
 
 

 
 
 
 
 

BULETIN EDITORIAL 
 

nr. 28  (50) 
August 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

București  



     

  
  

 Cartea nu intră niciodată în vacanță  

 la Caravana Gaudeamus Radio România 

  În mijlocul vacanței mari, Radio România a adăugat încă un strop de 
culoare sejurului pe Litoral, cu Târgul Gaudeamus. Valuri de cărți, premii 
pentru cititorii pasionați și muzică românească de cea mai bună calitate  i-
au așteaptat între 1 şi 5 august, în Piaţeta Perla din Mamaia, la cea de a un-
sprezecea ediție estivală a celui mai îndrăgit târg de carte din România. 

 Evenimentul a fost organizat de Radio România – Echipa Gaudeamus și 
Radio România Constanța – în parteneriat cu Primăria Municipiului Con-
stanța. Deschiderea oficială a ediției a avut loc joi, 1 august. Atmosfera re-
laxată, formatul prietenos care le-a permis chiar și celor mai împătimiți de 
plajă să ajungă la târg timp de câteva ore și oferta atractivă a ediției, care a 
completat într-o manieră cu totul specială programul „clasic” al unui con-
cediu la mare, au fost doar câteva dintre motivele pentru care Târgul Gau-
deamus Radio România a meritat să fie în topul locurilor de vizitat, pe Lito-
ral. 

 Să mai adăugăm: mii de titluri la preţuri extra-sezon, pentru toate 
preferinţele şi bugetele, numai bune de luat la plajă, Tombola Gaudeamus, 
cu zeci de premii oferite zilnic celor mai norocoși cititori și un program de 
evenimente variat, care a inclus deopotrivă lansări și prezentări de carte și 
spectacole antrenante găzduite de scena amenajată în Piațeta Perla. 

 Partenerii ediției: RATC, Ansamblul Profesionist Baladele Deltei Tulcea, 
Asociația Culturală Belle Arti, Asociația STRATONIS Tuzla, Centrul Cultural 
ION CREANGĂ Tuzla, Fanfara Militară a Forțelor Navale, Fanfara Muzica Ape-
lor a Companiei RAJA Constanța. Partener media: Agenția de Presă Rador. 

 Toate acestea alături de Radio Vacanţa! Programul estival este dis-
ponibil on air, pe litoral şi în Delta Dunării, dar şi online, pe radiovacanta.ro. 
Cel mai îndrăgit program estival se ascultă pe frecvenţele Radio Constanţa 
(100,1 FM Constanţa şi Mangalia, 90,8 FM Eforie, 93 FM Tulcea şi 106,2 FM 
Sulina), până pe 8 septembrie, între orele 10:00 – 19:00. Sub sloganul E vara 
ta, e Radio Vacanţa!, în fiecare zi, sunt nouă ore de program energizant şi 
jovial, transmise în direct de pe litoral, din Vila numărul 1, Mamaia. 

 La Radio Vacanţa, se aud hiturile verii, dar şi cele mai importante ştiri 
de la mare şi din Delta Dunării, reportaje, recomandări turistice, dar şi in-
formaţii utile.  

 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: Martin Heidegger 
Titlu:  Fiinţă şi timp 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 „Ființă și timp este una dintre cele mai ambițioase cărți ale filozofiei, ea 
nefiind egalată – prin efortul ei de a înțelege și de a explica «totul» – decât 
de Critica rațiunii pure a lui Kant și de Fenomenologia spiritului a lui Hegel.  
 Miza acestei cărți este totodată imensă și limitată. Este imensă pentru că 
își propune să tălmăcească unitar ființa a tot ceea ce suntem (și aceasta înseamnă 
deopotrivă a tot ceea ce ne înconjoară) fără să știm că asta suntem.  
 Fiecare pagină a acestei cărți reprezintă un formidabil efort de înțelegere a 
subînțelesului. Ceea ce face Heidegger aici este o investigație în caracterul 
misterios al banalului și familiarului accesibil, și nu în cel inaccesibil al unui 
exotic «dincolo» prezumat.GABRIEL LIICEANU   
 MARTIN HEIDEGGER (1889–1976) este unul dintre cei mai importanţi 
filozofi ai secolului XX. Provine din şcoala fenomenologică întemeiată de 
Edmund Husserl, al cărui elev apropiat a fost la Freiburg. 
 (676 de pagini, format 15 x 23 cm) 

Autor:   Eronim-Celestin Blaj 
Titlu:  Etică și cibernetică 
Editura, localitate, anul: Universității Al I Cuza, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
  O regândire a problematicii etice pe care schimbarea radicală a vieții 
omului o suportă în ultimele decenii. Nu doar o regândire a relațiilor umane, 
modificate ele însele în acest context „uman” creat de noile tehnologii de 
comunicare, dar și o valorificare a unei contribuții românești de excepție la definirea 
și descrierea ciberneticii și la reinițializarea reflecțiilor etice. Este vorba, pe de o 
parte, despre prezentarea coordonatelor acestei lumi noi create de tehnologiile 
inteligente de comunicare, iar pe de alta, de regândirea aspectelor etice implicate de 
acestea, pornind de la opera lui Ștefan Odobleja.  Aducerea în orizontul de lucru a 
prezentării unei contribuții românești în cibernetică și în etica legată de noile 
tehnologii inteligente de comunicare, totodată propunerea schiței conceptului de fon-
etică („șoaptă a eticii”) în legătură cu reglajele axiologice ale noilor poziționări ale 
omului în lume constituie punctele tari ale lucrării de față. Carmen Cozma        
 (287 de pagini, format 15 x 21 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Icu Crăciun 
Titlu:  Liviu Rebreanu între contemporanii săi  
Editura, localitatea, anul:  Școala Ardeleană, Cluj Napoca, 2019 
Scurtă prezentare: 
 După apariţia, în 2005, a volumului cu numărul 23 care încheie seria 
de Opere a lui Liviu Rebreanu, realizată într-o viaţă de om de Niculae Gheran, 
dar şi după publicarea, fie şi parţială, de către acelaşi editor, a corespondenţei 
indirecte a romancierului, începe o etapă nouă în exegeza rebreniană, 
comentatorii având la dispoziţie o ediţie completă, cu un aparat critic 
impresionant. Dovadă este şi volumul Liviu Rebreanu între contemporanii săi al 
lui Icu Crăciun, carte care propune o privire inedită asupra modului în care cel ce 
a fost preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români, director al Teatrului Naţional şi 
director al Direcţiei Teatrelor din România, director al Direcţiei pentru Educaţia 
Poporului în Ministerul Muncii, membru în conducerea Radioului Românesc a 
relaţionat cu personalităţi culturale ale timpului său, în context oficial, dar mai 
ales neoficial, dând astfel imaginea unui Rebreanu mai viu. Cu o documentare 
solidă, dar şi cu talentul celui care este prozatorul Icu Crăciun, cartea este 
interesantă şi incitantă. Andrei Moldovan 
 Icu Crăciun este prozator şi publicist. S-a născut în 3 decembrie 1951, în 
comuna Maieru, Bistriţa‑Năsăud şi a urmat cursurile Facultăţii de Litere a 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea română-engleză. Este 
membru al Uniunii Scriitorilor din România. (228 de pagini, format 13 x 20 cm) 

FILOSOFIE 

ETICĂ 



Autor: H. G. Wells 
Traducere: Antoaneta Ralian  
Titlu:  Omul invizibil 
Editura, localitatea, anul:  ART, București, 2019 
Colecţie: ART clasic 
 
Scurtă prezentare: 
 În mijlocul unei furtuni de zăpadă, un bărbat enigmatic și ostil, înfășurat 
în bandaje, își face apariția într-un sat englezesc, instalându-se la hanul din 
localitate. Ocupațiile bizare pe care le desfășoară în camera pe care o închiriază îi 
sperie pe săteni. Speculațiile despre identitatea lui se transformă în confuzie și 
groază când localnicii descoperă că bărbatul deghizat e invizibil. 
  Straniul bărbat, pe numele lui, Griffin, se dovedește a fi un om de știință 
hotărât să-și exploateze în mod diabolic însușirea extraordinară obținută după ani 
de cercetări, în urma unor experimente brutale.  
 (416 de pagini, format 11 x 18 cm) 

Autor:  Lucian Blaga  
Titlu: Luntrea lui Caron 
Editura, localitatea, anul: Editura Humanitas, București, 2019 
 
Scurtă prezentare:  
 Manuscrisul romanului Luntrea lui Caron a fost ţinut ascuns până în 
1990, când a fost publicat pentru prima oară, la aproape trei decenii de la moartea 
lui Lucian Blaga. Ediţia integrală avea să apară opt ani mai târziu. Autorul şi-a 
dedicat ultimii ani din viaţă rescrierii şi completării a ceea ce avea să fie un 
roman cu elemente autobiografice.  
 Dincolo de cele două poveşti de dragoste, dincolo de proza deopotrivă 
memorialistică şi lirică, transpare mărturia scindării şi a descompunerii de care 
începuse să sufere lumea intelectuală românească imediat după încheierea celui 
de-al Doilea Război Mondial. Poate cel mai pregnant se desprinde convingerea 
că nici dragostea, nici erotismul, nici refugiul în reflecţie nu mai pot asigura 
salvarea din faţa valului de întuneric ce se anunţa. Salvează, provizoriu, doar 
sporadicele evadări în poezie, în contemplare şi în senzualitate. 
 (584 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Albert Camus 
Traducere:  Cristiana Papahagi  
Titlu: Cântarea despre Guillaume (ediţie bilingvă)  
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Cântarea despre Guillaume este cea mai veche epopee franceză 
după Roland. Textul povesteşte luptele eroilor carolingieni împotriva 
invadatorilor sarazini şi se constituie implicit într-o pledoarie pentru cruciadă, în 
secolul al XII-lea. Tradus, adaptat şi continuat în literaturile franceză, germană 
şi italiană, poemul reprezintă nucleul celui mai bogat filon epic medieval. 
Totodată, este martorul precoce al unei estetici specific franceze, în care tragicul 
se amestecă cu comicul, hiperbola cu realismul crud, tradiţia rigidă cu inovaţia 
ironică, într-un text de o surprinzătoare modernitate. Păstrată într-un singur 
manuscris, descoperit abia în 1901, Cîntarea despre Guillaume este tradusă şi 
publicată acum pentru prima dată în limba română.  
 (360 de  pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 



Autor:  Delia Owens  
Traducere:  Bogdan Perdivară  
Titlu:  Acolo unde cântă racii 
Editura, localitatea, anul:  Editura Pandora M, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Zvonurile despre Fata Mlaștinii au circulat mulți ani în Barkley Cove, 
un orășel liniștit de pe coasta Carolinei de Nord. Așa că, în 1969, când chipeșul 
Chase Andrews este găsit mort, localnicii bănuiesc imediat că a fost ucis de 
Kya Clark, adevăratul nume al Fetei Mlaștinii. Însă Kya nu este nici pe departe 
sălbăticiunea pe care și-o închipuie lumea. Sensibilă și inteligentă, a 
supraviețuit singură în ținuturile luxuriante de pe malul oceanului, 
împrietenindu-se cu pescărușii, descoperind bogăția nesfârșită a pădurilor 
brăzdate de canale și învățând lecții de viață accesibile doar celor care trăiesc în 
natură. Într-o bună zi, Kya simte înfiripându-se în sufletul ei dorința de a fi 
iubită, iar când doi tineri din oraș sunt atrași de frumusețea ei neobișnuită, viața 
i se schimbă complet, căpătând un alt sens. Dar, nu după mult timp, ceva cu 
totul neprevăzut îi sfărâmă noua existență. Acolo unde cântă racii îmbină cu un 
talent extraordinar povestea tulburătoare a maturizării unei fete părăsite de 
familie, un superb omagiu adus naturii, o emoționantă poveste de iubire și 
misterul unei crime.   (384 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Frank Herbert  
Titlu:  Canonicatul Dunei (Seria Dune, partea a VI-a, ed. 2019) 
Editura, localitatea, anul:  Nemira, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Al șaselea volum din seria DUNE. Planeta Dune a fost distrusă. 
Rămășițele vechiului imperiu au fost distruse de cultul extrem de violent al 
Onoratelor Matres. O singură facțiune stă în calea cuceririi totale: Bene 
Gesserit, moștenitoarele Arakisului. 
 Conduse de Darwi Odrade, surorile Bene Gesserit au colonizat 
Canonicatul, planeta verde pe care o transformă ușor-ușor în deșert. Odată ce 
vor învăța să crească și viermi de nisip, vor putea controla producția celei mai 
prețioase substanțe din univers: mirodenia. 
 Dar arma lor secretă este un om care a trăit mai multe vieți deja, un 
bărbat care l-a slujit odinioară pe însuși Paul Muad’Dib. 
  „Deznodământul acestei cărți, ultima pe care Frank Herbert a apucat să 
o scrie, este unul dintre cele mai dramatice episoade din literatura tuturor 
timpurilor.“ SF Site (576 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:    Helen Hardt  
Traducere:  Irina Borțoi  
Titlu: Dorință 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 După ce a fost părăsită la altar, Jade Roberts caută alinare la prietena sa 
cea mai bună, Marj, care locuiește alături de frații ei la o fermă din Colorado. 
Cu inima încă sfâșiată de fostul logodnic, Jade nu se așteaptă să fie atrasă atât 
de curând de un alt bărbat, fratele nesuferit al lui Marj.  
 Talon Steel n-a putut depăși niciodată o suferință teribilă din copilărie și 
se mulțumește cu orice cucerire, fără să se implice în vreo relație. Însă Jade 
Roberts apare în viața lui și îi strică echilibrul fragil. E frumoasă, generoasă, iar 
dorința pe care o simte pentru ea îl acaparează cu totul.  
Pasiunea celor doi îndrăgostiți explodează… însă secrete îngropate demult 
amenință să îi despartă. 
 Helen Hardt a scris prima poveste la șase ani și nu s-a mai oprit de 
atunci. În afara faptului că este o premiată autoare de cărți romantice 
contemporane și istorice, precum și de romane erotice, este mamă, are centura 
neagră la Taekwondo, e obsedată de gramatică, adoră vinul roșu și înghețata 
Ben and Jerry’s.  (296 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Nicolae Pojoga  
Titlu: Album de război  
Editura, localitate, anul: Editura Cartier, Chișinău, 2019 
Colecția: CARTIER Istoric  
 
Scurtă prezentare:             
  Volumul cuprinde 96 de fotografii privind conflictul armat de pe 
Nistru (martie – iunie 1992), semnate de jurnalistul Nicolae Pojoga. Imaginile 
reprezintă o parte din mulțimea de fotografii care au figurat la timpul respectiv 
în presa locală și cea de peste hotarele Republicii Moldova. Album de 
război acoperă doar parțial evenimentele dramatice care au avut loc atât în 
zona de conflict, cât și în alte locuri-cheie legate, într-un fel sau altul, de 
narativul pseudocronologic al expunerii. Din anumite motive, fotografiile sunt 
însoțite de un text minimal, însumând doar locul și data evenimentului, altele 
fiind restabilite după cópii din ziare.  
 (112 pagini, format 20 x 26cm) 

Autor:    Andrei Popescu 
Titlu: Jean Miclescu Boierul de la Călinești 
Editura, localitatea, anul:  Editura Humanitas, București, 2019 
 
Scurtă prezentare:  
 „Biografia lui Ioan G. Miclescu, cunoscut în epocă sub forma 
franțuzită a numelui, Jean, dar mai ales denumit emfatic de către contemporani 
«boierul de la Călinești», jurist, om politic conservator, dramaturg și publicist 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX, 
a fost scrisă cu empatie și deferență, dar și cu acribie profesională de 
cercetătorul Andrei Popescu. 
 Mie îmi pare reconfortant paradoxul ca, după ce am sărbătorit abia 
primul centenar al României, să putem citi și istoria unui neam boieresc de 
șapte ori centenar. Dacă România se concepe recentă și revoluționară, 
făuritorii ei mai puțin exaltați scriau istorie prin ambițiile și mândriile lor de 
multe secole deja. După cum amintește Radu Miclescu: «Noi suntem aici 
dinaintea descălecatului».  
 În povestea conacului de la Călinești și a succesivelor generații de 
boieri care l-au locuit se înscriu mai multe file de istorie, petrecute la distanță 
demnă de scena mult prea pătimașă a Regatului modern al României, dar 
foarte importante pentru cei care vor să înțeleagă penumbrele și umbrele unei 
istorii oficiale.“ – PETRE GURAN   
 (316 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Anca Haţiegan 
Titlu: Dimineața actrițelor 
Editura, localitate, anul: Editura Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 „Într-o direcţie inaugurată de Jung şi discipolii săi, Anca Haţiegan 
întreprinde în Dimineaţa actriţelor o adevărată Nekyia, invocând şi 
readucînd printre noi spiritele unor artiste care, în condiţiile nefavorabile ale 
începuturilor teatrului românesc, au dus existenţe precare, marcate de 
suferinţă. Căci vocaţia lor creatoare nu s-a putut împlini pe de-a-ntregul în 
acest context neprielnic, iar sacrificiile lor au rămas în mare parte 
nerăsplătite. Abia acum, reînviate în paginile acestei cărţi, ele primesc 
recunoaşterea binemeritată, recăpătîndu-şi chipul şi identitatea care 
începuseră să se şteargă din memoria publicului încă din timpul ultimelor lor 
zile de viaţă. Anca Haţiegan îşi dezvăluie, prin minuţia documentării şi 
pasiunea recuperării trecutului, afinităţile cu Ioan Massoff, marele istoric al 
teatrului românesc.” (Ion Vartic)   
 (328 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Paul Johnson 
Traducere: Irina Horea  
Titlu:  O istorie a evreilor 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 „Celebrul Paul Johnson ne prezintă o istorie provocatoare a poporului, religiei 
şi culturii evreieşti din cele mai vechi timpuri până în prezent. Împărţită ingenios în 
şapte secţiuni (Israeliţii, Iudaismul, Catedocraţia, Ghetoul, Emanciparea, Holocaustul  
şi Sionul), lucrarea descrie complexa interacţiune dintre istoria evreilor şi istoria 
mondială, arătând felul în care traiectoria civilizaţiei occidentale a fost influenţată 
decisiv de acest grup puţin numeros… O excelentă istorie nonacademică, pentru marele 
public.“ (Library Journal) 
 „O introducere foarte accesibilă şi utilă, mai ales în istoria modernă a 
evreilor.“ (Kirkus Reviews) 
 „O istorie de 4 000 de ani, de la Casa lui David până în anii 1980. Entuziasmul 
şi productivitatea lui Johnson sunt, ca de obicei, prodigioase.“ (Sunday Times) 
 PAUL BEDE JOHNSON (născut în 1928 la Manchester) este un bine-cunoscut 
ziarist şi istoric englez. A studiat la Stonyhurst College, apoi la Magdalen College 
(Oxford). S-a afirmat ca jurnalist în anii '50, la The New Statesman.   
 (744 de  pagini, format 15 x 23 cm ) 

Autor:  Maria Bucur 
Titlu: Eroi și victime. România și memoria celor două războaie mondiale 
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Prima lucrare de acest gen în istoriografia românească, cartea explorează o 
serie largă de fenomene politice – de la încercările de înfiinţare a unor instituţii 
democratice pluraliste după Primul Război Mondial pînă la deplasarea către 
guvernarea autoritară în anii ’30, dictaturile militare şi ocupaţia nazistă, dictaturile 
comuniste şi, în cele din urmă, democraţiile pluraliste cu tendinţe populiste – şi 
culturale asociate cu memoria celor două războaie mondiale. Examinând 
interacţiunea comemorărilor la nivel central şi local, studiul Mariei Bucur porneşte 
de la diverse opere autobiografice, memorii, istorii orale, filme şi alte forme de 
producţie culturală, monumente comemorative şi funerare, ritualuri religioase, 
pentru a analiza cum au înţeles oamenii din comunităţile din România ororile 
războaielor şi pierderile pe care le-au suferit şi cum au ales să-şi amintească aceste 
evenimente în relaţie cu propriile înclinaţii morale, spirituale şi ideologice.  
  (360 de pagini 16 x 24 cm) 

Autor:  Jakab Elek 
Traducere: Varga Attila 
Titlu:  Istoria Clujului I, II  
Editura, localitatea, anul: Școala Ardeleană, Cluj Napoca, 2017, 2018 
 
Scurtă prezentare: 
 Este o lucrare de referinţă pe care Jakab Elek a realizat‑o cu multă muncă 
şi seriozitate, defrişând terenuri istorice şi arhivistice încă aproape virgine. (Tudor 
Sălăgean) 
 Istoria Clujului, pe care ne‑a lăsat‑o Jakab Elek, este o asemenea poveste 
despre diversitate, despre valori şi despre un trecut în care ne regăsim fiecare 
dintre noi. (Varga Attila) 
 Istoria Clujului de Jakab Elek este acea naraţiune admirabil scrisă pe care 
numai un erudit cu har de povestitor o poate face. (Nicolae Edroiu)  
 (230+220 de pagini, format 13x 20 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Valentin Naumescu 
Titlu: Politica Marilor Puteri în Europa Centrală și de Est 30 de ani de la 
sfârşitul Războiului Rece 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București 2019 
Scurtă prezentare: 

 Europa Centrală și de Est a fost în întreaga ei istorie un spațiu al 
periferiilor de tot felul, o margine a imperiilor, un front, un avanpost, un 
pivot geostrategic, un flanc al alianțelor, un perimetru contradictoriu al 
toleranței multiculturale și totodată al faliilor ireconciliabile, un câmp de 
luptă, un coridor de tranziție, o zonă-tampon, o vecinătate sau o extensie, un 
teritoriu al întrepătrunderilor și influențelor suprapuse. Multă vreme situată 
la intersecția imperiilor austriac, țarist și otoman, iar mai târziu în spațiul 
concurențial de interese al celui de-al Treilea Reich și al Uniunii Sovietice, 
prinsă apoi în aranjamentele cinice ale ordinii mondiale postbelice și ale 
Războiului Rece, Europa Centrală și de Est și-a profilat cu greu identitatea 
proprie, suveranitatea și parcursul de dezvoltare, marcând de-a lungul 
timpului fie limita interioară a Occidentului, fie granița vestică a Orientului.  
Valentin Naumescu  

(296 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Maria COSTEA 
Titlu: Diplomația României și geopolitica europeană 
Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Din Cuprins: ◊ Diplomația României și dinamica geopolitică în prima 
jumatate a secolului XX ◊ Diplomația României în anii Războiului Rece. 
Momente semnificative în promovarea unei politici de independență  
◊ Diplomație și interese geopolitice în sistemul internațional multipolar  
◊ Conflicte identitare, construcție instituțional statală și diplomație economică în 
sistemul internațional contemporan. 
 Volumul de față este publicat în onoarea marelui istoric Viorica Moisuc, 
la apogeul unei vieți profesionale dedicate istoriei diplomației și relațiilor 
internaționale moderne și contemporane. Cartea reunește studii științifice bazate 
pe documente diplomatice de arhivă, presa vremii și bibliografie de calitate ale 
unor istorici consacrați sau doctori în istorie care au lucrat sub coordonarea 
doamnei Viorica Moisuc. Volumul aduce contribuție șiințifică sub aspectul 
informației și interpretării în istoria relațiilor internaționale contemporane și 
geopolitică europeană.  (256 de pagini, format 17 x 24cm) 

   ANTROPOLOGIE 

Autor:  Andra SAMSON  

Titlu:  Povestea și sacrul Căutarea sensului în dinamica socială a prezentului. O 

privire antropologică 

Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2019, 2019 

Scurtă prezentare:  

 Din Cuprins: ◊ Mitul - cadre teoretice selective ◊ Povestea - circumscriere 

etnologică ◊ Nevoia de poveste - încercare de problematizare ◊ Povești de toate 

zilele - cinci incursiuni 

 Povestea lumii, mitul, trimite catre o revelație naturală a unui adevar al 

substratului. Pulsația vieții cosmosului este totuna cu pulsația vieții divinului. 

Sistemul de corespondențe magice, odată ce e întrerupt, va întrerupe viața insăși. 

Aceasta e, poate, marea atenționare a mitului. Transcendența și imanența se leagă 

în mit prin ceea ce numim simbol. Simbolul nu e o simplă emblemă. El este, 

firește, ceva mai mult de atât: e orice corespondență dintre văzut și nevăzut. Numai 

ochiul mitului poate vedea în lumina simbolului. Gândirea mitică e gândire 

simbolică în cel mai înalt și decisiv grad.  

 (230 de pagini, format 14 x 19 cm) 

   RELAȚII INTERNAȚIONALE 



Autor:  Oscar Wilde   
Traducere: Lavinia Braniște  
Ilustrații: Anca Smărăndache 
Titlu: Privighetoarea și trandafirul 
Editura, localitatea, anul: Cartier, Chișinău, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Scriitor englez de origine irlandeză, pe numele adevarat Oscar Fingal 
O’Flahertine Wills(1856-1900), "a devenit din nostalgie un apostol al 
frumosului..."(Bernard Shaw). Studii stralucite la Trinity College din Dublin; la 
Universitatea din Oxford audiază prelegerile de estetică ale lui John Ruskin. În 
1878 inițiază la Londra mișcarea "Arta pentru artă". Nonconformismul său 
scandalos, practicat cu cinica nonșalanță, a frapat întreaga societate londoneză, 
dar i-a adus și o condamnare la doi ani de muncă silnică, în urma unui proces 
intentat marchizului Queensberry pentru calomnie. Celebru prin paradoxurile 
scânteietoare, era un rafinat adept al estetismului.  
 (32 de pagini, format 16 x  20 cm) 

Autor:    A.A. Milne 
Traducere: Ioana Pârvulescu 
Ilustraţii: Ernest Howard Shepard  
Titlu: Când eram foarte tineri 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 În lumea din cartea asta minunată totul se poate, așa cum se poate 
totdeauna în lumea copiilor: de exemplu, într-o zi, poți s-o pornești, cu al treilea 
scaun din camera ta, transformat în corabie, într-o călătorie mare pe mare sau o 
mare călătorie pe marea cea mare. Și-apoi să vină cineva, cine altul decât un 
marinar (sau poate o marinăriță cu tricoul în dungi alb-albastre) și să te întrebe: 
„Pe-aici e drumul în jurul lumii?”   (Ioana Pârvulescu) 
 De același autor: Ursulețul Winnie Puh și Ursulețul Winnie Puh. Căsuța 
din strada Puh  
 (107 de pagini, format 17 x 23 cm) 

Autor:  Erich Fromm  
Traducere:    Costel Popa  
Titlu: Limbajul uitat. O introducere în înțelegerea viselor, basmelor și miturilor 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
   Cum să îl interpretăm dacă am „uitat" limbajul viselor? În cartea de față 
Erich Fromm ne pune din nou în legătură cu limbajul universal al simbolurilor, 
exprimat în vise și mituri. Înțelegerea simbolurilor, afirmă el, ne ajută să atingem 
straturile ascunse ale personalității noastre și ne conectează cu experiența umană 
generală. Prin înțelegerea limbajului simbolic al viselor vom avea acces la 
înțelepciunea profundă a miturilor, artei și literaturii și la ceea ce, în societatea 
noastră, este reprimat. Ilustrată cu numeroase analize de vise și mituri, cartea se 
adresează tuturor celor interesați de semnificația viselor.   
 Limbajul simbolic este un limbaj în care experiențele, sentimentele și 
gândurile lăuntrice sunt exprimate ca și cum ar fi niște experiențe senzoriale, niște 
evenimente din lumea exterioară. Este un limbaj care are o logică diferită de cea 
convențională, pe care o folosim când suntem treji, o logică în care nu timpul și 
spațiul sunt categoriile predominante, ci intensitatea și asocierea. Acesta este 
singurul limbaj universal pe care specia umană l-a dezvoltat vreodată, același în 
toate culturile de-a lungul istoriei. Este un limbaj care are propria gramatică și 
sintaxă, un limbaj pe care trebuie să-l înțelegem dacă vrem să înțelegem 
semnificația miturilor, basmelor și viselor - Erich Fromm 
 Erich Fromm (1900–1980), sociolog și psihanalist, s-a format în cadrul 
Școlii de la Frankfurt, pentru ca în 1933 să emigreze în SUA. Din cărțile sale 
traduse la Editura Trei, amintim: Arta de a iubi, Budismul Zen și psihanaliza, Arta 
de a fi, Anatomia distructivității umane, Omul pentru sine și Sufletul omului.  
 (248 de pagini, format 17 x 24 cm) 
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   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 



Editura Casa Radio 

Sebastian BURNECI 
Orchestra de Cameră Radio, 
dirijor: Simona Strungaru 
#unspoken – live at the Radio Hall  
Catalog : 452 DDD  
Nr. discuri : 1  
Durată CD : 79:25  
Anul apariţiei : 2018    
  
 Unspoken este un proiect deosebit, o 
incursiune în lumea jazz-ului, lume complexă pe 
care am modelat-o cu plăcere și sinceritate în 
sonorități simfonice.  
 Universul astfel creat combină elemente 
din variatele sfere muzicale abordate, fuzionând 
jazz-ul cu muzica clasică, folclorul și rock-ul, într-
o abordare organică. 
 Aportul solistic al invitaților – saxofonistul 
Cristian Soleanu, flautistul Cezar Cazanoi, 
toboșarul Borislav Petrov, percuționistul Ghassan 
Bouz, pianistul Teodor Petkov și basistul Mihail 
Ivanov este unul de mare rafinament și inspirație. 
 Ca muzician pasionat de puterea afectivă a 
diverselor combinații timbrale asupra auditoriului 
și interpreților, sunt onorată de colaborarea cu 
Orchestra de Cameră Radio, muzicieni foarte 
versatili, care au simțit alături de noi mesajul 
partiturii și care s-au integrat perfect în contextul 
pluri-stilistic. (fragment din prezentarea realizată 
de Simona Strungaru) 

 
Invitati: Teodor Petkov - Pian 
Mihail Ivanov - Contrabas 
Borislav Petrov - Baterie 
Cezar Cazanoi - Flaut 
Ghassan Bouz - Bendir  
 

 

 
 
 
 
 
 

Henriette Yvonne Stahl 
Realitatea iluziei  
Catalog : 444 ADD  
Nr. discuri : 1  
Durată CD : 72’32’’  
Anul apariţiei : 2017   
 Pagini de proză alese şi citite de autoare. 
Henriette Yvonne Stahl citeşte la Radio între 1965
-1978 pagini alese din romanele sale. Cu o 
prezentare radiofonică de Nicolae Florescu 
„Nu era greu să te apropii de Henriette Yvonne 
Stahl, cel puţin pentru mine, fascinat de ea încă 
din perioada adolescenţei, când, deși opera ei nu 
circula, despre această «mare doamnă a literaturii 
române» – cum îndrăznesc eu să o numesc – se 
zvoneau tot felul de lucruri foarte interesante. Întâi 
că fusese foarte apropiată de Ion Vinea, unul 
dintre poeţii pe care i-am adorat la acea vârstă – și 
astăzi, de altfel, cred că este unul dintre cei mai 
mari poeţi ai literaturii române – ceea ce, pentru 
mine, reprezenta un punct de atracţie majoră. În al 
doilea rând, acolo fusese o dramă, ea îl părăsise pe 
Vinea la un moment dat pentru Petru Dumitriu, un 
om care nu meritase prin nimic dragostea ei, și la 
rândul ei avea să fie părăsită de acest mare 
aventurier al Bijuteriilor de familie, aventurier eu 
îl numesc prin tot ce e mai detestabil în acest 
cuvânt. Această dramă ușor acoperită – care 
amintea parcă ceva din romanele Hortensiei 
Papadat-Bengescu – punea într-o lumină cu totul 
aparte și chiar, aș zice eu, «apetisantă», persoana 
scriitoarei, care ieșea din cadrul lumii cotidiene 
extrem de dogmatice, de lipsite de aspiraţie spre 
sensul mare al aventurii spirituale și sufletești, o 
lume care nu avea asemenea trăiri, care pusese 
dintr-o dată obrocul asupra sentimentului de 
iubire. Ieșea din această lume meschină, mizeră, 
cenușie și se proiecta într-o lume de cu totul altă 
factură, lumea interbelică, trecută, în care oamenii 
își trăiau la modul suprem sentimentele.” Nicolae 
Florescu  


