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  Radio România la 90 de ani! 
 Final de an cu multe evenimente pentru Societatea Română de Radiodifuziune. 

 Radio România a marcat debutul evenimentelor din  seria ce aniversează 90 

de ani de la înfiinţarea postului public de radio prin festivitatea de dezvelire a 

plachetei Studioul Paul Grigoriu, la studioul 31, principalul studio de emisie al Radio 

România Actualităţi. În cadrul ceremoniei, Georgică Severin, Preşedinte Director 

General şi Dan Preda, manager Radio România Actualităţi au elogiat activitatea lui 

Paul Grigoriu în slujba radioului, cu speranţa că generaţiile de jurnalişti ce-i ur-

mează vor duce mai departe manifestul mentorului lor, omul ce reuşea de fiecare 

dată să atingă pragul cel mai înalt al profesionismului. În completare, Rodica 

Grigoriu – fosta soţie a realizatorului, cu multă emoţie şi lacrimi în ochi a invocat 

personalitatea marelui om de radio: „Paul (Grigoriu) a iubit radioul mai mult decât 

orice pe lume”. 

 La 90 de ani de la naştere, Radio România a propus de la 1 noiembrie, o in-

cursiune în trecutul său, dar şi o cursă pasionantă printre oameni şi evenimente din 

prezent, urmărind site-ul aniversar cu un format prietenos şi accesibil. Bogat în radio

-istorii, mărturii, poveşti de viaţă şi evenimente, ilustrat cu fotografii rare, https://

rr90.srr.ro este o bijuterie unicat.  

 90 de ani de Radio România şi 20 de ani cu Editura Casa Radio. 20 de ani de 

restituiri: voci valoroase la microfon şi înregistrări de patrimoniu, montări radiofonice 

de excepţie, poveşti rostite cu har înainte de culcare, marea poezie în rostirea 

preţioasă a poetului, cărţi şi hărţi sonore, sonorul tradus în vizual, întâlniri peste timp 

între artişti şi actori, între poeţi şi critici literari contemporani, înregistrări muzicale 

care au făcut istorie pe scenă, înregistrări noi pentru o fonotecă de mâine. Aşa am 

putea rezuma, în câteva cuvinte, primii douăzeci de ani de viaţă ai Editurii Casa 

Radio, o editură care este atentă la activitatea Radioului public, a arhivelor sale 

scrise şi sonore.  

 Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Radio România Muzical a dedicat  Cen-

tenarului României finalizarea unui nou proiect, site-ul www.clasic.radio, construit 

pe un domeniu gestionat de EBU - Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune şi 

dedicat interpreţilor şi compozitorilor români. Pe site-ul www.clasic.radio pot fi ac-

cesate în prezent peste 40 de portrete ale unora dintre cei mai cunoscuţi şi re-

prezentativi muzicieni români, compozitori şi interpreţi, însoţite de fişiere audio ilus-

trative pentru creaţia şi repertoriul acestora. 

 Lucruri bune se pot spune și despre producția editorială a anului 2018, con-

cretizată în mii de titluri ale autorilor români, alături de care, nume mari ale literaturii 

universale sau autori contemporani de succes au ținut în priză cumpărătorii români 

de carte.  

Cum ne apropiem de finalul de an, vă urăm tuturor, 

 
  La mulți ani și 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: Florin OPRESCU 
Titlu:  Romanul românesc şi morfologia puterii 
Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Din Cuprins: 
◊ Critica ideilor despre Putere  
◊ Puterea activă a Subiectului  
◊ Puterea reflexivă a Subiectului  
◊ Pasivizarea Subiectului în faţa puterii Istoriei  
◊ Impersonalizarea puterii în romanul contemporan 
"Excelenta carte a lui Florin Oprescu explică în mod convigător evoluţia 
romanului românesc în ultimele două secole. Remarcabila erudiţie a autorului, 
întodeauna serioasă şi exhaustivă, este deosebit de pertinentă pentru studiul 
secolului 20, când romanul a devenit un important, poate cel mai important gen 
al literaturii române." Toma Pavel (Chicago) 
 
 (274 de pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor:   Ion Pop, Călin Teutișan, coordonatori 
Titlu:  Echinox 50  
Editura, localitate, anul: Școala Ardeleană, București, 2018  
Scurtă prezentare: 
 Din Cuprins — Ion Pop: Echinox, o revistă interculturală; Interviu cu 
Marian Papahagi, realizat de Dora Pavel: „Prin raţiune, izbutim să punem o 
margine haosului”; Aurel Codoban: Un Echinocțiu cu geometrie variabilă; Corin 
Braga: Treizeci de ani în Echinocțiu; Horea Poenar: Un Echinox viu e un Echinox 
mereu în act; Rareş Moldovan: Memorable Equinox; Cosmin Borza: Instituția 
Marian Papahagi și critica de atelier; Anca Hațiegan: Ion Vartic, cronicarul de 
familie; Ruxandra Cesereanu: Aurel Codoban – un mozaic admirabil; Mircea 
Cărtărescu: Nopți reci de Echinocțiu; Eugen Uricaru: Câteva lămuriri, după o 
jumătate de secol; Dinu Flămând: Soarele care țâșnește din casă. 
 (586 de pagini, format 16 x 23 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Napoleon BONAPARTE 
Titlu:  Maxime, cugetari, aforisme 
Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2018 
 
Scurtă prezentare: 
 Din Cuprins: 
◊ Prefaţa (la ediţia cărţii din 1838) 
◊ Maxime, cugetări, aforisme 
◊ Repere cronologice 
 
 
 Adevărata înţelepciune a naţiunilor este experienţa. 
 Timpul este marea artă a omului.  
 Opinia îi face pe cei bravi, natura îi face pe cei temerari. 
 Ordinea socială a unei naţiuni se bazează pe alegerea oamenilor desti
 naţi să o menţină. 
 Un prost nu este decât plictisitor, un pedant este insuportabil. 
 Severitatea preîntâmpină mai multe greşeli decât pedepseşte. 
  (212 pagini, format 13 x 20 cm) 

MAXIME, CUGETĂRI, AFORISME 



Autor: Diana Bădica, Lavinia Braniște, Vitalie Ciobanu, Dan Coman, 
Bogdan Coșa, Augustin Cupșa, Tudor Ganea, Adela Greceanu, Mihai 
Mateiu, Ioana Nicolaie, Veronica D. Niculescu, Cosmin Perța, Bogdan 
Răileanu, Corina Sabău, Sebastian Sifft, Tatiana Țîbuleac  
Titlu:  16 prozatori de azi.lit 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 „Am gândit antologia de față ca pe una în care cititorul de astăzi să 
regăsească, în același loc, o serie din cei mai buni prozatori contemporani, să 
poată lua contact cu scrisul lor și să decidă dacă vrea să caute mai departe 
romane, volume de proză scurtă ale lor. Am ales fie autori care au publicat recent 
cărți cu ecouri bune din partea criticii, dar și a publicului, fie prozatori care au 
scris la un moment dat o carte valoroasă, s-au afirmat, apoi s-au retras din prim-
planul vieții literare – pe aceștia i-am provocat să răscolească prin sertarele lor cu 
literatură și să scoată la iveală fragmente din textele la care lucrează.  – 
Andreea Răsuceanu  
 (248 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  CHARLOTTE BRONTE  
Traducere: ANCA IRINA IONESCU 
Titlu: Profesorul 
Editura, localitatea, anul: Editura Corint, București, 2018 
Scurtă prezentare:  
 „... Strălucirea focului inimii este aceea care iluminează paginile sale. 
[...] Noi o citim pe Charlotte Brontë nu pentru observațiile sale despre caractere 
(căci personajele sale sunt robuste și rudimentare), nici pentru umorul său (căci 
îi este mohorât și nerafinat), nici pentru viziunea sa filozofică asupra vieții (căci 
este aceea a fiicei unui pastor de la țară), ci pentru poezia sa. Probabil că acest 
lucru este valabil pentru toți scriitorii care au, așa cum și ea avea, o 
personalitate copleșitoare [...]. În ei există o ferocitate veșnic neîmblânzită care 
e mereu în război cu ordinea general acceptată a lucrurilor și care îi face să 
dorească sa creeze neîntârziat, în loc să stea și să observe, răbdători. Tocmai 
această ardoare, care respinge penumbrele și mărunțișurile, este aceea care 
prinde aripi și trece-n zbor peste traiul zilnic al oamenilor obșinuiți, alipindu-se 
doar de pasiunile cele mai nedeslușite. Și tot ea este aceea care îi transformă pe 
scriitori în poeți sau, dacă aleg să scrie în proză, îi face să fie pe deplin lipsiți de 
îngăduință față de constrângerile acesteia.”   VIRGINIA WOOLF   
 (304 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Guillermo Arriaga  
Traducere: Marin Mălaicu-Hondrari  
Titlu: Sălbaticul 
Editura, localitatea, anul:  Editura Art, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Mexic, sfârșitul anilor '60. Moartea pare să-l urmărească pe Juan 
Guillermo. Adolescentul – obsedat de fantoma geamănului său mort în burta 
mamei - își pierde în decurs de câteva luni întreaga familie; mai întâi fratele mai 
mare, Carlos, care, în spatele afacerii cu piei de șinșile, face bani frumoși 
vânzând morfină și LSD tinerilor mexicani de bani gata, mai apoi bunica și 
părinții, care se sting răpuși de durere. Vina o poartă un grup ultracatolic, Tinerii 
Îl Urmează pe Cristos, ai cărui membri sunt convinși că scopul lor în viață e să 
scape societatea de scursurile care o îmbolnăvesc. În vreme ce aceștia se bucură 
de sprijinul poliției corupte, Juan Guillermo e singur și nu vrea decât să se 
răzbune.  În paralel cu povestea lui Juan Guillermo, în sălbăticia munților 
Canadei, inuitul Amaruq pornește pe urmele unui lup de care destinul pare să-l 
lege într-un mod profund și inexplicabil. Cele două povești se întrepătrund și 
comunică pe mai multe niveluri, imaginile colorate de pe acoperișurile unde-și 
duc viața tinerii din Ciudad de México alternând în permanență cu cele din 
pustietatea Nordului înghețat.  (736 de pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 



Autor: Elena Ferrante  
Traducere:  Cerasela Barbone  
Titlu:  Zilele abandonului 
Editura, localitatea, anul:  Editura Pandora M, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Cândva scriitoare aspirantă, Olga a renunțat la ambițiile ei literare, 
dedicându-se căsniciei şi creşterii copiilor. Când e părăsită de soțul ei, Mario, 
se refugiază în propria nefericire şi descrie zilele care au urmat plecării lui ca 
pe un iad personal. Are treizeci şi opt de ani, doi copii şi un câine-lup de care 
trebuie să aibă grijă în continuare, deşi i se pare că viața s-a sfârşit. Treptat, 
Olga se desprinde dureros de realitate, făcând o obsesie din a înțelege de ce 
soțul ei a încetat s-o iubească şi a lăsat-o în urmă pentru o femeie mult mai 
tânără, după cincisprezece ani de căsnicie. Furia, rătăcirea, dezorientarea, 
sentimentul de gol, senzația de sfârtecare a familiei şi abandonul de sine pun 
stăpânire pe eroina Elenei Ferrante, care, încetul cu încetul, simte că pierde 
contactul cu viața reală. În plus, e bântuită de o amintire din copilărie care o 
aduce în pragul nebuniei – amintirea unei femei care, după ce a fost părăsită de 
soț, a hotărât să-şi pună capăt zilelor. Bestseller în Italia timp de aproape un 
an, Zilele abandonului descrie încercarea unei femei părăsite de a găsi, după 
luni de furie, îndoieli, autocompătimire şi disperare, o cale de a-şi depăşi 
suferința şi de a-şi construi o nouă viață. (208 pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Henry  Miller  
Traducere: Antoaneta Ralian  
Titlu:  Tropicul Capricornului (ediţia 2018)  
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2018 
Scurtă prezentare:  
 Publicat prima oară la Paris şi interzis în America vreme de treizeci de 
ani din cauza conţinutului sexual explicit şi a aluziilor misogine şi 
rasiste, Tropicul Capricornului portretizează, cu aceeaşi francheţe şi acelaşi 
realism şocant care l-au făcut faimos pe Miller încă de la primele romane, 
lumea palpitantă a New Yorkului anilor ’20. Dominat de puternice influenţe 
autobiografice, romanul descrie cu un umor savuros experienţele autorului ca 
funcţionar la compania fictivă de telegraf Cosmodemonic, viaţa tumultuoasă şi 
exotică din cartierul Brooklyn şi experimenţele sale sexuale scandaloase, dar şi 
încercările lui anevoioase de a-şi găsi o voce ca scriitor. Indecent fără a cădea 
în vulgar, original şi ireverenţios, Tropicul Capricornului este considerat astăzi 
una dintre cărţile importante ale literaturii moderne.   
 (328 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Lisa Wingate  
Traducere: Alexandra Fusoi  
Titlu: Înainte să fim ai voștri 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2018 
Scurtă prezentare:  
 Memphis, 1939. Rill Foss, o fată de doisprezece ani, duce o viață 
fericită la bordul unei case plutitoare de pe Mississippi, alături de părinți și de 
cei patru frați mai mici. Într-o noapte furtunoasă, tatăl trebuie s-o transporte 
de urgență pe mama lor la spital. Rill rămâne cu frații ei și primesc vizita unor 
străini care îi iau pe toți cu forța și îi duc la un orfelinat din Tennessee. Copiii 
sunt asigurați că în scurtă vreme vor fi înapoiați părinților, însă își dau seama 
repede care este crudul adevăr. Rămași la mila directorului necruțător al 
orfelinatului, Rill se luptă să-și țină frații laolaltă, într-o lume plină de 
pericole și incertitudine,  Carolina de Sud, în prezent. Născută într-o familie 
înstărită, Avery Stafford pare să aibă o viață perfectă: o carieră de succes ca 
procuror federal, un logodnic frumos și, în scurt timp, o nuntă luxoasă. Însă 
când tatăl ei se îmbolnăvește și Avery se duce să-l ajute, o întâlnire 
neașteptată o îndeamnă să exploreze trecutul îndelung tăinuit al familiei 
sale.    
 (480 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Ion Vianu  
Titlu: Între violență și compasiune. Amintirile unui psihiatru  
Editura, localitate, anul: Editura Polirom, Iași, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Format în Clinica universitară de psihiatrie de la Spitalul „Obregia” din 
Bucureşti, cadru didactic, Ion Vianu emigrează în 1977, protestînd împotriva 
utilizării psihiatriei în scopuri politice. În Elveţia îşi practică specialitatea în 
mediul privat. Pe de altă parte, este activ pe plan internaţional în domeniul 
apărării drepturilor omului în psihiatrie. În acest text dens şi pasionant, 
psihiatrul-scriitor Ion Vianu ne conduce, pe firul amintirilor, la o meditaţie 
asupra suferinţei, a demnităţii omului, accentuând modestia de care trebuie să ne 
pătrundem în faţa infinitei complexităţi a fiinţei. 
 Ion Vianu (născut la Bucureşti în 1934). Studii de filologie clasică, 
neterminate. Doctor în medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila” din Bucureşti (1960). Psihiatru, cadru universitar al Clinicii de 
Psihiatrie, Bucureşti. Voiaje de studii în Germania Democrată, Franţa. 1964-
1977: Colaborează la Contemporanul, Viaţa Românească, Luceafărul etc. 1975: 
Publică un volum de eseuri, Stil şi persoană, premiat de Uniunea Scriitorilor, şi 
o Introducere în psihoterapie.  (264 de pagini, format 16 x 24 cm) 

Autor: LAVINIA BETEA, FLORIN-RĂZVAN MIHAI, ILARION ŢIU 
Titlu: 21 august 1968 - Apoteoza lui Ceaușescu 
Editura, localitatea, anul:  Editura Corint, București, 2018  
Scurtă prezentare:  
 Ziua de 21 august 1968 e nodul multor evenimente. În absența 
documentelor de arhivă, reieșea din discursul public că singurul care avusese 
curajul să se opună intrării trupelor Tratatului de la Varșovia în Cehoslovacia 
fusese Nicolae Ceaușescu. În fața întregii lumi, prin mitingul din dimineața 
zilei de 21 august, liderul român condamnase amestecul unui stat în treburile 
interne ale altuia. Pledase deschis pentru suveranitate și libertate națională.  
 Prestigiul mondial al liderului comunist Ceaușescu s-a ridicat la cote 
pe care nu le mai atinsese vreodată un conducător român. „Solul României” a 
fost invitat, vizitat și onorat de mai-marii lumii de la acea vreme. În forumurile 
internaționale a venit cu inițiative, propuneri și soluții de mediere care îi 
confereau dimensiuni de mare lider. Între granițele țării însă, corul laudelor l-a 
asurzit pe însuși eroul căruia îi erau închinate, facându-l să-și piardă mințile.   
 (304 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Henri Stahl  
Titlu: Cu Parlamentul în URSS 
Editura, localitate, anul: Editura Vremea, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Prezentul volum de amintiri al scriitorului și stenografului Henri Stahl 
vine în continuarea volumului Porumbacu, ce reunește mai multe schițe 
ostășești scrise de același autor.  
 Henri Stahl (n. 29 aprilie 1877, București - d. 18 februarie 1942, 
București) a fost un stenograf și scriitor român din părinți de 
origine alsaciană și franco-elvețiană. Viitorul scriitor a efectuat studii de istorie 
și de drept, ajungând un apropiat colaborator al maestrului său, 
profesorul Nicolae Iorga. O altă influență marcantă în formarea sa a avut-o și 
sociologul Dimitrie Gusti.   
Volume: Bucureștii ce se duc; Un român în Lună; Dâmbovița. Bucureștii vechi; 
Cu Parlamentul în U.R.S.S.; Schițe parlamentare  
 (160 de pagini, format 20 x 13 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 

   ISTORIE 



Autor: Gheorghe Iacob (coord.)  
Titlu:  Iași – memoria unei capitale. Album  
Editura, localitatea, anul:  Universității Al I Cuza , Iași, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Istoria unui oraș – oriunde în lume – este o mică parte din istoria țării 
respective. Pentru istoria românilor, situația este una deosebită. Iașul a fost capitală 
de țară, a fost și este un centru important al României, în primul rând din punct de 
vedere cultural și științific. Autorii au utilizat o bibliografie bogată și diversă. Mai 
întâi sintezele – între care trebuie menționate lucrările lui N.A. Bogdan –, apoi 
fonduri de arhivă, presa vremii, lucrările speciale, arhiva foto etc. Lucrarea acoperă 
marile perioade istorice, din secolul al XIV-lea până la începutul mileniului III. Se 
adaugă capitolele privind cultura, simbolurile orașului, cronologia și bibliografia. 
 Dincolo de fapte și date concrete, autorii și-au propus să surprindă pentru 
fiecare epocă acea atmosferă, acea stare sufletească specifică Iașului. Pentru că, 
indiferent de veac, ieșenii, sau cei care au viețuit în acest oraș, au simțit și acționat 
într-un fel aparte.  (417 pagini, format 17x 24cm ) 

Autor:  Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Marius Chelcu, Ionuț 
Minea (autori), Ion Alexa-Angheluș, Dan Fripis, Manuel Stănescu 
(colaboratori) Titlu: Monografia orașului Târgu Frumos  
Editura, localitatea, anul:  Universității Al I Cuza , Iași, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Într-un demers multilateral, de identificare, precizare și etalare a locului 
și rolului istoric al unei localități, cu comunitățile ei umane, în cadrul istoriei 
naționale, se înscrie și acțiunea de realizare a unei monografii geografico-istorice 
a orașului Târgu Frumos, care împlinește în 2018 venerabila vârstă de 570 de ani 
de la atestatea sa documentară, la 5 octombrie 1448, și o jumătate de veac de la 
reatestarea sa ca localitate urbană (1968). Ținând cont de toate încercările 
monografice anterioare, fiecare cu importanța sa în cunoașterea, înțelegerea și 
reconstituirea evoluției istorice a localității, devenite, la rândul lor, surse 
documentare, autorii noii monografii a orașului Târgu Frumos și-au propus să 
ofere un produs științific care să cuprindă, integrat, geografia micro-regiunii și 
istoria acesteia din preistorie și până la sfârșitul celui de-al Doilea Război 
Mondial (1945).  
 (660 de pagini 21 x 30 cm) 

Autor:  Adrian Cioroianu  
Titlu:  Un centenar și mai multe teme pentru acasă. Ce au învăţat şi ce nu au 
învăţat românii din ultimul secol de istorie  
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2018 
 
Scurtă prezentare: 
 „În lumea militarilor de carieră există o vorbă: «Amatorii discută mai ales 
despre strategie, dar profesioniştii sînt mult mai atenţi la logistică». Încerc, în 
acest volum, să pun în discuţie atît perioada de dinainte de 1918 (pentru a înţelege 
cum s-a ajuns la Marea Unire), cît şi pe cea de după, către noi.  
 Volumul a plecat dintr-o simplă constatare: am avut revelaţia, pe care 
probabil şi alţi români au avut-o înaintea mea, că la noi nu strategii lipsesc, ci 
responsabilii cu logistica. Românii, de cel puţin o sută de ani, au un apetit real de 
a vorbi despre viitor, dar planurile au fost cel mai adesea programe politice de 
partid. Drept urmare, am avut partide care au arătat constant un viitor mai bun 
decît prezentul (de genul: «să dăm drept de vot tuturor românilor», «să dăm 
pămînt tuturor românilor», «să căutăm luminiţa de la capătul tunelului» etc., 
spuse într-o formă sau alta), iar dictaturile mai lungi sau mai scurte prin care am 
trecut ne-au semnalat că viitorul este  un sacrificiu sau la distanţă şi că este 
incomparabil mai bun decît trecutul şi prezentul la un loc.  
 Deşi nu epuizează lista domeniilor care s-ar preta unei analize centenare, 
acest tom acoperă o sferă amplă – de la armată la şcoală, de la arhive istorice la 
planificare strategică, de la benzi desenate la practica guvernării.” (Adrian 
Cioroianu)   
 (344 de pagini, format 15 x 22 cm) 



Autor: Teodora Hrib  
Titlu: NORDUL si NOI  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2018 
Colecția: Studii de securitate  
 
Scurtă prezentare: 

Avem în față o lucrare cu un titlu inedit și provocator și extrem de rar, 
apreciază cercetătorul Dan Dungaciu. Pe tot parcursul cercetării s-au urmărit, 
în timp real, modificările aduse documentelor programatice în domeniul 
apărării și securității atât de către cele cinci state nord-europene, cât și de 
România. 
 Actualitatea temei de cercetare reiese din motivația care a stat la baza 
acestei cercetări științifice. Și anume a evoluțiilor internaționale desfășurate cu 
repeziciune, a implicării active a statelor din Nordul Europei în apărarea și 
securitatea Europei și a preocupărilor Nordului pentru vecinătatea estică a 
NATO și UE, în consonanță cu preocupările României pentru această zonă, de 
maxim interes pentru apărarea și securitatea țării.  

(290 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Lucian-Vasile Szabo  
Titlu: Cu Slavici si Arghezi dupa gratii. Procesul ziariştilor din 1919  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Ziariștii vor fi arestați la sfârșitul anului 1918 și la începutul anului 
1919, într-un gest al puterii politice de a se răfui cu principalii lideri de opinie 
ale românilor rămași în capitala București, ocupată de armatele germane, austro-
ungare, turcești și bulgărești în perioada noiembrie 1916 – octombrie 1918. Era 
o epocă de mari frământări, în care succesul eliberării, realizarea unirii cu 
Ardealul, Basarabia și Bucovina (fără Banat, deocamdată) și avansarea trupelor 
până la Budapesta nu puteau ascunde degringolada și pierderea a milioane de 
vieți omenești pe front sau pe la casele lor, din cauza lipsurilor. În 22 februarie 
(7 martie) 1919, în fața Curții Marțiale a Corpului II Armată, a început Procesul 
ziariștilor. A durat 15 zile. În rechizitoriu, comisarul regal a cerut pentru 
inculpați pedeapsa cu moartea. Sentința s-a pronunțat în 9 (22) martie. Ioan 
Slavici, Tudor Arghezi și Dem Teodorescu au fost condamnați la câte cinci ani 
de pușcărie, iar Dimitrie Karnabatt și Samuel Grossmann au primit o pedeapsă 
de câte zece ani.  (132 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Ștefana Ciortea-Neamțiu  
Titlu:  Dialogues on Journalism and Media, Peter Gross interviewed by 
Ștefana Ciortea-Neamțiu  
Editura, localitatea, anul:  Universității de Vest, Timișoara, 2018 
Scurtă prezentare:  
 Cartea se adresează studenților și cadrelor didactice, dar și 
cercetătorilor, în special de la Universitatea de Vest din Timișoara, dar nu 
numai. Mai ales cele două părți, în care profesorul Peter Gross își exprimă 
părerea despre curentele și conceptele noi din jurnalismul actual se adresează 
unui public mult mai larg. – Ștefana Ciortea-Neamțiu 
 Prof. Peter Gross este una dintre cele mai importante personalități, care 
și-au legat numele de înființarea specializării jurnalism, la Universitatea de 
Vest din Timișoara, în 1992, timișorean de origine, jurnalist și profesor de 
jurnalism, specialist în comunicare și analist al sistemelor mass-media din 
țările din fostul bloc comunist. În anul 2009, Universitatea de Vest din 
Timișoara i-a acordat profesorului Peter Gross titlul de Doctor Honoris Causa. 
 (125 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   STUDII DE SECURITATE 

   COMUNICARE 



Autor:  Tonke DRAGT  
Traducere: Irina Anton  
Titlu: Scrisoarea pentru rege 
Editura, localitatea, anul: Paralela 45, Pitești, 2018 
Colecție: CERCUL DE LECTURĂ ȘI SCRIERE CREATIVĂ 
 
Scurtă prezentare: 
 Tiuri, un tânăr de 16 ani, trebuie să-i ducă regelui Unauwen o scrisoare. 
Calea e lungă și trece peste râuri învolburate și prin păduri pline de pericole, pe 
lângă castele sinistre și prin cetăți străine. Dușmanii sunt aprigi și pregătiți să ucidă 
pentru a pune mâna pe scrisoare. Dar în cele mai neașteptate locuri se găsesc și 
prieteni. Însă Tiuri nu poate avea încredere în nimeni. Trebuie să-și ascundă 
identitatea. Mai presus de orice, nu poate dezvălui mesajul pe care îl poartă. Ce-o 
să se întâmple? Cum poate s-o scoată la capăt?  
 (432 pagini, format 15 x  20 cm) 

Autor:    Johanna Spyri 
Ilustrator: Iasmina Răceanu  
Titlu: Heidi, fetița munților 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Publicată în 1880, "Heidi, fetiţa munţilor" este o carte pentru copii şi 
pentru cei care iubesc copiii.  
 Heidi este o fetiţă rămasă în grija bunicului, un bătrân care trăieşte în 
munţi, departe de oameni. Are un suflet mare şi îi sunt dragi atât ciobănaşul 
Peter și caprele lui, cât și bunicul cel ursuz. 
 Ajunsă la familia Sesemann din Frankfurt, Heidi, cu firea ei 
zburdalinică, nu rezistă prea mult în peisajul sterp de la oraș și se întoarce 
curând la casa din munți. Aerul curat și peisajele frumoase schimbă felul de a 
vedea viața al celor care ajung acolo fie și numai o singură dată.  
 (384 de pagini, format 13 x 19 cm) 

Autor: Peter Collett  
Traducere:  Andreea Răsuceanu  
Titlu: Cartea gesturilor europene 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Știați că în secolul al XII-lea oamenii nu se spălau decât parțial, apa 
fiind considerată nocivă pentru organism? Că un italian, atunci când își prinde 
lobul urechii între degete, comunică o înclinație homosexuală? Că expresia 
"fuck", ce apare tot timpul în vorbirea americanilor, are o etimologie învăluită 
în mister sau că unica metodă de a te apăra de deochi este să porți în buzunar o 
bucată de lemn sau o piatră? Cum să te comporți la semafor sau cum să stai la 
coadă, de ce numai englezii râd la propriile lor bancuri sau de ce italienii nu 
sunt niciodată punctuali, ce trăsături de caracter deconspiră chipul uman? Poți 
afla toate acestea din Cartea gesturilor europene, un ghid la îndemâna oricărui 
globe-trotter, un îndreptar noncomformist și amuzant, ilustrat cu episoade 
inedite din experiența proprie autorului, de călător prin țările europene!  
 Peter Collett este autorul bestsellerului Cartea gesturilor, tradus la Ed. 
Trei. Profesor la Departamentul de Psihologie Experimentală din cadrul 
Universității Oxford, a devenit celebru prin colaborările sale cu media, inclusiv 
în calitate de consilier al emisiunii Big Brother.    
 (256 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 



     Noutăți în editura 
Casa Radio 

 

COLINDE, CORUL DE COPII RADIO 
 dirijor: VOICU POPESCU  
 
Catalog : 463 DDD  
Nr. discuri : 1  
Durată CD : 56:19  
Anul apariţiei : 2018   

Colinde românești și de pretutindeni, cântece 
tradiționale de Crăciun, zvon de clopoței, peisaje 
hibernale sugerate, exuberanță și nostalgii 
fugitive ... toate dominate în acest compact-disc de 
glasurile cristaline ce compun Corul de Copii 
Radio, măiestrit conduse de remarcabilul dirijor 
Voicu Popescu.  
Interpretează: 
Corul de Copii Radio; Ana Mihăilescu – solistă 
vocal (18 b);  Pian: Magdalena Faur (1, 15-17), 
Maria Munteanu (17); Percuție: Alexandru 
Anastasiu (1-10, 12, 13, 15-18), Cristiana Anghel 
(11); Chitară: Peter Dobre (14); Dirijori: Voicu 
Popescu (1, 2, 5-13, 17, 18), Răzvan Rădos (3, 4, 14
-16).  
1 Peisaj de iarnă      
2 Suită mică de iarnă      
3 După datini, colindăm  
4 Ia-n sculați!      
5 Cetiniță, cetioară     
6 Mărire-ntru cele 'nalte     
7 Domnuleț și Domn din cer      
8 Oj, Koledo     
9 Kalanda Kastoriá      
10 Wenn ich ein Glöcklein wär      
11 Noël Nouvelet     
12 Lulajże, Jezuniu     
13 Scedrîk     
14 A la nanita nana      
15 Niño Lindo       
16 Behold that Star     
17 Salvator Mundi, selecțiuni:   
18 TRIPTIC DE CRĂCIUN  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA CENTENAR 
Înregistrări din Fonoteca Muzicală Radio România  

Catalog : 451 ADD  
Nr. discuri : 1  
Durată CD : 78:18  
Anul apariţiei : 2018    
Albumul cuprinde o selecție marca Radio România 
Muzical, cu ocazia celebrării Centenarului Marii 
Uniri: lucrări cu specific național sau având ca 
subiect momente istorice importante, în înregistrări 
realizate de echipa Radio România.  
1.Imnul național "Desteaptă-te, române!"    
2 Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia din Suita 
simfonică "Mihai Viteazul"     
3 Hora Unirii      
4 Olteneasca din Suita simfonică „Trei dansuri 
românești”     
5 Patru dansuri simfonice      
6 Condacul Nașterii Domnului – Fecioara astăzi din 
Oratoriul Bizantin de Crăciun „Nașterea Domnului”   
7 Colindă din Suita simfonică pentru orchestră de 
cameră „Divertisment rustic”     
8 Isbuc din Suita simfonică "Prin munții Apuseni"   
9 Răsunetul Ardealului      
10 Dans țărănesc op.15      
11 Poemul coral Miorița     
12 Sârba pe loc      
13 Balada pentru vioară și pian     
14 Valsul Valurile Dunării      
15 Lăutarul din Suita „Impresii din copilărie” op. 28 în 
Re major pentru vioară și pian     
16 Ai huri, huratu   
Interpretează: 
Răzvan Stoica – vioară (13); Andreea Stoica – pian (13); 
Alexandru Tomescu – vioară (15); Adrian Naidin – solist 
vocal;cu murmur-pedală din public (16); 
Corul Academic Radio (1, 3, 6, 9, 11, 14);  
Corul de Copii Radio (12, 14); Florica Toma – solistă vocal 
(9); 
Orchestra Națională Radio (1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14); 
Orchestra de Cameră Radio (7);  
Orchestra Filarmonicii „George Enescu” (5); 


