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  Radio România la ceas de bilanț! 
  
 
 Final de an cu multe evenimente pentru Societatea Română de Ra-
diodifuziune. 
  
 Aniversarea a 90 de ani de serviciu public de radiodifuziune în anul 
Centenarului Naţional a fost mult mai mult decât o simplă coincidenţă 
fericită, apreciază Președintele Director General al SRR.  
 Radio România apare, în acest moment, în faţa întregii naţiuni ca o 
instituţie fundamental, fiind în continuare pe locul întâi în ceea ce 
priveşte cota de piaţă pe toate mediile pentru peste 4 milioane de as-
cultători.  
 Iată doar câteva dintre realizările acestui an, fără pretenţia de a le 
cuprinde pe toate: 
 
 După mulţi ani de eforturi și diligenţe, s-a înfiinţat studioul teritori-
al Radio România Braşov FM, prin reorganizarea staţiilor locale Antena 
Braşovului şi Antena Sibiului. 
 Reţeaua corespondenţilor locali s-a dublat, prin efortul susţinut al 
colegilor noştri de la Radio România Actualităţi. 
 În plan organizaţional, au avut loc schimbări în ceea ce priveşte 
structura şi reglementările interne din Radio România, pentru o mai 
bună adaptare la cerinţele şi exigenţele pieţei de media.  
 S-a încheiat cu succes campania Eu aleg Romania dedicată centenar-
ului. Proiectul, început în 2014 și realizat de către Departamentul Stu-
diourilor Teritoriale, a avut un parcurs constant ascendent, terminându-
se în 2018 cu primul ebook din istoria Radio România, editat cu sprijinul 
Agenţiei RADOR şi al Editurii Casa Radio. 
 Undeva în 28, primul sitcom radiofonic autentic românesc, regizat 
de Ilinca Stihi, produs de Radio România Actualităţi, constituie o altă 
premieră. 
 Proiectele speciale RadiRo, Grand Prix Nova şi Gaudeamus au strâns 
şi în acest an în jurul lor mii de oameni, consolidând poziţia radioului 
public în ţară şi la nivel internaţional. 
 O dovadă de recunoaştere a valorii muncii și a prestigiului in-
stituțional a constituit-o conferirea Societăţii Române de Radiodifuziune, 
cu ocazia aniversării celor 90 de ani de la fondare, a  Ordinului Meritul 
Cultural în grad de Comandor, categoria F – Promovarea culturii, „pentru 
contribuţia importantă avută la promovarea şi susţinerea valorilor cul-
turale, morale şi civilizaţionale româneşti“.   
 
 Și în plan editorial anul 2018 a fost unul rodnic. Proiectele edi-
turilor vestesc un 2019 cu multe noutăți și oferte pentru toate gusturile 
și buzunarele. Semnal editorial va rămâne consilierul dumneavoastră în 
alegerea celor mai importante apariții din cât mai variate domenii. 
 
Un an bun și 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: Olimpia Mitric  
Titlu:  Catalogul manuscriselor slavo-române din Biblioteca Mănăstirii 
Sucevița  
Editura, localitatea, anul: Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2018  
Scurtă prezentare: 
 Lucrarea se înscrie în seria instrumentelor de lucru utile pentru obținerea 
unei imagini cât mai corecte asupra vechiului scris românesc, contribuind, 
totodată, la realizarea Catalogului general al manuscriselor slavone și slave de pe 
teritoriul României. Sunt descrise 55 de manuscrise (sec. XIV-XIX) din Biblioteca 
Mănăstirii Sucevița. Prefața cuprinde date despre: constituirea și dezvoltarea 
colecției de manuscrise slavone (se iau în considerație și manuscrisele care, de-a 
lungul timpului, au fost înstrăinate și astăzi se păstrează în alte biblioteci din 
România, din Rusia sau din Ucraina, precum și cele câteva manuscrise care s-au 
pierdut, dar ne sunt cunoscute din surse documentare), colecția de manuscrise 
slavone, astăzi; cercetări anterioare în colecția de manuscrise slavone. 
Manuscrisele sunt descrise în ordinea cotelor, cu consemnarea elementelor 
necesare unei prezentări cât mai complete. Cele 228 de reproduceri scot în 
evidență elementele caracteristice pentru fiecare manuscris catalogat.  
 (303 pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor:   Camelia Crăciun  
Titlu:  Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici  
Editura, localitate, anul: Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2018  
Scurtă prezentare: 
 Volumul de față analizează grupul de scriitori evrei aculturați, prezenți în 
mod activ în cultura română începând cu puțin înainte de Primul Război Mondial 
și, din ce în ce mai vizibil, în perioada interbelică, până când legislația 
antievreiască le impune tăcerea. Născuți în ultimii ani ai secolului al XIX-lea și în 
primii ani ai secolului XX, acești intelectuali își păstrează o puternică identitate 
evreiască, dar folosesc limba română pentru a-și scrie operele literare înainte, dar 
și după emanciparea obținută în 1923. Cercetarea se concentrează asupra 
opțiunilor identitare specifice printr-o analiză a contextului socio-cultural și 
politic care determină și modelează discursul lor ulterior. Practic, analiza 
lămurește mecanismele care determină opțiunile culturale și identitare, urmând 
mai departe profilurile individuale cu caracteristicile lor specifice și, în final, 
strategiile de incluziune socio-intelectuală și integrare culturală pe care scriitorii 
le folosesc în noul context generat înainte și după emancipare și, mai ales, de 
crearea României Mari.  (300 de pagini, format 15 x 21 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Hannah Arendt 
Titlu:  Viața spiritului O investigație inovatoate despre cum gândim 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2018 
 
Scurtă prezentare: 
 În 1973, Hannah Arendt devenea prima femeie care conferenția la 
prestigioasele Gifford Lectures, o serie anuală de conferințe inițiată în 1888 ce 
urmărește „să promoveze și să răspândească studiul teologiei naturale în sensul 
cel mai larg al termenului“, îmbinând știința, filozofia și spiritualitatea. 
Pregătindu-le pentru publicare, Hannah Arendt și-a extins ulterior prelegerile, 
însă nu a apucat să ducă lucrul la bun sfârșit – cartea despre „Viața spiritului“ ar 
fi urmat să conțină trei volume: „Gândirea“, „Voirea“, „Judecarea“, dar până la 
moartea sa bruscă în 1975 a reușit să le finalizeze doar pe primele două, 
publicate postum, în 1978, sub titlul The Life of the Mind. The Groundbreaking 
Investigation on How We Think. O vastă și pătrunzătoare investigație despre 
activitățile mentale fundamentale din viața contemplativă a omului, despre tot ce 
se petrece pe invizibilul „tărâm al gândirii“ (cum îl numea Kant), Viața 
spiritului poate fi socotită încununarea finală și măreață a gândirii Hannei Arendt 
și totodată o moștenire bogată și provocatoare pentru gândirea generațiilor 
viitoare.   (472 de pagini, format 15 x 21 cm) 

FILOSOFIE 



Autor: Ioana Pârvulescu 
Titlu:  Dialoguri secrete Cum se roagă scriitorii și personajele lor 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 „Literatura este locul în care intimitatea se dezvăluie. În această carte, 
cortina se ridică de pe cuvintele spuse în mare taină: scriitorii se roagă (în pagini 
de jurnal) și personajele lor se roagă (în ficțiune). Adunate laolaltă, cuvintele cele 
mai sincere și mai puternice li se transformă într-un teribil spectacol al 
omenescului, în momente pline de dramatism. Am ales 37 de autori din marea 
bibliotecă a lumii, de la Homer și Platon până la Ionesco, Cioran, N. Steinhardt și 
Mircea Cărtărescu și am încercat să-i citesc ca și cum aș face-o pentru prima 
dată. Bănuiala mi s-a confirmat: m-au recucerit prin actualitate și prin câteva 
detalii care – mi s-a părut – schimbă totul. Punctul de pornire este întotdeauna o 
rugăciune din cărțile lor, iar comentariul liber prin care m-am legat de acestea 
trece firesc de la literatură la viață. Deși rugăciunea este un moment liric sau 
dramatic, cartea a ieșit preponderent epică. Adevărul este că îmi place să 
povestesc. Fie și cărțile din bibliotecă, fie și viețile bieților oameni, viețile 
eroicilor oameni care le-au scris. Precum și, iată, dialogurile lor secrete.“ – Ioana 
Pârvulescu  (328 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Margaret Atwood 
Traducere: Diana Marin-Caea  
Titlu: MaddAddam 
Editura, localitatea, anul: Editura Art, București, 2018 
 
Scurtă prezentare:  
 Ultimul volum al trilogiei distopice din care fac parte "Oryx și Crake" 
și "Anul potopului" 
 
 De aceeași autoare:  
 Oryx și Crake 
 Anul potopului 
 Povestea Slujitoarei  
 (568 de pagini, format 15 x 19 cm) 

Autor: F. M. Dostoievski 
Traducere: Marin Mălaicu-Hondrari  
Titlu: Idiotul 
Editura, localitatea, anul:  Editura Art, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 “Adevăratul subiect din Idiotul este iminența și imanența morții. 
Imaginea lor se regăsește în pictura lui Holbein ce-l înfățișează pe Cristos dat 
jos de pe cruce. Copia acestui portret atârnă pe unul dintre pereții casei lui 
Rogozin, și atât Dostoievski, cât și prințul Mîșkin l-au contemplat în Basel. Ni 
se spune că tabloul înfățișează un om mort, o bucată de carne fără viață, 
distrusă, fără niciun indiciu asupra unei eventuale învieri. Forma acestui roman 
este produsul răbufnirilor inexorabile ale celor mai adânci preocupări ale 
autorului. Trăirea religioasă intensă din carte este dată de calitatea îndoileii și 
fricii lui Dostoievski.” A. S. Byant  
 În seria autor F. M. Dostoievski au mai apărut: 
 Frații Karamazov 
 Adolescentul 
 Umiliți și obidiți 
 Dublul 
 Crocodilul  
 (600 de pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 



Autor: Leïla Slimani  
Traducere:  Nadine Vlădescu  
Titlu:  În grădina căpcăunului 
Editura, localitatea, anul:  Editura Pandora M, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Captivant, erotic şi îndrăzneț, În grădina căpcăunului oferă o explorare 
a sexualității, a adicției şi a nevoii unei femei de a simți că trăieşte. 
Adele şi Richard formează un cuplu parizian perfect. Tineri şi frumoşi, au 
cariere de succes şi vieți sociale împlinite. Ea este jurnalistă, el este medic şi 
au împreună un copil pe care, cel puțin aparent, şi l-au dorit foarte mult şi care 
le-a consolidat relația. 
 Privit de la distanță, mariajul lor pare fără cusur, însă dacă te apropii, 
fisurile care-l străbat devin vizibile, distorsionând imaginea şi făcându-te să te 
întrebi care este adevărul din spatele măştilor. 
 Adele e plictisită de slujba şi de mariajul ei, fiind stăpânită de o nevoie 
insațiabilă de sex. Îşi face programul în funcție de aventurile ei extramaritale, 
ajungând târziu la serviciu şi mințindu-şi soțul, până când, într-o zi, cade într-o 
cursă pe care şi-a întins-o singură. 
 Scris într-un stil elegant, dar deloc neutru, În grădina căpcăunului îi 
conduce pe cititori prin labirintul dorințelor către înțelegerea singurătății, 
arătându-le că destinul nostru, al tuturor, este căutarea autenticității. The 
Independent  
 (232 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: John Grisham  
Titlu:  NEGUSTORUL DE MANUSCRISE 
Editura, localitatea, anul:  RAO, București, 2018 
 
Scurtă prezentare:  
 O bandă de hoți pune la cale un furt spectaculos dintr-o cameră de 
valori aflată la subsolul Bibliotecii Firestone de la Universitatea 
Princeton. Prada este neprețuită, însă universitatea a asigurat-o pentru 
25 de milioane de dolari. Bruce Cable este proprietarul unui magazin de 
carte, însă câștigă bani buni ca negustor de cărţi rare şi ediţii 
princeps, cochetând uneori cu piața neagră a cărților și a manuscriselor 
furate. Mercer Mann este o tânără romancieră care suferă din pricina 
lipsei de inspirație. Ea este abordată de o femeie elegantă și 
misterioasă care încearcă să o implice într-o poveste periculoasă, dar 
captivantă. O sumă considerabilă de bani o convinge pe Mercer să accepte 
o misiune sub acoperire, astfel că se infiltrează în cercul de prieteni 
al lui Bruce Cable.  
 (304 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Anna Giurickovic Dato  
Traducere:  Cerasela Barbone   
Titlu: Fiica 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2018 
Scurtă prezentare:  
 Fiica descrie relația ambiguă dintre o mamă și fiica ei, atunci când se 
luptă pentru favorurile sexuale ale aceluiași bărbat.  
Silvia l-a cunoscut pe Giorgio când avea doar șaisprezece ani. Ea era o 
adolescentă naivă, el avea deja o carieră solidă în diplomație. Un bărbat 
puternic, cu un secret teribil.  
 Două decenii mai târziu, văduvă în urma morții misterioase a lui 
Giorgio, Silvia se îndrăgostește de Antonio. În timpul unui prânz, ea asistă 
șocată la încercarea Mariei, fiica sa adolescentă, de a-i seduce iubitul. Oare 
Maria este cu adevărat inocentă? De ce își dorește atât de mult să-l cucerească 
pe Antonio? Iar Silvia chiar nu avea habar de viața secretă a lui Giorgio? 
 Răspunsurile apar în dansul erotic al Mariei, în exaltarea lui Antonio 
și în amintirile senzuale ale Silviei.  
 Fiica pune la îndoială toate certitudinile noastre: victimele sunt în 
același timp călăi, iar inocenții sunt și vinovați.   
 (144 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Aurora Liiceanu 
Titlu: Supuse sau rebele. Două versiuni ale feminităţii (ediția a II-a)  
localitate, anul: Editura Polirom, Iași, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Hadley Hemingway și Zelda Fitzgerald par să aibă în comun un singur 
lucru: amîndouă au fost căsătorite cu scriitori celebri. În rest, sînt complet 
diferite: Hadley e o femeie care a asimilat valorile mediului din care provine și 
nu își dorește decît o viață liniștită alături de soț și de copii; Zelda e autonomă, 
excentrică, încalcă toate regulile și încearcă mereu să se desprindă de 
personajele feminine create de celebrul ei soț, care o folosește ca sursă de 
inspirație pentru cărțile sale. Comparînd personalitățile și relațiile lor cu 
partenerii de cuplu, Aurora Liiceanu ne arată că Hadley și Zelda reprezintă de 
fapt două tipuri feminine pe care le putem recunoaște cu ușurință și astăzi, dacă 
privim atent în jurul nostru. 
 Zelda era în custodia lui Scott. Dorința ei de autonomie trecea prin 
autonomia financiară. Pe cînd pentru Hadley era, cred, firesc să fie nevastă, 
deci în custodia lui Hemingway. El îi administra viața, el a fost cel care la 
despărțire i-a dat drepturile de autor pentru o carte, care i-au adus lui Hadley 
bani din editări, dar și din filmul făcut după acea carte. Zelda a simțit că eul ei 
trebuie să iasă la lumină. Că ea nu este o ficțiune, ci o realitate. Și realitatea 
este mai ciudată ca ficțiunea, pentru că cineva creează ficțiunea. Adică Scott. 
Autorul realității este altul. Este destinul. (240 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor: LAURENŢIU SFINTEŞ  
Titlu: Trei anotimpuri în Bosnia-Herţegovina 
Editura, localitatea, anul:  Editura Militară, București, 2018  
Scurtă prezentare:  
 Jurnalul ofițerului de relații publice al batalionul român de geniu 
dislocat la Zenica, maiorul, pe atunci, Laurențiu Sfinteș. Am deschis Biblia şi 
am găsit cuvintele lui Iisus: „Este un lucru important să mergi la o altă 
naţiune şi să-i ajuţi pe oameni”. Nu este un citat exact, dar spiritul său acesta 
este: este important să te duci la un alt popor şi să muncești pentru Dumnezeu. 
Cred că ceea ce facem noi aici este lucrul lui Dumnezeu. Ne ajutăm vecinii. 
Iisus a spus: „Nimeni nu arată mai multă dragoste ca acela care şi-a pus 
chezaș viaţa sa pentru prietenii săi”. Ajutorul dat oamenilor de aici e un lucru 
dumnezeiesc. Într-un alt pasaj din Biblie se face referire la împlinirea păcii: 
„Dacă eşti discipol şi dai aproapelui tău o înghiţitură de pâine, o cană cu apă 
rece, în numele Meu, înseamnă că ai făcut lucrarea Mea”. Aşa că, ori de câte 
ori noi putem oferi, în special copiilor, o bucată de pâine și apă rece, noi 
facem lucrarea Lui. (John E. Jackson, capelanul-șef al SFOR, 1998) .   
 (272 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Traian Doman  
Titlu: Un petic dispărut din București 
Editura, localitate, anul: Editura Vremea, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Traian Doman a fost toată viața profesor de istorie și acum, 
mărturisește el cu un zâmbet cald, e un „pensionar fericit”. Dintre toate 
lucrurile cu care s-ar putea mândri – familia, un master în arhivistică după 
1990 – cea mai mare realizare a vieții sale încape într-un pachet cam de 
mărimea unui plic A42, ticsit, e drept, pe care îl ține cu grijă la piept. 
Înăuntru, rodul a doi ani de discretă, dar curajoasă și persistentă rezistență 
în fața regimului comunist: fotografii ale unor clădiri sau cartiere 
bucureștene dispărute la mijlocul anilor ’80, părți din orașul vechi, toate 
familiare, dragi, mai cu seamă, căzute pradă unor planuri megalomane de 
reconstrucție urbană.  
 (96 de pagini, format 24 x 17 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Wolton Thierry 
Traducere: Adina Cobuz, Wilhelm Tauwinkl, Emanoil Marcu, Vlad Russo, 
Mariana Piroteală, Marieva-Cătălina Ionescu, Georgeta-Anca Ionescu și Elena 
Ciocoiu  
Titlu:  O istorie mondială a comunismului. Încercare de investigație istorică 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 „Comunismul este conștiința vinovată mondială. Nici o altă ideologie, într-
un interval de timp comparabil, nu a cucerit atât de multe țări, atât de multe minți și 
nu a distrus atâtea vieți omenești. Și tocmai omul se află în inima cărții mele. 
Nu inventez nimic în această istorie a comunismului, nu există dialoguri fabricate, 
toate situațiile despre care vorbesc sunt atestate, în general sunt cunoscute, nu sunt eu 
cel dintâi care le descoperă. Meritul meu, singurul pe care îl am în raport cu această 
narațiune, este acela de a fi adus laolaltă sute de elemente disparate, pentru a vedea 
lucrurile în ansamblu. 
 Am vrut să-l iau pe cititor de mână și să-l însoțesc de-a lungul istoriei 
dramatice a comunismului. Sper că am reușit; în această carte există carne și viață.“ – 
Thierry Wolton   (1016 pagini, format 16x 23cm ) 

Autor:  Silviu Sanie  
Titlu: Mărturii scrise şi reprezentări plastice în spaţiul geto-dacic (secolele IV 
a.Chr. – IVp. Chr.), vol. 1  
Editura, localitatea, anul:  Universității Al I Cuza , Iași, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Aniconismul, termen prin care se avea în vedere îndeosebi absenţa 
figurativului şi analfabetismului tracilor şi geto-dacilor, ajunsese – prin 
absolutizarea unor surse antice – o axiomă. În lucrarea de faţă sunt prezentate 
rezultatele aplicării unei noi metode de investigare a suprafeţelor unor piese prin 
care sporesc substanţial informaţiile obţinute în mod obişnuit. Sunt menţionate 
vocabulele recoltate prin lectura textelor devenite lizibile, temele şi motivele 
relevate de imagini. Au fost selectate piese – de metal, ceramică, piatră, marmură, 
silex, lemn – descoperite în cetăţi şi aşezări, complexe funerare traco-geto-dacice 
situate în majoritatea provinciilor istorice ale ţării (Băiceni, Peretu, Buneşti, 
Ciolăneştii din Deal, Grădiştea de Munte, Boşorod, Sarmisegetusa Regia, Piatra 
Roşie, Brad, Răcătău, Dumbrava, Piatra Neamţ – Bâtca Doamnei). Cuvintele 
însemnărilor ortografiate toate cu alfabetul grecesc sunt, în final, clasificate în 
greceşti, tracice, geto-dacice, eventual getice şi dacice dacă diferenţele vor fi 
relevante, precum şi de sorginte iraniană.  (349 de pagini 17 x 24 cm) 

Autor:  Yuval Noah Harari  
Traducere: Lucia Popovici  
Titlu:  21 de lecții pentru secolul XXI  
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2018 
 
Scurtă prezentare: 
 Într-o lume invadată de informaţii irelevante, claritatea înseamnă putere. 
În locul mai vechii cenzuri care presupunea blocarea fluxului de informaţii, astăzi 
oamenii sînt asaltaţi cu dezinformări şi lucruri care să le distragă atenţia. 21 de 
lecţii pentru secolul XXI face lumină în privinţa unora dintre cele mai presante 
probleme de pe agenda globală actuală. Cum facem faţă epidemiei de ştiri false? 
Mai sînt relevante naţiunile şi religiile? Ce ar trebui să-i învăţăm pe copiii noştri? 
De ce trece democraţia liberală printr-o criză? Este iminent un nou război 
mondial? Ce înseamnă ascensiunea lui Donald Trump? Ce civilizaţie domină 
lumea – Occidentul, China, islamul? Europa ar trebui să-şi deschidă porţile 
imigranţilor? Poate naţionalismul să rezolve problemele legate de inegalitate şi de 
schimbarea climatică? Ce ar trebui să facem în privinţa terorismului? 
 Yuval Noah Harari a obţinut doctoratul în istorie la University of Oxford şi este 
profesor de istorie universală în cadrul Departamentului de Istorie al Universităţii 
Ebraice din Ierusalim. Cartea sa Sapiens, publicată iniţial în Israel în 2011, a fost 
tradusă în peste patruzeci de limbi. Timp de peste şase luni s-a aflat pe lista 
bestsellerurilor Sunday Times şi a fost de asemenea în topul bestsellerurilor New 
York Times.   
 (344 de pagini, format 15 x 22 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Marius Ioan Grec (coord. )   
Titlu: Presa Marii Uniri  
Editura, localitatea, anul:  „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2018   
 
Scurtă prezentare: 

Avem în față o lucrare cu un titlu provocator, ce reunește studiile și 
cercetările prezentate la cea de-a XI-a ediție a Congresului internațional de 
istorie a presei, desfășurat sub generoasele auspicii ale Cenenarului, în 
organizarea ARIP și a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad.  

Sunt publicate studii monografice privind publicațiile din teritoriile 
locuite de români cu contribuții notabile la realizarea unirii, elemente de 
legislație privind presa, portrete de publiciști însemnați ai epocii, elemente 
cenzurale și repere cultural identitare, fotografiile document ale Unirii. 

(290 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Ilie Rad, coord.  
Titlu: Independenţa mass-mediei şi libertatea de exprimare 
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Volumul Independenţa mass-mediei şi libertatea de exprimare reuneşte 
lucrările prezentate la simpozionul desfăşurat sub acelaşi generic, în 
organizarea Departamentului de Jurnalism al Facultăţii de Ştiinţe Politice, 
Administrative şi ale Comunicării, din cadrul Universitaţii "Babeş-Bolyai" din 
Cluj-Napoca, în zilele de 14-15 octombrie 2016. Simpozionul şi-a propus să 
abordeze stadiul actual al mass-mediei din România, domeniu supus tot mai 
mult unor factori care duc la degradarea actului jurnalistic, la pierderea 
prestigiului pe care trebuie să îl aibă profesia de jurnalist (cenzura politică sau 
economică, oportunitaţile oferite de Internet etc. Cazul SkyNews este o dovadă 
în acest sens.) Goana după rating sau tiraje, obsesia informaţiei senzaţionale 
etc. fac ca principiile de bază ale jurnalismului (obiectivitatea, documentarea, 
importanţa şi acurateţea ştirilor etc.) să fie ignorate de foarte multe ori, iar 
limbajul folosit de unele canale mediatice să alunece în trivialitate, agramatism, 
incultură etc., fără niciun respect pentru publicul receptor. De aceea am gândit 
simpozionul nostru şi cartea care a rezultat de aici şi ca un semnal de alarmă în 
acest sens. 
 (438 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Răduț Bîlbîie   
Titlu:  Direcția Informare și Relații Publice a MApN-25 de ani  
Editura, localitatea, anul:  CTEA, București, 2018 
 
Scurtă prezentare:  
 Acest album omagiază munca și realizările tuturor celor care au 
lucrat sau lucrează în prezent în DIRP. Munca fiecăruia a contat și contează. 
Deoarece una din primele valori ale instituției este spiritul de echipă, o 
echipă a cărei valoare este dată de suma valorilor individuale, apreciază în 
prefață colonelul Constantin Spânu, șeful instituției.   
 Profesionalizarea domeniului Relațiilor Publice în Armata României 
n-a fost un drum ușor. Paginile care urmează stau mărturie a unei istorii 
pline de rod. Peste puțin timp vom sărbători 120 de ani de la înființarea 
structurilor de comunicare publică ale MApN, o instituție care, prin definiție, 
gestionează informații în cea mai mare parte clasificate, domenii sensibile și 
discrete, de aceea, meritul celor care au înțeles valențele strategice ale 
comunicării publice este cu atât mai lăudabil. 
 (32 de pagini, format 20 x 27 cm) 

   COMUNICARE 



Autor:   
Mary Pope OSBORNE Will OSBORNE  
Traducere: Mihaela Pogonici  
Titlu: Cavaleri și castele. Infojurnal 
Editura, localitatea, anul: Paralela 45, Pitești, 2018 
Colecție: SERIA PORTALUL MAGIC 
 
Scurtă prezentare: 
 După aventura din Cavalerul misterios, Jack şi Annie au avut multe 
întrebări: Cine erau cavalerii? În ce perioadă au trăit? Cum se construiau castelele? 
Cum arăta armura unui cavaler?  
Au răsfoit enciclopedii, au vizitat muzee, apoi au creat pentru tine 
acest  INFOJURNAL special, plin de ilustraţii şi explicaţii. 
  Eşti gata pentru un salt de o mie de ani în trecut? Jack şi Annie le oferă 
celor care îi însoţesc şansa de a deveni experţi în cavaleri şi castele!  
 (128 pagini, format 13 x  20 cm) 

Autor:    H.A. Rey 
Traducere: Radu Paraschivescu  
Titlu: George cel curios 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 George cel Curios a fost publicată pentru prima dată în 1941 şi 
începând de atunci povestea lui H. A. Rey despre acest maimuţoi iscoditor a 
încântat generaţii întregi de copii.  
 George e un maimuţoi simpatic şi întotdeauna foarte curios. Tocmai 
curiozitatea îl face să-l cunoască pe bărbatul cu pălărie galbenă, să plece din 
Africa și să-şi caute o casă nouă într-o grădină zoologică, ba chiar să se certe cu 
pompierii! Dar aceeaşi curiozitate care-l bagă în bucluc pe George îl şi ajută s-o 
scoată la capăt cu bine.  
 (64 de pagini, format 22 x 27 cm) 

Autor: Dr. Sheryl Ziegler  
Traducere:   Veronica Tomescu  
Titlu: Burnoutul mămicilor. Cum să îți recâștigi viața și să crești totodată copii 
mai sănătoși 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Câte mame nu-și doresc să le ofere copiilor "tot ce e mai bun"? Câte dintre 
ele nu fug cu copiii de la grădiniță la sport, de la after-school la ora de germană? Și 
câte, oare, nu se chinuiesc să gătească zilnic cele mai sănătoase feluri de mâncare, 
să organizeze cele mai trăsnite petreceri și să posteze cele mai vesele poze pe 
Facebook? Totul pentru fericirea copiilor! Dar oricât de nobile sunt aceste intenții, 
ele devin adesea distructive, surse de stres și anxietate. Aceste aspirante la titlul de 
"mamă perfectă" resimt atunci din plin epuizarea fizică și psihică, au sentimentul 
că au rămas singure și fără ajutor și încep să se îndoiască de sine, crezând că au dat 
greș. Toate aceste simptome se rezumă la ceea ce psihologul de familie Sheryl 
Ziegler numește "burnoutul mămicilor". Cu o experiență clinică de două decenii, 
autoarea oferă mamelor copleșite și epuizate o serie de căi pentru a-și regăsi 
energia și echilibrul în viața personală și de familie. Mamele moderne sunt sfătuite 
să-și creeze rețele de sprijin (de la prietenele-mămici la soacră și vecini), să 
impună granițe ferme între "serviciu" și "acasă", să aibă grijă de sine și de viața de 
cuplu, dar și să delege din sarcinile domestice altor membri ai familiei. 
Dr. Sheryl Ziegler, are o bogată experiență în consilierea psihologică și în terapia 
de joc. Este fondatoarea Centrului pentru Terapie de Familie și Copii din Lowry 
(Denver, Colorado), este membră a Asociației Americane de Psihologie și a 
Asociației pentru Terapia prin Joc. De asemenea, ține prelegeri publice și are dese 
apariții în media.  (280 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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     Noutăți în editura 
Casa Radio 

 

Radu Beligan Moment poetic  
 
Catalog : 466 ADD  
Nr. discuri : 1  
Durată CD : 35:50  
Anul apariţiei : 2018   
 
Pagini alese de poezie românească rostite la Radio 
între 1961 și 1988 cu o evocare de Ion Caramitru. 
Ediţie prezentată de Costin Tuchilă  
 
 Pe 14 decembrie s-au împlinit 100 de ani 
de la nașterea marelui actor Radu Beligan (1918-
2016). Cu această ocazie, Editura Casa Radio vă 
propune o nouă apariție în Colecția „Fonoteca de 
Aur”/ Seria „Spectacolul poeziei”, o micro-istorie 
a câtorva momente ale poeziei românești, un 
itinerar semnat sonor de Radu Beligan. „Datorez 
enorm în cariera mea ceea ce am învățat de la 
Teatrul Radiofonic. Teatrul acesta înființat de 
marele meu prieten Victor Ion Popa m-a ajutat să 
înțeleg cât se poate mai bine cum trebuie 
interpretat un rol, pentru că aici, în acest teatru 
unde nu vezi personajele, nu vezi decorul, nu vezi 
costumația, nu vezi nimic, vorba, cuvântul trebuie 
să exprime tot. Și importanța cuvântului și infinita 
varietate pe care ți le oferă spusul la microfon este 
un lucru neprețuit pentru felul de a învăța această 
meserie pas cu pas. Am jucat în acest teatru ani de 
zile roluri și mai vesele, și mai triste, în piese de la 
Shakespeare până la cei mai tineri autori 
contemporani. Pot să spun că vocea mea devenise 
foarte cunoscută peste tot datorită acestui teatru 
radiofonic.” – fragment din „O mărturie: Radu 
Beligan despre teatrul radiofonic”, confesiune a 
actorului difuzată în februarie 2009, cu ocazia 
împlinirii a 80 de ani de teatru radiofonic în 
România.  

 
 
 
 

 
 
Victor Rebengiuc Moment poetic 
...de la Ronsard la Max Jacob  
 
Catalog : 468 ADD  
Nr. discuri : 1  
Durată CD : 72:41  
Anul apariţiei : 2018    
 
Pagini alese din lirica franceză rostire la Radio 
între 1966 şi 2006. Ediţie prezentată de Andrei 
Şerban 
 

 O ediţie aniversară Victor Rebengiuc, o 
selecţie din fonoteca radio a celor mai frumoase 
poezii din lirica franceză, în lectura unei voci 
absolut ieşite din comun.  
 Acest CD este şi întâlnirea, pe o scenă 
virtuală, dintre Actor şi Regizor. Andrei Şerban a 
ascultat fiecare interpretare şi a scris despre 
aceasta în booklet-ul prezent alături de CD.  
 „Rebengiuc a cultivat oarecum în secret 
pasiunea pentru poezie ca o evadare din real și 
astfel i-a rămas intact entuziasmul, i-a rămas 
speranța, i-a rămas plăcerea, care e molipsitoare, i-
a rămas respectul pentru marii poeți lirici și din 
acea sursă de aur și-a hrănit sufletul, iar noi acum, 
ascultându-l, simțim că prin diversitatea și 
calitatea înregistrărilor primim o vibrație și o stare 
de grație pe care și el a trăit-o, în compania unei 
elite impresionante de poeți geniali: de la Ronsard 
la Max Jacob, trecând prin Baudelaire, Rimbaud, 
Mallarmé, Verlaine… lista e impresionantă.“ – 
fragment din „Am găsit o posibilă explicaţie...“ de 
Andrei Şerban (booklet). 


