred că stă închisă una dintre cele mai patetice şi mai zguduitoare biografii ale 
timpului. O biografie cu elemente universale, valabilă pentru orice om, din 
orice parte a lumii.“ (Geo Bogza, 1938)  
 
 (264 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Răzvan Ventura 
Titlu:  Materie și violența la Lautréamont și Apollinaire 
Editura, localitatea, anul: Tracus Arte, București, 2018  
 
Scurtă prezentare: 
 Valorificând două paradigme aflate la poli opuşi, cea a închiderii şi cea a 
deschiderii, Lautréamont şi Apollinaire sunt totuşi uniţi de aceeaşi aplecare spre 
materie, de o logică similară a unui activism dus la extrem, de o egală pendulare 
între ispita de a avea de-a face cu concretul materiei şi de a fugi întrucâtva de 
ceea ce ea reprezintă. În cei doi poeţi analizaţi în această carte materia şi-a lăsat 
fără îndoială urmele, fie şi în varianta unei scriituri maladive care încearcă, în 
modul lor propriu, să scape de blestemul istoriei.   
 Răzvan Ventura s-a născut pe 9 ianuarie 1969. Doctor în filologie al 
Universităţii din Bucureşti (2007) cu o teză despre Gustave Flaubert, diplomă de 
studii aprofundate în specializarea Studii de cultură franceză. A publicat, în 
trecut, articole în 1993-1994 în suplimentul cultural Litere-Arte-Idei al revistei 
Cotidianul.   
 (308 pagini, format 13 x 20 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

ESEU 



Autor: Vintilă Horia 
Titlu:  Culorile tăcerii 
Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 În prefața la prima antologie de poezie românească publicată în exil 
(Buenos Aires, 1950), Vintilă Horia accentua ideea că „abia după armistițiul din 
August 1944 se poate vorbi în istorie de o emigrație românească, de un exod în 
masă care a dat naștere peste hotarele Țării unui microcosm 
românesc, reprezentând, cu destulă fidelitate, trăsăturile caracteristice ale 
macrocosmosului originar. O lume românească a luat naștere în câțiva ani în 
afara spațiului românesc.” Cunoscut astăzi îndeosebi ca prozator (în special 
datorită romanului Dumnezeu s-a născut în exil, premiat cu prestigiosul Goncourt 
și tradus în multe limbi), Vintilă Horia debuta editorial în 1937 cu un volum de 
poezii intitulat Procesiuni (editura Pavel Suru). Anterior, semnase în 
revista Gândirea deopotrivă poezie, proză, eseu și cronică literară, demonstrând 
încă de atunci o vastă și solidă cultură, atât în plan românesc, cât și universal. 
 
 (256 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: William Faulkner 
Traducere: Eugen Barbu și Andrei Ion Deleanu  
Titlu: Cătunul 
Editura, localitatea, anul: Editura ART, București, 2018 
 
Scurtă prezentare:  
 Primul volum din trilogia dedicată clanului Snopes. În pregătire: 
"Orașul" și "Casa cu coloane". 
  Cătunul este o interpretare ironică a tragediei antice și totdată un 
comentariu acid la adresa Sudului american. În legendarul ținut Yoknapatawpha 
din Mississippi, tânărul Flem Snopes își începe ascensiunea, dominând 
comunitatea din Moșia Franțuzului și ajungând repede un personaj de temut. 
 Povestea lui Flem, simbol faulknerian al parvenirii și al lipsei de 
scrupule, se întrepătrunde cu viețile celorlalți locuitori ai ținutului, alcătuind o 
imagine însuflețită a Americii rurale dintre secole.  
 
 (672 de  pagini, format 12 x 19 cm) 

Autor: Mihai Eminescu  
Selecție, note și prefață de Cătălin Cioabă și Ioan Milică  
Titlu: Publicistică literară Convorbiri literare, Curierul de Iași, Timpul, 
Fântâna Blanduziei  
Editura, localitatea, anul:  Editura Humanitas, București, 2018 
Colectia: Cartier CLASIC 
Scurtă prezentare: 
 A-l descoperi pe gazetarul Eminescu înseamnă a trece peste câteva 
obstacole nevăzute. Mai întâi, faima sa de poet, care ne ispitește să credem că 
tot ce a avut de spus a scris doar în vers. Apoi, varietatea deconcertantă a 
textelor publicistice, care-l descumpănește pe cititorul de azi, părându-i-se că se 
pierde în noianul de relatări ale unor scene dintr-un alt veac. Se simte oare în ele 
spiritul lui Eminescu? Pe de altă parte, prea adesea s-a spus că publicistica 
aparține mai mult unei ideologii decât autorului ei. Dar este acest lucru 
adevărat? Sau e doar o scuză pentru uitare? 
 O voce se distinge totuși aici, aceeași ca în marile poeme, dacă avem 
răbdarea de a trece peste prejudecățile noastre hrănite de nerăbdare. Îl vom 
descoperi pe scriitorul Eminescu, chiar și atunci când rezumă știrile zilei, când 
descrie faptul divers, când redactează cronici de război sau când polemizează. 
Aflăm în aceste pagini un adevărat ziarist-regizor ce rotește caleidoscopul de 
întâmplări al lumii și pune în mișcare un cortegiu de imagini pline de nuanțe, vii 
și pregnante, îndemnându-l pe cititorul din orice epocă să devină contemporanul 
său. .   
 (536 de pagini, format 15x 21 cm) 

 

LITERATURĂ 



FICȚIUNE 

Autor: Mark Lowery  
Traducere: Bogdan Voiculescu  
Titlu:  Călătoria mea cu Charlie 
Editura, localitatea, anul:  Editura Pandora M, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Ce-ai face din dragoste pentru fratele tău? 
 Martin are 13 ani și împreună cu fratele său mai mic, Charlie, pornește 
într-o călătorie absolut specială. Vor traversa Marea Britanie, un drum de exact 
678 de kilometri din Preston până în vârful peninsulei Cornwall, unde îi 
așteaptă un delfin într-un port. 
 Martin ține foarte mult la Charlie, care este un băiat neobișnuit. E unul 
dintr-un milion. S-a născut prematur și e un miracol că a supraviețuit. Și la cât 
este de neastâmpărat, își ține mereu fratele în alertă. Martin se străduiește să fie 
un frate bun, dar e greu când în Cornwall îi așteaptă ceva copleșitor…   
 
 (272 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Erika Johansen  
Traducere: Marilena Dumitrescu  
Titlu: Invadarea Ținutului Tearling 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2018 
Scurtă prezentare:  
 Kelsea este Regina Ținutului Tearling. În ciuda tinereții sale, și-a 
asumat rapid rolul unui conducător onest, drept și puternic. Dar odată ce 
refuză să mai plătească tributul în oameni ținutului învecinat, Kelsea încalcă 
voința și interesele Reginei Roșii, un conducător brutal a cărui putere se 
întemeiază pe magie neagră; aceasta își trimite temuta armată în Tearling, 
pentru a lua cu forța ceea ce consideră că i se cuvine. Pe măsură ce armata 
cotropitoare se apropie, Kelsea dezvoltă legături strânse cu o epocă dina-intea 
Trecerii și ajunge la un aliat neobișnuit: Lily, care luptă să-și salveze viața 
într-o lume în care a fi femeie este o crimă. Atât soarta Ținutului Tearling, cât 
și sufletul lui Kelsea depind de Lily și de evenimentele din viața ei. Dar 
timpul se dovedește un adversar redutabil…   
Erika Johansen şi-a luat masteratul la Iowa Writers' Workshop, una dintre 
cele mai importante destinaţii pentru scriitorii în devenire. A început să 
lucreze la seria Regina Ținutului Tearling încă din 2007, inspirată de un vis: 
„Imaginea unor corăbii la linia orizontului, lăsând în urmă un ținut pustiit și 
îndreptându-se către un viitor nesigur“.    (624 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Italo Calvino 
Traducere: Eugen Uricaru și Geo Vasile 
Titlu: Iubiri dificile 
Editura, localitatea, anul: Art, București, 2018 
Scurtă prezentare:  
 Concentrându-se asupra unor subiecte precum dragostea, alienarea și 
sincopele care apar în comunicare, Iubiri dificile urmărește aventurile 
individuale ale mai multor personaje și dezvăluie barierele psihologice care le 
împiedică să iasă din rutina solitudinii și a plictiselii. Această colecție 
fascinantă de povestiri, în care autorul amestecă realitatea și iluzia și disecă 
emoții cu o precizie aproape chirurgicală, ilustrează perspectiva unică și 
talentul narativ al lui Calvino.  
 Italo Calvino (1923-1985) este unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori 
italieni ai secolului XX. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a luptat 
alături de Rezistenţa italiană, experienţă reflectată mai târziu în 
romanul Cărarea cuiburilor de păianjeni (1947). Volumele care i-au urmat, 
dintre care amintim Vicontele tăiat în două (1952), Baronul din 
copaci (1957), Cavalerul inexistent (1959), Oraşele invizibile (1972) i-au 
adus celebritatea în lumea literară, precum şi numeroase premii.   
 (440 de pagini, format 13 x 20 cm)  



Autor:  NIKOLAI VASILIEVICI SABLIN  
Titlu: Călătoria prin Eldorado 
Editura, localitate, anul: Editura Corint, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
   NIKOLAI VASILIEVICI SABLIN s-a născut în 1880, într-o veche 
familie nobiliară rusă, și a emigrat în România în 1920, unde a activat ca lider al 
emigrației politice ruse de orientare monarhistă. Printre funcțiile deținute se 
numără cea de preşedinte al filialei române a Uniunii Militare Navale Ruse sau 
cea de director al publicaţiei antisovietice Golos Buharesta. După ce la 29 
decembrie 1944 a fost răpit de contraspionajul militar sovietic, N.V. Sablin a 
fost transportat la Moscova și condamnat la 20 de ani de lagăr. Eliberat înainte 
de termen, a fost predat autorităţilor române în 1955. Urmărit de Securitate, 
arestat și condamnat din nou, în 1958, la 20 ani de temniţă grea şi 8 ani de 
închisoare corecţională, pentru scrierea memoriilor intitulate Călătoria prin 
Eldorado. A murit în 1962, în detenție, la Dej. În 2008 i s-a publicat la Sankt-
Petersburg volumul 10 ani pe iahtul imperial Standart, despre serviciul efectuat 
pe iahtul personal al Ţarului Nikolai al II-lea al Rusiei.   
 (544 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Basarab Nicolescu  
Titlu: Români din Paris 
Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București,  2018 
Scurtă prezentare:  
 Trei nume legendare – Eliade, Cioran, Ionesco – reunite într-o 
fotografie făcută în 1977 de Louis Monier în Piața Fürstenberg – așa este 
Louis Monier prezent în memoria colectivă a românilor. Povestea acestei 
fotografii merită a fi spusă.    În 1977, Pierre Belfond apelează la Louis 
Monier, fotograf liber profesionist încă din 1968, pentru o fotografie a lui 
Mircea Eliade, în compania prietenilor lui Ionesco și Cioran, în vederea 
lansării cărții „Încercarea labirintului”. Ionesco, Cioran și Eliade au acceptat 
fiindcă îl cunoșteau deja cu toții pe Louis Monier, care îi fotografiase pentru 
editurile lor. Dragostea pentru literatură și pasiunea de a le face portrete 
scriitorilor l-au condus pe Louis Monier spre întâlnirea cu acești giganți ai 
culturii secolului XX. În timpul întâlnirilor noastre, Louis Monier mi-a arătat 
mai multe fotografii cu Eliade, Ionesco și Cioran făcute de el, precum și 
portrete fabuloase ale lui Stéphane Lupasco, Vintilă Horia, Horia Damian, 
Constantin Virgil Gheorghiu, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Astfel a 
încolțit în mintea mea ideea acestei cărți, cu mai bine de zece ani în urmă. Mi 
s-a părut important ca o astfel de comoară să fie arătată publicului larg. 
(Basarab Nicolescu ) (124 de pagini, format 20 x 24 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 

Autor: Maria, Regina României 
Ediție de Sorin Cristescu 
Titlu: Regina Maria - Însemnări din ultima parte a vieții 
Editura, localitate, anul: Editura Corint, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Viața își continuă cursul ei calm, dar cu acel curent subteran de 
emoție din cauza agitației care a cuprins lumea. Sandy pare mulțumită, îi 
place frumusețea locului și, la fel ca și mine, se bucură de splendoarea 
pomilor înfloriți. [...] Altă încântare sunt nuanțele diferite de verde delicat pe 
care le capătă copacii care își întind ramurile încărcate cu frunze, una câte 
una, acoperind fundalul munților cu umbre. [...] Aceste nuanțe atât de diferite 
sunt o sursă de neîncetată bucurie, aș vrea să le absorb în ființa mea, să 
devină o parte din mine. Regina Maria, însemnare din 9 aprilie 1938 
 Acest volum îngrijit de Sorin Cristescu reproduce pentru prima oară în 
traducere românească ultima parte din jurnalul Reginei Maria, de la 4 martie 
1937 până la ultima însemnare din 11 iulie 1938. Fiecare pagină este o 
mărturie a seninătății cu care regina și-a acceptat suferința, a răbdării cu care s-
a supus investigațiilor și tratamentelor, unele de-a dreptul chinuitoare, a felului 
demn în care și-a purtat infirmitatea, ea, care fusese plină de energie și capabilă 
să reziste la cele mai solicitante eforturi. Impresionant este modul în care a 
refuzat să vadă evidența, să accepte faptul că sfârșitul este din ce în ce mai 
aproape. (272 de pagini, format 20 x 13 cm) 



Autor: Alberto Basciani   
Titlu:  Dificila unire Basarabia și România Mare, 1918-1940 
Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chișinău, 2017 
Scurtă prezentare: 

La 13 ianuarie 1918 armata română s-a îndreptat spre Basarabia și a atacat 
granița de la Ungheni, păzită atunci de o garnizoană bolșevică. La început, trupele 
românești nu au întâmpinat prea multe dificultăți, astfel că în scurt timp au 
înaintat spre Chișinău. În aceeași zi, Ernest Broșteanu, generalul care conducea 
expediția militară, a comunicat Guvernului Român că ocupase primele obiective 
militare. Un fost soldat de origine basarabeană al armatei țariste, Ștefan 
Usinevici, reușise să se întoarcă acasă tocmai în acele zile, și să devină astfel 
martor la sosirea trupelor românești la Chișinău. Într-o carte de memorii 
Usinevici nota că majoritatea populației din regiune primise cu un oftat de ușurare 
venirea soldaților români. Drept represalii pentru decizia luată de executivul de la 
Iași, Lenin a ordonat expulzarea imediată a ministrului român de la Petersburg, 
Constantin Diamandi, și confiscarea rezervelor de aur ale Băncii Naționale a 
României, care fuseseră mutate în Rusia din motive de siguranță în timpul 
războiului. La 27 martie 1918, după 61 de zile de existență independentă, 
în prezența Președintelui de Consiliu al României și a câtorva miniștri, Republica 
Democratică Moldovenească își decreta solemn dizolvarea și unirea voluntară cu 
Regatul României. Alberto Basciani      (428 pagini,  format 13 x 20 cm ) 

Autor:  Jean-Noël Grandhomme  
Traducere: Ionela-Felicia Moscovici, Georgiana Medrea Estienne și Valentin 
Trifescu.  
Titlu: România - de la Tripla Alianță la Antanta (1914-1919)  
Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I. Cuza, Iași, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Lucrarea analizează, cu multă luciditate şi spirit critic, istoria României din 
timpul Primului Război Mondial. Au fost reliefate: situaţia politică şi militară de la 
începutul conflictului armat, relaţiile cu celelalte ţări europene, campania din 1916, 
redresarea ţării, relaţiile de forţe cu Puterile Centrale şi naşterea României Mari. 
Activitatea ştiinţifică a lui Jean-Noël Grandhomme a fost recunoscută de 
comunitatea academică românească prin acordarea premiului „Nicolae Iorga” al 
Academiei Române în anul 2001.  
 Jean-Noël Grandhomme (n. 1967, Strasbourg, Franța) este doctor în istorie 
al Universității Paris IV-Sorbona, profesor universitar de istorie contemporană la 
Université de Lorraine din Nancy, membru în prestigioase consilii științifice cum 
sunt Memorial de Verdun sau Memorial de l’Alsace-Moselle. Cărți publicate: Le 
Général Berthelot et l’action de la France en Roumanie et en Russie méridionale 
(1916-1918), 1999, pentru care a primit Premiul pentru Istorie Militară din partea 
Ministerului francez al Apărării și Premiul „Nicolae Iorga” din partea Academiei 
Române, Grande Guerre et l´effondrement de l´armée russe, 2000, Français et 
Roumains dans la Grande Guerre, 2008.  
 (272 de pagini 13 x 20 cm) 

Autor: Mihai-Ștefan Ceauşu, Liviu Brătescu, Simion-Alexandru Gavriş (coord.)  
Titlu:  Regalitatea română. Perspective istoriografice  
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I. Cuza, Iași, 2018 
 
Scurtă prezentare: 
 La împlinirea a 150 de ani de la instaurarea monarhiei constituţionale, un 
grup de cercetători şi profesori, preocupaţi de procesul de modernizare a României şi 
de evoluţia acesteia în perioada interbellica, au dorit să surprindă rolul jucat de 
instituţia monarhică în spaţiul românesc de-a lungul a 81 de ani. Chiar dacă 
momentul festiv putea duce la apariţia unor analize elegiace, nu a fost deloc aşa, ba 
dimpotrivă. Textele ce se regăsesc astăzi în cuprinsul volumului intitulat Regalitatea 
română. Perspective istoriografice realizează un excurs istoriografic provocator, 
având, printre altele, calitatea de a prezenta cititorilor mai multe episoade din istoria 
instituţiei monarhiei româneşti, poziţionarea ei faţă de anumite momente politice şi, 
nu în ultimul rând, modul în care evoluţia politică, economică şi culturală a României 
a fost influenţată de personalitatea celor patru regi ai României.  
 (417 pagini, format 17 x 24 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Ion Dur 
Titlu: Cioran. Conform cu originalul  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2018 
Colecția: Comunicare media  
Scurtă prezentare: 

S-a citit intens Cioran dupa 1989, din placere si curiozitate, iar cei care s-au 
apropiat de cartile sale, cu nesaț și fără snobism, au fost în mare parte tinerii, 
întreținând astfel - alaturi de critici - un sindrom sau efect Cioran. 
Eseurile din carte încearcă să deconstruiască politropia unui personaj complex, 
contradictoriu și tragic, atipic prin profunzimea reflecției, scepticism și 
complicitatea cu lectorul virtual. Exercitiul hermeneutic a apelat la text și, acolo 
unde s-a putut, la manuscrisele aflate la Sibiu, în arhiva lui Relu Cioran. Avem 
nevoie de un Cioran în ediții critice (mai ales cărțile cu marcă ideologică) și care 
să semene cât de cât cu originalul. Filosoful din Rășinari nu a fost un învins, ci a 
avut saturația ontologică a unui om revoltat. A fost situat totdeauna în contra sau 
în răspăr (a rebours) față de tot ceea ce s-a creat de la Adam încoace, un reformist 
radical nemulțumit până și de sinucidere, care va trebui să fie, ea însăși, 
reformată.  (428 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Julia Segal  
Traducere: Vlad Vedeanu  
Titlu: Fantasmele în viața cotidiană. O abordare psihanalitică pentru 
înțelegerea propriei persoane 
Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 De-a lungul vieții, iubim și muncim, aducem pe lume copii și îi creștem, 
evităm unii oameni și ne apropiem de alții. Pe fundalul vieții noastre interioare 
rulează permanent fantasme inconștiente, care ne influențează percepțiile și 
modul în care gândim, simțim și acționăm. În volumul de față, Julia Segal aduce 
în prim-plan diferite fantasme care dau formă experienței vieții cotidiene, 
colorându-ne într-un anumit fel relațiile cu partenerul de cuplu, cu părinții, 
copiii, colegii și cu șefii și modelându-ne atitudinea față de evenimentele 
importante ale vieții – nașterea, îmbătrânirea, moartea, dezvăluindu-ne diferitele 
„povești" în care suntem profund implicați, în care credem și care se desfășoară 
independent de conștiința sau intențiile noastre. Scrisă accesibil, bogată în 
exemple și ilustrări, cartea se adresează tuturor celor care sunt interesați de 
profunzimile vieții psihice. Julia Segal este psiholog, membră a Asociației 
Britanice pentru Consiliere și Psihoterapie. A predat psihanaliză la Universitatea 
din Manchester.  (368 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Anne M.R. Agur, Arthur F. Dalley, II  
Titlu:  Grant. Atlas de anatomie (Ediția a XIV-a) 
Editura, localitatea, anul:  All, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Ediția proaspăt revizuită a atlasului GRANT conține referințe vizuale 
uimitoare și informații de o relevanță clinică incontestabilă. De mai bine de 70 
de ani, volumul de față traversează etape de continuă adaptare, pentru a 
satisface nevoile noilor generații de studenți, menținând în același timp tradiția 
de excelență a emblemei GRANT. Ilustrațiile extrase din specimene reale, 
prezentate în secvențe de disecție de la suprafață în profunzime, au transformat 
acest atlas de anatomie într-un instrument de studiu esențial. Ediția a XIV-a a 
fost revizuită cu meticulozitate, pentru a înlesni experiența de învățare a 
structurii și funcțiilor corpului uman. Structura riguros organizată le permite 
cititorilor să extragă cu mare ușurință informațiile concise sau aprofundate de 
care au nevoie. Atlasul conține: Imaginile inițiale recolorate, la un nivel ridicat 
de vizibilitate a țesuturilor, ceea ce ajută la formarea de construcții 3D pentru 
fiecare regiune a corpului, Diagrame schematice care clarifică toate conceptele 
anatomice, Legende care descriu aplicațiile clinice, oferind indicații prețioase 
pentru practica medicală, mai mult de 100 de RMN-uri semnificative clinic, 
imagini CT, scanări cu ultrasunete și desene de orientare esențiale 
 (896 de pagini, format 21 x 30 cm) 
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Autor:  FRANK COTTRELL BOYCE  
Traducere: Cătălin Georgescu  
Titlu: Lista lui Sputnik, cățelul extraterestru 
Editura, localitatea, anul: Corint, București, 2018 
Colecție: Smart Age 
Scurtă prezentare: 
 Prez știe din proprie experiență că metoda cea mai buna de a ține evidența 
lucrurilor este să faci o lista. Când ajunge să locuiască undeva la țară, în viața lui 
apare Sputnik - un personaj despre care cu greu poți spune că e doar un pic ciudat. 
Mai întâi pentru că poate auzi ceea ce gândețte Prez.  
Pe urmă, deși arată ca un caine, nu e, dar numai Prez stie asta. Și, apoi, pentru că 
se poate folosi după bunul său plac de legile spațiului și ale timpului. Sputnik este 
un extraterestru și are de îndeplinit o misiune: cu ajutorul lui Prez, trebuie să 
găsească zece motive pentru care Pământul merită salvat de la o catastrofă. Exact 
cât e nevoie ca Prez să aibă parte de o vacanță de vară colosală, distractivă și 
palpitantă, fiindcă amândoi au de mers, împreună, într-o călătorie. Și de întocmit, 
astfel, lista lucrurilor care fac din lumea noastră un loc extraordinar.  
 FRANK COTTRELL BOYCE este autorul cărții Uluitorul Broccoli Boy, 
apărută, în traducere, la Editura Corint Junior, precum și al volumelor Cosmic, 
Framed si Milioane.  (352 pagini, format 13 x 20cm) 

Autor: 826 Valencia   
Traducere: Mihaela Pogobnic, Prefaţă: Simona Popescu  
Titlu: 642 exerciții de scriere creativă 
Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, Pitești, 2018 
Scurtă prezentare: 
 642 de exerciții de scriere creativă e un obiect simpatic, orice s-ar zice. Și, 
dacă ești elev sau profesor, exercițiile sunt inspiratoare. Uneori, inspirația nu vine 
de la sine, se ascunde. Dar ea poate fi descoperită, provocată. Mă gândesc că mi-ar 
fi plăcut să dau de-așa carte, copil fiind. Seamănă ce-i în ea cu jocul numit mima. 
Primești, la mimă, un cuvânt și trebuie să imaginezi mișcări și mutre de tot felul și-
o întreagă coregrafie a mâinilor ca să-i faci pe ceilalți să ghicească despre ce e 
vorba. Primești, aici, o idee, faci mima pe hârtie, ca să ghicească ceilalți despre ce 
e vorba, de fapt, dincolo de ce se vede la prima vedere. 642 de provocări ca 
să imaginezi, să aranjezi în fel și chip lucrurile din mintea ta, din imaginarul tău 
nesfârșit (de care nici nu știi!). Dintre ele, mi s-ar potrivi, să zicem: Ai dat de 
capătul curcubeului… O pasăre te tot urmărește de o săptămână. Oare de ce? 
Pentru cine lucrează? (304 de pagini, format 19 x 23 cm) 

Autor:    Cosmin Neidoni  
Titlu: Începe cu de ce 
Editura, localitatea, anul:  LIBRIS EDITORIAL, Brașov, 2018 
 
Scurtă prezentare: 
 Bunul-simț, așteptările, seninatatea,  erotismul, sinceritatea   se 
întâlnesc, deopotrivă, în „Viața la 40 de ani”. (In)actualitățile durabile ale 
vieții capătă în eseurile lui Cosmin Neidoni o amprentă stilistică 
inconfundabilă. Felul în care este decupată realitatea, principiile de viață 
estetizate până la sublim, fac din cartea de față un argument în plus în 
favoarea afirmatiei lui Jung. Nu încape nicio îndoială că viața începe la 40 de 
ani. Gabriela Enescu 
  „Nu voi fugi de nimic din ce este omenesc a trai, voi spera, mă voi 
entuziasma, mă voi bucura, mă voi întrista, voi fi dezamagit, dar voi alege 
mereu să trăiesc viața în mijlocul ei.” 
 El este Cosmin Neidoni și n-am întalnit bărbat mai stenic. De mai bine 
de un an „vorbește” săptămânal cu cititoarele Catchy. Este adorat pentru 
sinceritatea dezarmantă și pentru cugetul înalt. Scrisul lui este restaurator de 
încredere. Doamnelor, Domnilor aveți legătura cu bărbatul care transmite fix 
din mijlocul vieții. Mihaela Cârlan 
 (193 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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Noutăti CASA RADIO 
 

Pascal Bentoiu, Breviar enescian   

Autor : Pascal Bentoiu  

Colecţie. Serie : Repere XXI  

Copertă / Ilustraţii : Daniel Ivaşcu  

ISBN : 978-606-8468-56-3  

Format : 24 x 22, Nr. pagini : 192  

Durată CD : 4 CD: 5h05  

Anul apariţiei : 2017    

Carte + 4 CD 

Ediţie bilingvă (română-engleză) 

Cu o prezentare de Ioana BENTOIU  

Versiunea engleză Alistair Ian BLYTH 

 Culegerea de comentarii aici înfăţişate 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, mărturisește 

Pascal Bentoiu. 

 

N. Steinhardt Jurnal de autor (1978-1984)  

carte+CD  

Autor : N. Steinhardt  

Colecţie. Serie : Biblioteca Radio. Ediţii sonore  

Copertă / Ilustraţii : Constantin Popovici/Daniel Ivaşcu  

ISBN : carte: 978-606-8468-60-0 // ISBN disc: 978-606-8468-

61-7  

Format : 16 x 16, Nr. pagini : 95, Durată CD : 76’38’’  

Anul apariţiei : 2017    

Documente scrise şi sonore din Arhivele Radio 

România. Tablete radiofonice susţinute de Nicolae 

Steinhardt între 1978-1984 în emisiunea „Atlas 

cultural” realizată de Victoria Dimitriu.  

Cu o prezentare de Ion Bogdan Lefter 

 Această carte cu CD conţine 16 tablete 

radiofonice citite de Steinhardt în emisiunea „Atlas 

cultural”, precum şi un bonus, un interviu din 1984. Un 

om într-o voce, aşa cum îl prezintă Ion Bogdan Lefter în 

prefaţa sa intitulată „Plăpândul şi dârzul Steinhardt 

sublimat într-o voce”, un scriitor cu totul aparte, 

deţinătorul unui „eseism cultivat şi lejer”, N. Steinhard 

trasează în acest Jurnal de autor mai multe istorii: una a 

marii literaturi, alta a artei.  

Textele sale, rostite cu pasiune la microfon, au aspectul 

unui jurnal intelectual, de lecturi, de spectacole şi 

expoziţii, de călătorii şi reflecţii.  


