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 Caravana GAUDEAMUS Radio România 2019 
 
 
 Caravana GAUDEAMUS Radio România, iniţiată în anul 2000 ca parte 
a Programului LECTURA, este formată dintr-o serie de evenimente 
expoziţionale dedicate cărţii şi educaţiei, organizate în centre culturale 
şi universitare de tradiţie în care există posturi regionale ale Societăţii 
Române de Radiodifuziune. 
 S-au încheiat cu succes: GAUDEAMUS Craiova, ediţia a XVIII-a, (27 
februarie – 3 martie), foaierul Teatrului Naţional Marin Sorescu; GAUDEA-
MUS Cluj-Napoca, ediţia a XX-a, (17 - 21 aprilie), în incinta unui pavilion 
expoziţional mobil amplasat în Piaţa Unirii; GAUDEAMUS Oradea, ediţia a 
VI-a, (8 – 12 mai), în incinta unui pavilion expoziţional mobil amplasat în 
Piaţa Unirii; GAUDEAMUS Timişoara, ediţia a XI-a, (22 - 26 mai), Piaţa Vic-
toriei. 
 Cum ne pregătim de concediu, vă invităm la cea de a XI-a ediţie a 
Târgului GAUDEAMUS Radio România - Litoral, care va avea loc în peri-
oada 1 – 5 august a. c. şi se va desfăşura în incinta unui pavilion 
expoziţional mobil amplasat în Piaţeta Perla din staţiunea Mamaia.  
 Evenimentul este organizat de Radio România – Echipa Gaudeamus 
şi Radio România Constanţa.   
 Program de vizitare: zilnic, între orele 15:00 şi 23:00. Intrarea este 
liberă.  
 Oferta bogată şi atractivă a ediţiei, care include toate ingredientele 
pentru o adevărată sărbătoare la malul mării, în vârf de sezon estival,  
este pe măsura momentului aniversar.  
 Iată câteva dintre atracţiile ediţiei, pe restul vă aşteptăm să le de-
scoperiţi singuri la faţa locului: 

• mii de titluri la preţuri extra-sezon, pentru toate gusturile, pre-
ferinţele şi bugetele, numai bune de luat la plajă; 
• Tombola Gaudeamus, cu zeci de premii extrem de generoase, pe 
care le oferim zilnic, la fiecare 90 de minute, celor mai norocoşi 
participanţi; 
• concursul Miss Lectura 
 

Calendarul Caravanei GAUDEAMUS Radio România 2019:  
 

 GAUDEAMUS Braşov, ediţia a II-a, 4 - 8 septembrie, Piaţa Sfatului 
 GAUDEAMUS Iaşi, 2 - 6 octombrie, Piaţa Unirii 
 

 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: Ionuț Bârliba 
Titlu:  Drumul către sine. Kierkegaard și devenirea în limitele stadiilor 
existenței 
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I. Cuza, Iași, 2019 
 
Scurtă prezentare: 
 Lucrarea de față își propune să ofere o interpretare coerentă a filosofiei lui 
Soren Kierkegaard, legând anumite concepte și teorii fundamentale ale filosofului 
danez, precum disperarea, anxietatea, individul, paradoxul absolut, suspendarea 
teleologică a eticului, repetarea și teoria celor trei stadii ale existenței. Gânditor 
existențialist, Kierkegaard are în vedere în primul rând individul, situația 
existențială a acestuia, drumul său și devenirea sa. Analiza minuțioasă a sinelui, a 
structurii acestuia și a diferitelor stadii ale devenirii sale constituie unul dintre 
punctele centrale ale cărții.  
 (322 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Alex Ciorogar coord.  
Titlu:  Postumanismul  
Editura, localitate, anul: TRACUS ARTE, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Post- și non-umanul nu sunt singurele paradigme care să se discute la noi 
fără ca principalele volume dedicate lor să se fi tradus în românește. Se întâmplă la 
fel cu științele umaniste digitale, cu world literature sau cu antropocenul. Este cu 
atât mai important efortul unor publicații precum Post/h/um. Jurnal de studii (post)
umaniste sau al unor cercetători precum cei reuniți în volumul de față de a oferi 
atât traducerea, descrierea, cât și analiza lor critică. Metabolizate inegal, 
bibliografiile străine ale postumanului ajung astfel la publicul românesc într-o 
formulă densă, care intersectează perspectivele unor cercetători cu parcursuri, 
lecturi și autoritate academică diferite. Rezultatul este prima contribuție autohtonă 
consistentă la dezbaterea postumană. – Mihaela Ursa 
  Dedicat postumanismului, grupajul de față ar putea cataliza o discuție 
importantă și necesară pentru științele umaniste de la noi. De data aceasta, 
dezbaterea va avea loc în timp real, pe deplin sincronizată cu ampla discuție care 
tocmai are loc în Occident, fără întârzierea de aproape un deceniu cu care s-a 
produs aceea despre postmodernism. – Radu Vancu       (243 de pagini, format 13 
x 20 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Nataşa-Elena MAXIM 
Titlu:  Reflexe ale gândirii lui Soren Kierkegaard în literatura română 
interbelică 
Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 De la Emil Codrescu al lui Garabet Ibraileanu, la Jurnalul Portughez 
eliadesc ce preia fraze întregi din cel kierkegaardian şi Oceanografia care-i copie 
stilul, de la preferinţa de a vorbi cu alienaţii decât cu înţelepţii pentru aflarea 
adevărului şi poza de clown pe care le găsim şi la Cioran, până la Conştiinţa 
nefericită a lui Benjamin Fundoianu, Soren Kierkegaard este o lectură definitorie, 
chiar dacă underground, mai puţin notorie a culturii române. Influenţa lui asupra 
generaţiei Criterion a fost covârşitoare, cu toate că s-a încetăţenit ca 
autocunoaşterea, sondarea interioară să fie pusă pe seama lui Proust, luciditatea pe 
seama lui Gide, vorbindu-se de generaţia gidiană. Influenţa kierkegaardiană se 
face simţită în cultura noastră abia după Primul Război Mondial, pătrunzând pe 
filiera franceză şi germană, ideile lui reflectându-se în poezia lui Emil Botta, în 
Existenţa tragică a lui D. D. Roşca, în dialectica lui Zevedei Barbu, în jurnalele 
generaţiei `27, în eseistica lui Mircea Eliade sau în pierderea credinţei şi filosofia 
vazută ca o cale de redobândire a credinţei la Nae Ionescu.      (216 de pagini, 
format 17 x 24 cm) 

FILOSOFIE 



Autor: Joseph Conrad 
Traducere: Gabriel Gafița  
Titlu:  Agentul secret 
Editura, localitatea, anul:  ART, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 La prima vedere, domnul Adolf Verloc și-a aranjat bine viața: are o soție 
cuminte, un mic magazin, venituri suficiente și prieteni (cu porecle precum 
Profesorul și Doctorul) cu care-și petrece serile punând țara la cale. Toate acestea 
sunt însă un paravan pentru slujba sa de spion. Un domn plinuț, de vârstă 
mijlocie, domnul Verloc e departe de imaginea clasică a unui agent secret. Iar 
frământările sale de-abia încep când superiorul lui îl pune să plănuiască un atac 
terorist. Atitudinea laxă a Marii Britanii față de anarhiști reprezintă un mare 
pericol, așa încât un atac asupra unui obiectiv științific precum Observatorul 
Greenwich, fără pierderi de vieți, opinează domnul Vladimir în fața spionului, ar 
trebui să fie suficient ca să stârnească publicul. Cum va proceda domnul Verloc 
de acum înainte?  
 (416 de pagini, format 11 x 18 cm) 

Autor:  Mircea Cărtărescu 
Titlu: Melancolia 
Editura, localitatea, anul: Editura Humanitas, București, 2019 
 
Scurtă prezentare:  
 „Ajunse la rond, unde îl aștepta Vasile Singurătate. Coborâse de pe 
soclul său și levita la o palmă deasupra aleii. În dreptul frunţii, al coastelor și-n 
josul pântecului piatra lui nobilă era spartă. Dar ţinea încă la piept o carte, 
singura scrisă de el vreodată, o carte ilizibilă de piatră. Băiatul se-apropie de 
soclu și citi înc-o dată inscripţia săpată-n aramă: CUM NINGE SOARTA? Își 
lipi fruntea de ea și-o repetă în gând până cuvintele își pierdură sensul. Apoi se-
ndreptă către marele mutilat și-l luă, fără să-l privească, de braţ. Porniră-mpreună 
de-a lungul șinelor de tramvai, lăsându-și în urmă umbrele lungi și subţiri. Strada 
era tăcută și pustietatea totală. Drumul n-avea sfârșit. Omul de piatră avea să-l 
însoţească de-acum toată viaţa.“  
 (224 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Albert Camus 
Traducere: Daniel Nicolescu  
Titlu: Moartea fericită 
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Chinuit de gelozie, Patrice Mersault hotărăște să accepte invitația iubitei 
sale, Marthe, de a-l cunoaște pe primul bărbat din viața ei, acum infirm și țintuit 
într-un scaun cu rotile, pe care ea îl mai vizitează din cînd în cînd din milă. 
Bogat, inteligent și excentric, Roland Zagreus consideră că atingerea fericirii 
trebuie să fie scopul vieții fiecărui individ și discută îndelung cu Mersault 
despre ce merită să faci pentru asta... poate chiar să ucizi?  
 Moartea fericită, primul roman al lui Camus, la care scriitorul a lucrat 
între anii 1936 și 1938, a fost publicată postum abia în 1971. Autobiografic, 
bogat în descrieri hipnotice și presărat cu reflecții originale, acest proiect 
romanesc are drept temă căutarea asiduă a fericirii, pentru atingerea căreia nici 
un preț nu este prea mare.    (192 de  pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 



Autor:  Jennifer Egan  
Traducere:  Paul Slayer Grigoriu  
Titlu:  Manhattan Beach 
Editura, localitatea, anul:  Editura Pandora M, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Brooklyn. Marea Criză. Anna Kerrigan are doisprezece ani și îl 
însoțește pe tatăl său în vizită la Dexter Styles, un om care, își dă ea seama, este 
esențial pentru supraviețuirea familiei lor. Anna e fascinată de priveliștea mării 
de dincolo de casa lui Dexter și de secretul apăsător ce pare să-i unească pe cei 
doi bărbați. Ani mai târziu, tatăl ei a dispărut, iar țara este în război. Anna 
lucrează la Șantierul Naval din Brooklyn, unde femeilor le este permis să ocupe 
slujbe rezervate altădată doar bărbaților, care acum sunt pe front. Anna devine 
prima femeie scafandru – una dintre cele mai periculoase și mai masculine 
profesii –, rolul ei fiind să repare navele care vor ajuta America să câștige 
războiul. Într-o seară, îl întâlnește din nou pe Dexter Styles într-un club și 
începe să înțeleagă cât de complexă a fost viața tatălui ei și care ar putea fi 
motivul dispariției lui.  (512 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Lucian-Vasile Szabo 
Titlu:  Imperiul de sârmă 
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2019 
Colectia: Lit 
Scurtă prezentare:  
 Ce s-a întâmplat seamănă a roman polițist. Un venețian a fost ucis într-
o noapte chiar în Piazza San Marco. Un brutar trecea pe acolo la acea oră târzie 
și s-a împiedicat de trup. S-a aplecat să vadă dacă omul mai trăiește. L-a găsit 
cu un pumnal înfipt în inimă și cu o teacă alături. Era cu ea în mână când a fost 
surprins de străjeri. A fost judecat și condamnat. A fost executat pentru crimă, 
deși s-a jurat că e nevinovat. După un timp, adevăratul asasin a fost reținut. A 
mărturisit, dar spânzurarea lui nu i-a mai redat viața bietului brutar. Venețienii 
s-au cutremurat atunci și au introdus recursul în procesele lor.  
 (134 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:    E. G. Scott  
Traducere:  Cornelia Marinescu  
Titlu: Femeia ascunsă 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Rebecca nu ştia că iubirea este posibilă până să-l întâlnească pe Paul, 
un bărbat însurat al cărui trecut e la fel de îndurerat ca al ei. Atraşi irezistibil 
unul de celălalt, cei doi sfârşesc prin a fi împreună, având sentimentul că sunt 
perechea perfectă.  Dar, douăzeci de ani mai târziu, secretele sumbre care i-au 
făcut să se apropie ajung să le distrugă căsnicia. Amândoi au aventuri, dar 
relaţia lui Paul cu ultima lui amantă scapă de sub control. În plus, prima lui 
soție îl urmăreşte cu tot mai multă insistenţă, iar Rebecca descoperă planul 
elaborat al lui Paul de a-şi construi o nouă viaţă. Şi, cu toate că ajunge victima 
dependenţei de opioide, Rebecca pune şi ea la cale un plan malefic, unul care 
ar putea fi fatal.  Ce urmează e un joc imprevizibil de-a şoarecele şi pisica, o 
poveste tulburătoare despre infidelitate şi neîncredere, care te ţine în suspans 
până la surprinzătoarea răsturnare de situaţie din final, făcându-te să te întrebi 
cât de bine îţi cunoşti partenerul de viaţă.  (432 de pagini, format 13 x 20 
cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  S. D. Urusov 
Titlu: Însemnările unui guvernator Chișinau, 1903-1904 
Editura, localitate, anul: Editura Cartier, Chișinău, 2019 
Colecția: CARTIER Istoric  
 
Scurtă prezentare:             
  „Pe baza experienţei de guvernator al Basarabiei, Urusov a publicat 
nişte memorii (1907), traduse la puţin timp în franceză. Lucrarea a provocat 
scandal, mai ales din partea lui Gheorghi Pronin şi Pavel Kruşevan, pe care i-a 
învinuit ca fiind răspunzători pentru pogromul din 1903. În 1913 Pronin îl dă 
în judecată pentru «lezarea demnităţii», iar în urma procesului, Urusov a fost 
condamnat şi nevoit să stea patru luni în închisoarea de la Kaluga. ” Virgil 
Pâslariuc 
 
 (248 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor:    Dimitrie Foti Merișescu 
Titlu: Tinerețile unui ciocoiaș Viaţa lui Dimitrie Foti Merişescu de la 
Colentina scrisă de el însuşi la 1817 
Editura, localitatea, anul:  Editura Humanitas, București, 2019 
 
Scurtă prezentare:  
 Ediţie îngrijită, introducere şi note de Constanţa Vintilă-Ghiţulescu 
 Nimăre nu mă gonea, dar mie mi se părea că mă prinde şi mă duce la 
domnitoru Caragea şi mă pune în ţapă, pentru că adesior sîmbătile punea în 
ţapă pe hoţi. Am privit şi mă luasi frica; tot sîmbăta pe vinovaţii la puşcărie, 
la unii tăia mîinile cu satîru, la unii tăia nasu şi urechile, legaţi cu mîinile 
dindărăt, numai scutura din cap. 
 Tînărul care își scrie amintirile din vremea ciumei lui Caragea este un 
personaj coborît din Ciocoii vechi și noi sau din Scrisorile lui Ion Ghica. Lipsit 
însă de ambiția și de machiavelismul acelora, Tache Merișescu rătăcește printr
-o lume nestatornică și plină de primejdii; soarta i-o fac relațiile de familie, 
bunul-plac al înaltelor obraze și, mai presus de toate, întîmplarea. 
 Băiat de casă la boier, amant al cuconiței, calfă la București, edecliu la 
Țarigrad, negustoraș prin porturile Levantului, el ne lasă o mărturie neprețuită 
din secolul fanariot – secol pe care îl cunoaștem mai mult din scrierile 
călătorilor străini ori din amintirile cețoase ale nepoților celor care l-au trăit. 
 Manuscrisul pe care Constanța Vintilă-Ghițulescu îl scoate astăzi la 
lumină va deveni o piesă de neocolit în istoria literaturii noastre premoderne. 
 (128 de pagini, format 153 x 20 cm) 

Autor: Dinu Zamfirescu, Tudor Vişan-Miu  
Titlu: O viaţă... Tudor Vişan-Miu în dialog cu Dinu Zamfirescu 
Editura, localitate, anul: Editura Corint, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 „Regele ne-a primit, am intrat într-o cameră unde ne-am aşezat toţi 
trei. Am făcut prezentările. Nu se prea lega discuţia. [...] Regele se uita la un 
magnetofon, adus de Mititelu...  
 La un moment dat, cineva aduce cafea şi ceşti. Văzând că nu se prea 
lega nimic, intervin: «Eu aş bea o cafea». Mi-am luat, le-am turnat şi lor în 
ceaşcă şi, cumva, li s-au dezlegat limbile. Am început o discuţie pe baza 
întrebărilor pe care le formulasem în scris. Regele a acceptat să răspundă la 
toate întrebările.  
 A doua zi dimineaţa urma să revenim, ca să înregistrăm convorbirea. 
Parcă eram într-un studio de radio, interviul a mers şnur. Interviul s-a difuzat 
la BBC în două părţi.” Dinu Zamfirescu  
 (544 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Yu Hua 
Traducere: Mugur Zlotea  
Titlu:  Mânia lui Mao China de astăzi văzută prin ochii unui scriitor 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Yu Hua este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori chinezi – atât pentru 
romanele sale, cât și pentru bestsellerul China în zece cuvinte, care ne împărtășește o 
perspectivă onestă și curajoasă asupra Chinei din ultima jumătate de secol. Reflecțiile 
lui Yu Hua asupra istoriei și transformărilor sociale care i-au marcat patria continuă în 
acest volum, în care sunt grupate pentru prima dată 26 de texte scrise între 1999 și 
2018. Scopul acestor scurte eseuri este să surprindă rapiditatea și profunzimea 
schimbărilor prin care trece China în noul mileniu. Cu toate că temele abordate sunt 
uneori puțin cunoscute cititorului străin, Yu Hua reușește să redea, limpede și cu umor, 
toate detaliile de care avem nevoie ca să înțelegem societatea chineză aflată într-o 
continuă schimbare. Fiecare mini-eseu abordează câte un subiect esențial: cenzura 
omniprezentă în China și metodele ingenioase ale chinezilor de-a o fenta, corupția 
endemică, poluarea și efectele ei asupra oamenilor, felul în care este percepută 
America, sărăcia extremă în care trăiesc tot mai mulți chinezi etc. 
 (164 de  pagini, format 13 x 20 cm ) 

Autor:  Victoria Dragu-Dimitriu 
Titlu: Cu doamna Rodica Filip von Becker despre Bucureștii sculptorului Emil 
Wilhelm von Becker 
Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2019 
Colecția: Planeta București 
 
Scurtă prezentare: 
 O carte de dialoguri în genul deja consacrat al scriitoarei Victoria Dragu 
Dimitriu. De data aceasta, autoarea stă de vorbă cu Rodica Filip von Becker, 
nepoata lui Emil Wilhelm von Becker, sculptorul Casei Regale a României. 
Discuțiile ne poartă în timpuri îndepărtate, pe firul istoriei familiei von Becker, 
reînvie atmosfera nobilă din jurul artiștilor români și vine cu informații inedite 
despre cele mai frumoase edificii ale Bucureștiului.  
  (400 de pagini 13 x 20 cm) 

Autor:  Ionel Boamfă 
Titlu:  Geografie istorică 
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I. Cuza, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Poate că trăsătura cea mai importantă pe care o putem reține din 
lucrarea de geografie istorică a domnului I. Boamfă este tendința de apropiere și 
de conlucrare dintre disciplinele științifice, geografia istorică folosind o 
impresionantă cantitate de informații și de interpretări provenind nu numai de la 
cele două discipline-mamă, ci și din domeniul lingvisticii, al toponomasticii, al 
etnografiei, al agrotehnicii etc. Cunoștințe bine fundamentate din toate aceste 
domenii de cercetare sunt o condiție esențială pentru obținerea unor rezultate 
trainice în geografia istorică, așa după cum ne demonstra cel mai avizat 
cercetător român din această ramură a științelor geografice – eminentul profesor 
Gheorghe I. Năstase. În ansamblul ei, lucrarea de geografie istorică a domnului 
I. Boamfă este utilă atât geografilor, cât și istoricilor și altor specialiști din 
domeniul științelor sociale. De asemenea, o codificare originală (un sistem de 
notație cu litere și cifre, marcând statul, provincia, unitatea administrativă etc., 
pentru personalizarea așezărilor), accesibilizează conținutul prin posibilitatea de 
tratare informatizată a datelor. (Prof.univ.dr. emeritus Alexandru Ungureanu, 
Membru Corespondent al Academiei Române)  (477 de pagini, format 17x 24 
cm) 

   ISTORIE 



Autor: Mark Mazower 
Traducere: Tudor Călin Zarojanu  
Titlu: Balcanii. De la sfârșitul Bizanțului până azi 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București 2019 
Scurtă prezentare: 

 Istoria Balcanilor a fost adesea asociată cu violența și tulburările 
politice; apariția statelor naționale, pe fundalul declinului puterii otomane, a 
contribuit la adâncirea conflictelor și a instabilității generale. În această 
regiune, unde diversitatea etniilor, a religiilor și a obiceiurilor a influențat 
constant cursul evenimentelor, popoarele au fost mereu prinse în angrenajul 
forţelor care au hotărât destinele ţărilor din sud-estul Europei.  
 Analiza istoricului britanic Mark Mazower ne poartă dincolo de 
stereotipuri și clișee, desfășurându-ne înaintea ochilor metamorfoza spațiului 
balcanic de-a lungul secolelor. Remarcabilă sinteză a 500 de ani de istorie, 
lucrarea de față conturează o realitate mai bogată și mai impresionantă decât 
ne-am fi imaginat vreodată.  

MARK MAZOWER (n. 1958) este profesor de istorie la Columbia 
University, din New York, și director al Heyman Center for the Humanities, 
la aceeași universitate. (220 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Iordan Bărbulescu, Clara Volintiru, Miruna Troncotă, Nicolae 
Toderaş  
Titlu: Promovarea regională a democratizării - România în relaţie cu statele 
din Balcanii de Vest şi Parteneriatul Estic  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Acest studiu își propune să analizeze modul în care România contribuie 
la procesul de tranziție democratică a țărilor din Parteneriatul Estic și a celor 
din Balcanii de Vest, prin transferul de expertiză și a propriilor lecții învățate.  
 Ne-am concentrat pe transferul celor mai bune practici în proiectele de 
Asistență Oficială pentru Dezvoltare realizate de România în cele două regiuni 
în ultimii 10 ani, pe baza cărora am făcut un set de recomandări specifice.  
 Sperăm ca această carte să reprezinte un instrument util pentru factorii 
de decizie interesați de promovarea democrației la nivel regional, precum și 
pentru studenții și cercetătorii din domeniul relațiilor internaționale și al 
studiilor europene. prof. univ. Dr. Iordan Bărbulescu (coordonator)   
 (276 de pagini, format 13 x 20cm) 

   COMUNICARE 
Autor:  Alexandru-Cosmin Apostol  

Titlu:  Practici culturale în rândul adolescenților: de la forme tradiționale la 

new-media  

Editura, localitatea, anul:  Editura  Universității Al I Cuza, Iași, 2019 

Scurtă prezentare:  

 Tema principală a volumului reflectă analiza sociologică a practicilor 

culturale în rândul adolescenților, prin evidențierea factorilor care îi determină 

sau i-ar putea determina pe tineri să se implice în diverse activități cultural-

artistice și educaționale, în dubla lor calitate – de consumatori sau/ și producători. 

De altfel, volumul își propune să reliefeze caracteristicile comportamentului 

cultural al adolescenților din cinci unități de învățământ liceale din Municipiul 

Iași.   În acest sens, studiul empiric a fost realizat prin combinarea metodelor 

cantitative (anchetă prin chestionar) cu cele calitative (anchetă prin interviu de tip 

semi-directiv). Totodată, baza teoretică a lucrării este construită în jurul 

perspectivei structuralist-constructiviste, fără însă a fi exclusivă, prin 

introducerea unei literaturi variate care analizează practicile culturale și cadrele 

de manifestare ale creativității în mediul educațional.   (331 de pagini, format 15 

x 21 cm) 

   RELAȚII INTERNAȚIONALE 



Autor:  Jill Barklem  
Titlu: Poveste de toamnă 
Editura, localitatea, anul: Cartier, Chișinău, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Desișul de Muri este lumea mea ideală. Șoarecii trăiesc cât se poate de 
natural, iar eu cred că așa ar trebui să fie viața. Tot ce crește în jur e plăcut și 
folositor, iar aceste făpturi fac parte dintr-o comunitate plină de iubire și grijă. Dar 
șoarecii nu sunt numai serioși și demni de cinste. Știu să se și DISTREZE! Viața e 
un lung șir de picnicuri și reuniuni, petreceri și excursii. M-am documentat în 
permanență, am umplut caiete și dosare cu toate amănuntele posibile din viața unui 
șoarece. Greutatea se măsoară în ghinde și boabe de grâu, iar timpul se măsoară cu 
cadrane solare, lumânări gradate sau clepsidre cu apă. M-am distrat de minune 
făcând cărțile, dar și munca a fost pe măsură. Fiecare floare trebuie să aibă 
numărul corect de petale și să crească acolo unde crește ea și în perioada în care 
crește. Tot ceea ce fac sau fabrică șoriceii trebuie să fie posibil în lumea lor, în 
locul în care trăiesc ei. La urma urmei, Desișul de Muri e adevărat și eu sunt aici 
doar pentru a-l scoate la iveală. Jill Barklem  (32 de pagini, format 16 x  20 cm) 

Autor:    George Coșbuc 
Ilustraţii: Vasile Olac  
Titlu: Povestea gâștelor 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Un gâscan cu pene lucii 
 Cum trecea pe pod prin sat 
 Și-ntr-o mân-avea papucii, 
 Nu știu cum i s-a-ntâmplat 
 Că papucii lui căzură, 
 Ce păcat, o, ce păcat! 
 Căci erau cu-alesătură, 
 Fără leac de tivitură -  
 Ce păcat!  (32 de pagini, format 13 x 23 cm) 

Autor: Bill Eddy  
Traducere:   Maria Tănăsescu  
Titlu: 5 tipuri de persoane care îți pot distruge viața. Narcisici, sociopați și alte 
persoane înalt-conflictuale 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
   Colegul tău de birou vede numai comploturi în jurul său? Prietena ta 
solicită încontinuu atenție, iar când tu ai nevoie de sprijinul ei, pare să nu te audă? 
 Vestea bună e că nu tu ești de vină în toate acestea. Tu ești doar ținta 
culpabilizării unor personalități înalt-conflictuale. 10% din populație face parte din 
această categorie, iar această carte te va învăța cum să-i depistezi, cum să te ferești 
de ei și cum să le faci față, odată ce nu îi mai poți evita. Ei sunt personalitățile 
narcisice, borderline, antisociale, paranoide și histrionice. Îi vei găsi în familie sau 
la serviciu, printre potențialii parteneri sexuali sau de cuplu. Prin exemple 
elocvente culese de la clienții săi, Bill Eddy te ajută să înțelegi că nu ești singur, 
iar prin sfaturi și tehnici adaptate îți oferă un arsenal ce-ți va ușura viața atunci 
când te confrunți cu astfel de persoane.  
 Bill Eddy este avocat, terapeut, mediator și autor. A pus bazele teoriei 
personalităților înalt-conflictuale și a fondat institutul cu același nume în 
California.   
 (176 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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Noutăți în editura 
Casa Radio 

H.C. Andersen 
Lebedele  
Autor : H.C. Andersen  
Colecţie. Serie : Radio-Prichindel  
Copertă / Ilustraţii : Carmen Acsinte  
ISBN : 978-606-8468-66-2  
Format : 15 x 17  
Nr. pagini : 56  
Durată CD : 28:01  
Anul apariţiei : 2018   
 În Colecţia Radio-Prichindel a apărut 
clasica poveste Lebedele de Hans Christian 
Andersen. Povestea celor 11 cămăşi din urzici 
dureroase, în traducerea lui Alexandru Philippide, 
este însoţită de ilustraţii semnate de Carmen 
Acsinte.  
 Iar pe CD îi întâlnim pe Ion Caramitru 
(Vântul), Mariana Mihuţ (Eliza), Emil Hossu 
(Fratele), Nineta Gusti (Mătuşa), Ilinca 
Tomoroveanu (Zâna bună a pădurii).  
 O montare radiofonică din 1967. 
Sumar CD 

1. Mândra crăiasă de la Miazănoapte – 
5’22”  
2. „Peste ziduri se-nălţară şi plângând se-
ndepărtară...” – 4’36”  
3. Visul – 7’13”  
4. „Eliza împletea de zor cămăşile din 
urzici...” – 6’45”  
5. Minunea – 4’05”  
Durată CD: 28’01” 

Înregistrare Radio România din 1967 
Adaptare radiofonică de Ioana Zamfir Toma 
Regia artistică: Cristian Munteanu 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ion Creangă 
Amintiri din copilărie  
Catalog : 454 ADD  
Nr. discuri : 1  
Durată CD : 76:47  
Anul apariţiei : 2018   
 Şi copiii de astăzi găsesc 
în Amintirile povestitorului de la Humuleşti 
vacanţa veşnică, pe care şi-o doresc în fiecare 
vară.  Nică al lui Ştefan a Petrei devine prietenul 
tuturor celor care vor să-l aibă aproape şi să se 
regăsească în întâmplarile, pline de haz, prin care 
trec toţi copiii lumii. Pe acest audiobook se 
regăsesc momente esenţiale din celebrul 
bildungsroman semnat de Ion Creangă, aventuri 
binecunoscute, recitate cu un extraordinar dar de 
povestitor de către Sandu Sticlaru.   
 O poveste pentru fiecare seară a 
săptămânii. Şi pentru că Amintirile din 
copilărie conţin regionalisme tot mai îndepărtate 
de ascultătorul contemporan, am gândit şi un 
glosar de cuvinte „misterioase”, explicate pe 
înţelesul copiilor. 
 Un audiobook conceput grafic de 
Alexandru Ciubotariu. 

Sumar CD 
LUNI 1. Stau câteodată şi-mi aduc 
aminte... – 6:36 
MARŢI 2. Caprele Irinucăi – 12:57 
MIERCURI 3. Nu ştiu alţii cum sunt... – 
11:45 
JOI 4. La cireșe – 7:56 
VINERI 5. Pupăza din tei – 12:52 
SÂMBĂTĂ 6. La scăldat – 14:53 
DUMINICĂ 7. Ce este gramatica, măi 
Trăsne? – 6:14 
BONUS 8. Cum nu se dă scos ursul din 
bârlog... – 3:32 
Durată CD: 76:47 

Fragmente din Amintiri din copilărie în lectura lui 
Sandu Sticlaru Înregistrări inedite Radio România 
din 2005, realizate de Emil Buruiană.  


