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 De mărțisor, o carte! 
 
 Seria celor mai îndrăgite târguri de carte din ţara noastră – Gaudea-
mus Radio România, a debutat şi în acest an, conform tradiţiei, la Craio-
va, între 27 februarie şi 3 martie, în spaţiul care a găzduit toate cele 17 
ediţii precedente, foaierul Teatrului Naţional Marin Sorescu, sub semnul 
Anului cărţii în România.  
 Ediţia craioveană a Caravanei Gaudeamus Radio România a inaugu-
rat ca în fiecare an, de Mărţişor, sezonul naţional al târgurilor de carte în 
organizarea Radio România, prin echipa Gaudeamus şi Radio România Ol-
tenia Craiova. 
 Ajuns la o certă maturitate, cu mult timp înaintea majoratului pe 
care îl vom sărbători în curând, Târgul Gaudeamus Radio România din 
Craiova şi-a câştigat statutul de reper al pieţei editoriale din această 
zonă a ţării, bilanţul acestui proiect stând mărturie în acest sens: 17 
ediţii, aproape 210.000 de vizitatori şi sute de evenimente culturale 
găzduite până acum. 
 Oferta ediţiei a cuprins: 
- mii de volume, unele aflate la prima ediţie în limba română, pentru 
toate vârstele şi gusturile, o selecţie bogată de titluri reprezentative 
pentru piaţa românească – carte, audiobook, CD/DVD, jocuri educative – 
multe dintre ele extrem de potrivite pentru a fi oferite celor dragi alături 
de, sau chiar, în locul tradiţionalului mărţişor; 
- importante reduceri de preţuri, pachete şi oferte promoţionale; 
- finala zonală a Concursului Naţional de Lectură Mircea Nedelciu, adresat 
liceenilor; 
- proiectul Invitaţi de nota 10: Olimpicii României, cu participarea elevilor 
din zona Olteniei premiaţi la concursuri internaţionale la diverse disci-
pline; 
- concursul Miss Lectura şi Tombola Gaudeamus, ambele cu premii extrem 
de atractive; 
- proiectul Cărţile se întorc acasă, prin intermediul căruia volumele do-
nate cu prilejul evenimentelor din seria Gaudeamus, începând cu anul 
2010, ajung în biblioteci publice, majoritatea din mediul rural, sub-
finanţate la capitolul achiziţii.  
 
 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: Camelia Crăciun  
Titlu:  Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici  
Editura, localitatea, anul: Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2019 
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  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) 

Autor:   Liliana Voș 
Titlu:  Miturile și literatura. Dimensiuni arhetipale ale creaţiei în dramaturgia 
contemporană românească  
Editura, localitate, anul: Școala Ardeleană, Cluj Napoca, 2018  
 
Scurtă prezentare: 
 Într-o perioadă de demitizări continue provocate de condiția 
postmodernă a literaturii, pare un act de curaj să vorbești despre resemantizarea 
lumii și a literaturii, despre actualitatea miturilor. Mergând, oarecum, împotriva 
curentului, Liliana Voș are curajul să vorbească despre rolul miturilor în 
literatura contemporană, cu aplicații în dramaturgie. Lucrarea este densă, 
originală, migăloasă și se bazează pe o bibliografie amplă, parcursă cu un real 
folos.  
Bună cunoscătoare a teatrului, exegeta dă dovadă de o remarcabilă capacitate de 
analiză și de sinteză, avansând numeroase puncte de vedere originale în 
interpretare. Fără îndoială, ne găsim  în  fața  unui  debut  exegetic  promițător. 
(Gheorghe Glodeanu)   (300 de pagini, format 15 x 21 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Gabriel Liiceanu 
Titlu:  Așteptând o altă omenire 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2018 
 
Scurtă prezentare: 
 Suntem doar o verigă către „ceva mai bun și mai înalt“? Va ieși vreodată 
din noi, ca dintr-o uriașă crisalidă, „omul cu adevărat uman“? Sau poate că ar 
trebui să ne împăcăm cu gândul că nu vom arăta niciodată mai bine decât ne-a 
creat bunul Dumnezeu? 
 Așteptând sau nu ceva mai înalt decât noi, s-ar cuveni deocamdată să ne 
punem această întrebare: cum ar fi bine să trăim ca „buni muritori“? Căci este o 
datorie de onoare, dacă tot am fost dotați cu rațiune, să încercăm să înțelegem ce 
trăim, după cum e o dezonoare a speciei să fi primit rațiune și să murim fără să fi 
încercat. Paginile acestei cărți s-ar fi putut tot atât de bine intitula Îndreptarul 
bunului muritor.  
 (240 de pagini, format 13 x 20 cm) 

FILOZOFIE, ESEISTICĂ 



Autor: George Orwell 
Traducere: Vali Florescu  
Titlu:  O fată de preot (ediţie de buzunar) 
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Dorothy Hare, protagonista romanului O fată de preot, fiica unui paroh 
dintr-un orăşel de ţară, duce o viaţă anevoioasă, marcată de lipsuri, dar aşezată. 
Felul în care trăieşte pare să i se potrivească şi îşi îndeplineşte sarcinile condusă 
de credinţă şi de puterea morală, care o ajută să treacă peste ceasurile de oboseală 
şi disperare.  
 Împrejurări neaşteptate o aruncă însă în lumea metropolei londoneze sau 
a periferiilor mizere ale unui oraş în care Dorothy are ocazia să cunoască puterea 
banului. Aventura protagonistei devine prilej pentru schiţa unei societăţi în care 
diferenţele de clasă sînt fatale, prejudecăţile abundă, apartenenţa la o biserică sau 
alta devine un joc de aparenţe, din nou, fatal în ochii cuvioşilor din mahala, iar 
credinţa începe să-i slăbească în faţa îndoielilor.  
   (336 de pagini, format 11 x 18 cm) 

Autor:  Charles Dickens 
Traducere: Antoaneta Ralian  
Titlu: Poveste despre două orașe 
Editura, localitatea, anul: Editura Art, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Haosul Revoluţiei franceze pusese stăpânire pe oraş. Era vremea 
marilor schimbări, și totul se afla sub semnul unui necruţător pericol, în care 
fărădelegea şi nedreptatea deveniseră armele răzbunării, arareori făcându-se 
deosebirea între vinovat şi nevinovat. Tocmai de aceea, povestea lui Dickens 
cucereşte prin dovezile de curaj ale eroilor săi, martori ai acelor timpuri. 
Închis pe nedrept timp de optsprezece ani în fortăreaţa Bastiliei, doctorul 
Alexandre Manette este în sfârşit eliberat şi adus la Londra, alături de fiica sa, 
Lucie. După lungii ani de despărţire, s-ar fi zis că viaţa le oferă cadoul mult 
visat, când soarta l-il scoate în cale pe tânărul francez Charley Darnay, închis la 
Old Baley, acuzat de trădare. Este salvat în ultimul moment, dar povestea 
surprinzătoare, cu eroi gata oricând de sacrificiu în numele iubirii, de-abia 
începe, culminând cu o evadare plină de suspans ce se desfăşoară în umbra 
ameninţătoare a ghilotinei. (496 de pagini, format 11 x 18 cm) 

Autor:  Ion Ștefan  
Titlu: Umor deosebit de grav 
Editura, localitatea, anul:  Editura Cartier, Chișinău, 2018 
 
Scurtă prezentare: 
 Cunoscutul și eruditul medic Ion Ștefan revine cu un volum proaspăt de 
epigrame, scânteieri de spirit și umor, din lumea medicală, cazonă și nu numai. 
Spune domnia sa:  
 Eu cred ca Dumnezeu e idolatru 
 Ne-a luat marii actori sa-și facă teatru  
 Acum românii se roagă morbid  
 Sa-și facă Dumnezeu... partid  
  
 (81 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.  
 (232 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Ivan Stankov 
Titlu:  Amintiri despre apă 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2018 
Scurtă prezentare:  
 „Citiți-l pe Ivan Stankov! Nu vreau să mă bucur doar eu de 
descoperirea acestei cărți de o rară, evanescentă și nostalgică frumusețe, care ne 
aduce-n minte nouă, cititorilor români, când povestirile mitice, spiritualizate, 
ale lui Ștefan Bănulescu, când lumea prodigioasă a prozelor lui Dan Coman. 
Satul de pe malul drept al Dunării, de unde încep și unde sfârșesc cele 
douăsprezece povestiri, e un Macondo bulgar străbătut de un fior bogomilic. 
Poveștile mai multor generații de pescari, marinari, muncitori aflați mereu pe 
drumuri, femei și copii rămași acasă, emigranți în Argentina și Italia se 
încrucișează în sclipirea constantă și fascinantă a apelor. Mi-e greu să-mi aduc 
aminte de altă scriere în care apa să aibă un glas la fel de copleșitor: sicriele 
plutesc în gropi pline de apă și refuză să se scufunde, ploile și grindina sunt 
apocaliptice ca-n scenele de diluviu dantești, oamenii mor mereu în apă și prin 
apă, iar când Dunărea seacă până la fund ies în procesiuni și se amestecă iar 
printre cei vii. Detaliile sunt apropiate de ochii cititorului ca sub o lupă 
deformantă. Formulările, din loc în loc, au o grație memorabilă. Scrisă cu 
sobrietatea din Dubliners, cartea lui Ivan Stankov dă impresia de soliditate 
narativă, în ciuda poeziei vădite pretutindeni.“ – Mircea Cărtărescu    (168 de 
pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Meredith Wild  
Traducere:  Ana Dragomirescu   
Titlu: Iubire triumfătoare 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 După nuntă, Blake și Erica Landon pleacă în luna de miere, într-o 
călătorie care promite să le întărească legătura și să vindece rănile trecutului. 
Tocmai când credeau că necazurile li s-au terminat, izbucnește un scandal în 
jurul alegerii noului guvernator, Daniel Fitzgerald. Blake se trezește în centrul 
unei anchete în care iese la iveală trecutul său de hacker. Erica e dispusă să 
facă orice pentru a-l ține pe Blake lângă ea. Dar el nu vrea să coopereze cu 
autoritățile ca să-și dovedească nevinovăția, așa că relația lor începe să se 
fisureze. Va câștiga trecutul lui Blake? Va reuși Erica să îl convingă că 
viitorul lor împreună merită orice sacrificiu?  
Meredith Wild este o autoare de bestselleruri romance New York Times și 
USA Today. Alături de celebra serie Hacker, a scris seriile de mare succes 
Bridge și Misadventures.  (312 pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Ţarul Nicolae al II-lea al Rusiei 
Titlu: Jurnal intim (1 iulie 1914 - 30 iunie 1918) Volumul I (1 iulie 1914 - 2 
martie 1917) 
Editura, localitate, anul: Editura Institutul European, Iași, 2019 
Scurtă prezentare:             
  Jurnalul intim al împaratului Nicolae al II-lea, pe care acesta l-a ţinut 
regulat din 1881 până la moartea sa, cuprinde 51 de caiete, majoritatea legate 
în marochin negru, şi numerotate de la 1 la 51. A luat cu sine, în exil, toate 
actele şi hârtiile la care  ţinea, astfel încât aceste caiete, scrisorile soţiei sale, 
cele ale mamei sale şi altele au fost regăsite la Ekaterinburg după moartea sa. 
 (..) Acest jurnal este complet lipsit de orice literatură. Este cotidian, 
aproape banal, precum a fost la fel de cotidiană şi de banală viaţa ultimului 
Romanov. Pe ici, pe colo, câte o frază, câte un cuvânt arată sensibilitatea care 
se ascundea sub aspectul întenţionat indiferent al suveranului, iar aceste 
"strigăte ale sufletului", fiind rare şi reţinute, sunt mai emoţionante decât 
oricare altă lamentare romantică.” 
 (166 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor:    Stelian Tănase  
Titlu: Conversații cu Regele Mihai 
Editura, localitatea, anul:  Editura Corint, București, 2018 
Scurtă prezentare:  
      Apărută pentru a marca un an de la dispariția regelui Mihai, această carte 
este rezultatul transcrierii fidele a înregistrărilor audio/video realizate de 
scriitorul Stelian Tănase cu fostul suveran la Palatul Elisabeta de-a lungul mai 
multor zile, în aprilie 2005. În paginile ei, regele îşi povesteşte viaţa şi, implicit, 
viaţa României din vremea sa. 
 Tragedia regelui Mihai desenează pe fundalul unei întregi epoci un om 
de o extraordinară forţă morală. Dincolo de istorie şi în pofida ei, regele Mihai 
este un model. Prin curaj, tragere de inimă și credinţă. Un om care a cunoscut 
gloria şi sărăcia, viaţa într-o familie mare şi singurătatea absolută. Modest, 
răbdător, de o majestate naturală. 
 Rugat să schiţeze chipul României de azi, mărturiseşte că, la întoarcere, 
aproape că nu şi-a recunoscut ţara. Românii au îndurat vremuri cumplite, iar 
urmele sunt teribile – „Dacă România se înjghebează bine cu Europa, asta 
rămâne oarecum de văzut. Să lăsăm fiecare ideile noastre prea-prea accentuate 
fiindcă asta în comunitate nu se prea potriveşte, trebuie să ne adaptăm, trebuie 
să învăţăm multe.  (320 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Maria Gabor Şamşudean (coord.) 
Titlu: Amintiri despre Petru Creția  
Editura, localitate, anul: Editura Școala Ardeleană, Cluj Napoca, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Din cuprins: Maria Gabor Şamşudean / In memoriam Petru Creţia 
(cuvânt introductiv), Gabriela Creţia / Evocare sentimentală, Ştefan 
Cazimir / Amintirea lui Petru Creţia, Gabriel Liiceanu / Nu vreau să-l uit 
Andrei Pleşu / Petru Creţia, Zoe Petre / Καλὸς γὰρ ό κίνδυνος, Ioan 
Agrigoroaei / Magister Petru Creția, Valentin Coșereanu / Petru Creția: 
despre prietenie, moralitate și credință, Adriana Rodica Barna / Petru Creţia, 
Alexandru Barnea / Erudiție, competență, sensibilitate, Maria Francisca 
Băltăceanu / Despre Petru Creția, Mariana Băluță-Skultéty / Petru Creția – 
Mentorul nostru, Anca Calangiu / Reverenţă pentru Petru Creţia, Cătălin 
Cioabă / Imperativul primenirii, Simona Cioculescu / Trecutul care n-a 
trecut, Eugen Ciurtin / Corpus Magnum Tristitiae, Alexandru Cizek / Agathe 
tyche, phile didaskale!, Ana Cojan Ursachi / Laudatio brevis cum maxima 
reverentia. (180 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: fotografii de prof. Răzvan Rotta, comentarii  Alice și Sorana Rotta 
Titlu:  Martor ocular. 21 Decembrie 1989, Piața Libertății, Cluj.  
Editura, localitatea, anul:  Școala Ardeleană, Cluj Napoca, 2018 
 
Scurtă prezentare: 
 Filmul profesorului Răzvan Rotta a făcut înconjurul Europei. I-a uimit pe 
francezi. I-a şocat pe germani. Dincolo de durerea adâncă ce ne-o produc şi azi, cele 
21 de fotograme din Piaţa Libertăţii reprezintă singurele documente de necontestat 
ale represiunii. Documente imposibil de mistificat. Dacă morţii nu mai pot vorbi, 
dacă gloanţele extrase au fost retuşate, cum s-a întâmplat la Timişoara, dacă 
ordinele pot fi interpretate, iar cei vinovaţi au devenit, din acuzaţi, autori de cărţi şi 
de tratate despre revoluţia română, filmele lui Răzvan Rotta rămân cea mai 
tulburătoare probă a confruntării din decembrie 1989. (Lucia Hossu Longin)   
 (48 de pagini, format 18 x 20 cm ) 

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.   
 Gheorghe Iacob (n. 1953, Andrieşeni, jud. Iaşi) este profesor de istorie 
contemporană la Universitatea din Iaşi. Face parte din colegiul redacţional al 
„Revistei de Știinţe Politice şi Relaţii Internaţionale”, editată de Institutul de Ştiinţe 
Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, şi este membru în 
International Advisory Board al „Eastern Journal of European Studies”. Cercetările 
sale au fost îndreptate spre analiza fenomenului modernităţii întârziate, mai ales a 
modului în care societatea românească a adoptat sistemul modern sub raport politic, 
economic sau educaţional.  (399 de pagini 17 x 24 cm) 

Autor:  Stan V. Gheorghe  
Titlu:  Din cercul de la Stalingrad în lagărele sovietice 
Editura, localitatea, anul: Militară, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Cititorii au în faţă o lucrare aparte, ce poate echivala cu un roman de 
aventuri de bună calitate, dacă ar fi rodul ficţiunii. Din păcate, nu este vorba de 
aşa ceva. Avem de-a face, în realitate, cu jurnalul unui ofiţer român care a 
cunoscut ororile războiului, sub aspectele lui cele mai respingătoare pentru un 
militar: umilinţa înfrângerii pe câmpul de luptă, reflex al unei situaţii strategice 
fără ieşire; drama încercuirii, în care moartea era mai curând o izbăvire; lunga 
şi amara experienţă a captivităţii, a prizonieratului, cu tot cortegiul de restricţii, 
suferinţe şi speranţe; repatrierea, după mai bine de cinci ani, la capătul căreia a 
găsit o cu totul altă lume decât cea în care trăise până la plecarea pe front. [...] 
Dar căpitanul Gheorghe a reuşit, spre apusul vieţii, să aştearnă pe hârtie 
experienţa traumatizantă pe care trăit-o şi care l-a marcat profund. (Petre Otu)   
 (320 de pagini, format 13x 20cm) 

   ISTORIE 



Autor: Mihail Caradaica Victoria Stoiciu  
Titlu: Stânga şi agenda socială a României  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2018 
Colectia: Sociologie  
 
Scurtă prezentare: 

Volumul are menirea de a introduce pe agenda publică principalele 
teme de natură socială cu care se confruntă astăzi România și de a provoca 
atât clasa politică cât și societatea civilă la un dialog constructiv care să 
poată genera soluții viabile pentru viitor.  
 În acest sens, mai mulți intelectuali au răspuns apelului și au propus 
teme de o importanță deosebită precum dimensiunea de gen, politicile 
educaționale, ajutoare sociale, combaterea sărăciei, bugetul participativ, 
situația persoanelor cu dizabilități sau provocările tehnologiei.  

(384  de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Julia Cagé 
Traducere: Denisa-Adriana Oprea  
Titlu: Cum să salvăm media. Capitalism, finanţare participativă şi democraţie 
Editura, localitatea, anul:  Comunicare.ro, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Media se află în criză. Nu numai presa scrisă, ci întregul lanţ de 
producere a informaţiei. Confruntate cu o concurenţă crescândă şi cu o scădere 
inexorabilă a veniturilor din publicitate, ziarele, posturile de radio, televiziunile, 
website-urile de ştiri sunt, toate, în căutarea unui nou model. Cartea de faţă se 
bazează pe un studiu inedit al mijloacelor de comunicare din Europa şi Statele 
Unite şi ne propune crearea unui nou statut de „societate de media cu scop 
nonlucrativ”, intermediar între statutul fundaţiei şi cel al societăţii pe acţiuni. 
Este vorba despre un model economic adaptat revoluţiei informaţionale şi 
realităţilor secolului XXI. La baza lui se află ideea fundamentală că informaţia, 
asemenea educaţiei, constituie un bun public. Cartea de faţă reprezintă un 
document esenţial într-o dezbatere ale cărei mize sunt la fel de importante ca 
însăşi vitalitatea democraţiei.    (136 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Marcus Tullius Cicero  
Titlu:  Philippicae / Filipice (vol. I)  
Editura, localitatea, anul:  Editura Universitatii Al. I. Cuza, Iași, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Volumul I. Ediție bilingvă. Traducere și indice de Mihaela Paraschiv. 
Notă asupra ediției de Mihaela Paraschiv și Nelu Zugravu. Note și comentarii de 
Nelu Zugravu. Studiu introductiv de Constantin Sălăvăstru. 
 Ediția de față, după aproape jumătate de secol, este una bilingvă, fiind 
concepută în două volume: primul va cuprinde Philippicae I-VI, iar cel de-al 
doilea – Philippicae VII-XIV. Opțiunea noastră are în vedere mai puțin 
amploarea materialului, cât mai ales conținutul și tonul orațiilor: Philippica 
VI este ultimul discurs ținut de Cicero în adunarea poporului, după bătălia de la 
Mutina (Modena) soldată cu înfrângerea lui Antonius, bătălie care va marca atât 
o schimbare de atitudine în „jocul” politic al actorilor implicați în complicata 
situație din Republica aflată în criză (senat, Octavianus, Antonius, Lepidus, 
ordin ecvestru, plebe), cât și o modificare a tonalității cuvântărilor marelui 
orator – limbajul și vehemența lor lasă să se întrevadă neliniștea că, în ciuda 
stăruințelor și a energiei consumate pentru a uni toate forțele interesate în 
condamnarea lui Antonius și în restaurarea vechii libertas, partida pare pierdută.  
 (421 de pagini, format 15 x 21 cm) 

   COMUNICARE 

   ȘTIINȚE POLITICE 



Autor:  Marta KASA  Daniel VLADUCU 
Titlu: Memorator de matematică pentru clasele V-VIII 
Editura, localitatea, anul: Paralela 45, Pitești, 2019 
Colecție: COMPACT 
 
Scurtă prezentare: 
 După aventura din Cavalerul misterios, Jack şi Annie au avut multe 
întrebări. Concepută în format de buzunar, lucrarea se adresează elevilor claselor 5
-8, reprezentând atât un suport teoretic bine sistematizat, necesar în pregătirea de 
zi cu zi a orelor de matematică, cât și unul informațional, de bază pentru pregătirea 
evaluarilor curente și a examenului de evaluare națională. 
Memoratorul respectă conținutul programelor școlare de matematică pentru 
gimnaziu și asigură un mod mai ușor de însușire a conținuturilor obligatorii. 
 (64 de pagini, format 10 x  14 cm) 

Autor:    Wilhelm Hauff 
Ilustraţii: Marcela Cordescu 
Traducere: Irina Vlad  
Titlu: Muc cel mic 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, București, 2018 
 
Scurtă prezentare: 
 Muc cel mic e o apariție tare caraghioasă: are un trup mititel și plăpând, 
un ditamai capul împodobit cu-n turban și mai mare, e încălțat cu niște papuci 
nemaivăzut de mari, iar înfipt la brâu poartă un hanger lung – atât de lung, că nu 
știi sigur dacă Muc atârnă de hanger sau hangerul de Muc. Toți copiii de pe 
stradă aleargă în urma mititelului, râd de el și-l batjocoresc plini de cruzime. 
Asta până când îi află nemaipomenita poveste de viață. 
Se vede treaba că Muc cel mic e cu-adevărat un om vrednic de laudă!      
  (48 de pagini, format 21 x 29 cm) 

Autor: Laura L. Carstensen  
Traducere:   Adriana Trandafir  
Titlu: Un viitor lung și fericit. Sănătatea și siguranța financiară în epoca 
longevității crescute 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Nimeni n-a spus niciodată: „Hai să lungim bătrânețea!" Totuși, ne spune 
Laura Carstensen, exact asta facem! Secolul XXI ne-a adus în dar treizeci de ani 
de viață în plus, în medie! Ce-o să facem cu ei? Cum ne vom descurca la o vârstă 
cu trei cifre? În cartea de față autoarea ne ghidează printre noile posibilități oferite 
de o viață mai lungă. Batrânii sunt triști? Îmbătrânesc singuri și nefericiți? Doar 
cei genetic norocoși se bucură de o viață lungă și împlinită? Laura Carstensen 
demolează miturile și stereotipurile legate de îmbătrânire care ne împiedică să ne 
pregătim pentru viitor, atât ca indivizi, cât și ca societate, focalizându-se apoi pe 
alte componente importante ale vieții lungi care ține de sănătate, resurse 
financiare, relații sociale. Cartea se adresează tuturor celor care sunt interesați de 
acest viitor lung și împlinit care se așterne în fața noastră.  
 Laura L. Carstensen este profesor de psihologie la Universitatea Stanford 
și a fondat Stanford Center on Longevity. A scris numeroase articole și cărți pe 
tema longevității.  (328 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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     Noutăți în editura 
Casa Radio 

 

ALIN CONSTANŢIU 
Remember '26 Dixieland Band 
WHEN THE SAINTS GO MARCHIN' IN 
Catalog : 447 ADD  
Nr. discuri : 1  
Durată CD : 72:50  
Anul apariţiei : 2018   
 Mesajul estetic nemuritor al jazz-ului 
tradiţional de la începutul veacului al XX-lea, a 
fost asumat la noi în pragul noului secol XXI 
de „Remember ’26”, grup instrumental întemeiat 
în 1996 din iniţiativa clarinetistului şi 
saxofonistului Alin Constanţiu, într-o formulă 
alăturând exclusiv componenţi ai Big Band-ului 
Radio. 
 Cu adevărat inspirată ideea de a afla ca 
denominaţie generică a septetului instrumental de 
jazz tradiţional şi clasic, sintagma „Remember 
’26” („Să ne amintim de anul 1926”). Repertoriul 
combo-ului astfel numit a cuprins teme notorii 
aparţinând stilurilor New Orleans, Dixieland, 
Chicago şi Swing, redimensionate cu gust, în 
versiuni policrome, pline de strălucire, nerv şi 
feeling. În chip indiscutabil, experienţa şi 
creativitatea interpreţilor şi-au spus din plin 
cuvântul. Seducţia sonorităţilor retro (mai ales că, 
aşa cum afirma ilustrul trompetist de culoare 
Wynton Marsalis – „în jazz-ul tradiţional se 
regăsesc în germene toate elementele evoluţiei de 
mai târziu a genului”), claritatea şi accesibilitatea 
limbajului sonor, vitalitatea ritmică, tonul alert, 
prospeţimea quasi-polifonică a improvizaţiilor 
colective, toţi aceşti parametri legitimează caratele 
calitative ale prezentului set de înregistrări.
(Extrase din prezentarea realizată de Florian 
Lungu)  

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 rostite 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.  
 Dintre autori amintim pe: 
Pierre de Ronsard (1524-1585) 1. Sonet  
Carol IX (1550-1574)  Poetului Ronsard  
Pontus de Tyard (1521-1605) Când din imboldul 
'naltei năzuinţe  
Alphonse de Lamartine (1790-1869) A patruzeci 
și una meditaţie. Scoica de pe malul mării. Unei 
tinere străine  
Victor Hugo (1802-1885) Intrarea în umbră 
(fragment din Sfârșitul lui Satan)  
Gérard de Nerval (1808-1855) Christophe Columb  
Alfred de Musset (1810-1857) Stea palidă a serii 
Leconte de Lisle (1818-1894) Ochii de aur ai 
nopţii  
Charles Baudelaire (1821-1867) Mi-e dragă 
amintirea  
Lautréamont (1846-1870) [O candelă cu ciocul de 
argint…]  
Paul Verlaine (1844-1896) Green  


