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București  



    

Vacanță! 
   
 Poate ați crezut că am plecat în vacanță, fără a vă ține, cum v-am obișnuit, la 
curent cu noutățile editoriale… iată că buletinul revine cu un număr sporit de pagini, 
tocmai pentru a oferi cititorilor săi plăcerea informării și a alegerii dintr-o ofertă atât de 
variată. 
 Dar cum muzica, mai ales în vacanță, face casă bună cu lectura vă mai in-
formăm că în perioada 25 iulie - 3 august, Radio România Muzical transmite în direct 
şapte spectacole din cadrul Festivalului Richard Wagner de la Bayreuth, unul dintre 
cele mai importante festivaluri de operă din lume şi un punct de referinţă pentru toţi iu-
bitorii muzicii lui Wagner. Transmisiunile directe pot fi ascultate şi la Radio România 
Cultural. 
 Seria de transmisiuni directe a debutat la 25 iulie cu spectacolul Maeştrii 
cântăreţi din Nürnberg, cu dirijorul elveţian Philippe Jordan, care revine la Bayreuth 
cu această producţie după Parsifalul dirijat în 2012. Rolul Hans Sachs a fost inter-
pretat de bas-baritonul Michael Volle, un cântăreţ care a obţinut succese importante în 
roluri wagneriene jucate în cele mai importante teatre de operă din lume. 
 În 26 iulie a putut fi ascultată opera Tristan şi Isolda, cu trei celebri cântăreţi în 
rolurile principale: Stephen Gould, Petra Lang şi René Pape. Dirijor a fost, ca şi în 
ediţia trecută, reputatul Christian Thielemann. A urmat ultima dramă muzicală compusă 
de Richard Wagner, Parsifal, în 27 iulie, cu tenorul Andreas Schager în rolul titular, un 
cântăreţ care şi-a început cariera cântând în operete, dar care a evoluat până la 
statura de astăzi, când este considerat un extraordinar tenor wagnerian. 
 Între 29 iulie şi 3 august este difuzată tetralogia Inelul nibelungului, punctul de 
reper al creaţiei wagneriene, o epopee care a inspirat ulterior numeroase alte lucrări 
literare şi dramatice. Nume importante de cântăreţi vor evolua sub bagheta dirijorului 
care a condus şi la Bucureşti, în cadrul festivalului Enescu din 2013, aceeaşi tetralogie: 
Marek Janowski. 
 Festivalul de la Bayreuth a fost înfiinţat în 1876 chiar de Richard Wagner şi se 
desfăşoară la Festspielhaus, clădire concepută chiar de compozitor pentru a adăposti 
punerea în scenă a dramelor sale muzicale.   

   

 Ca întotdeauna, La bună lectură, de data aceasta în compania 
 muzicii!            

       Carmen Ionescu  

       Mihaela Bîlbîie 

Acest produs documentar foloseşte materiale puse la dispoziţie de edituri 
(ilustraţii, texte de  prezentare, fragmente de opere literare). 



Autor: Vintilă Horia 

Traducere: Ileana Cantuniari 

Titlu:  Crucea 

Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2017 

Colecția: Marile Texte ale Creștinismului  

Scurtă prezentare: 

 Traducerea românească a eseului despre cruce a lui Vintilă Horia este o 

surpriză de trei ori plăcută. Înainte de toate, așa cum suntem obișnuiți la acest 

autor de excepție, avem în fața ochilor nu atât un exercițiu de erudiție, ceea ce 

nu exclude o impresionantă incursiune culturală, cât unul de cugetare, consideră 

Radu Preda. Suntem invitați în grădina interioară a unei gândiri căutătoare. În 

mijlocul exceselor raționaliste ale epocii în care trăia și pe care noi o moștenim 

fără a fi cu nimic mai înțelepți, mai prudenți, martor direct la transformarea 

rațiunii în barbarie, cunoscând personal cele două dictaturi ale secolului XX, 

lămurit definitiv că entuziasmele tinereții au fost amăgiri, depășind irevocabil 

orice înclinație către extreme, convins în cele din urmă că toate ofertele de 

mântuire terestră sunt în esență diabolice, înrobind și ucigând omul pe criterii 

de rasă sau de clasă – Vintilă Horia ajunge la maturitatea etică și estetică 

deopotrivă. (166 de pagini, format 15x 21 cm) 

Autor: Corneliu BÎLBĂ  

Titlu:  Interpretare și societate 

Editura, localitate, anul: Institutul European, Iași , 2017  

Colecția:  Academica 

Scurtă prezentare: 
 Volumul prezintă contribuțiile originale ale unor autori care colaborează 

în cadrul unui program de aplicare a teoriilor interpretării la problematica 

științelor sociale. Studiile prezentate sunt organizate în două secțiuni. Cea dintâi, 

intitulata "Forme de rationalitate", cauta sa dezvolte anumite versiuni ale ideii de 

raționalitate hermeneutică, prezente în epistemologia științelor sociale și în teoria 

socială. Sunt vizate relația dintre explicație și ințelegere, analiza discursivă a 

faptelor sociale, interpretarea cognitivist-ideologică a internetului, interpretarea 

economistă a contractului social sau constituirea "nihilistă" a socialului. Partea a 

doua, intitulată "Postmodernism și găndire critică" reunește câteva texte despre 

gândirea postmodernă a socialului și a politicului. Sunt dezvoltate trei teme 

majore ale teoriei sociale postmoderne: dreptatea, puterea și secularizarea.  

 (356  pagini, format 14 x 19 cm) 

Autor:  Angeliki Mouzakiti, Andreas Rados, Amalia Voicu (editori)  

Titlu:  Ecouri ale logosului elen  

Editura, localitatea, anul: Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2017  

 

Scurtă prezentare: 

 Volumul de față cuprinde lucrările Simpozionului jubiliar «40 de ani de la 

înființarea Seminarului de Neogreacă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași».  Din cuprins: Retorică și oratorie în lumea greco-romană; Metafora 

homerică în Iliada; Idila. Apariţia şi consolidarea speciei; Batrahomiomahia și 

limitele adaptării în traducerea parodiei antice); Interferenţe între cultura greacă şi 

cultura română;  Traducători greci din literatura occidentală și traducerile în cultura 

română din secolul al XVIII-lea, după intermediarul grecesc; Proverbele din 

poveştile lui Ion Creangă şi spiritul comun româno-elen; Aspecte ale literaturii 

neogrecești: reprezentanţi, curente literare, abordări, Homo balcanicus şi scriitura 

lui Nikos Kazantzakis, Kavafis în România; Seferis și strălucirea simplității.    

 (172 de pagini, format 17 x 24 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII 

FILOSOFIE 

SPIRITUALITATE 



Autor: Elena Ferrante   

Traducere: Cerasela Barbone  

Titlu:  Tetralogia Napolitană 

Editura, localitatea, anul:  Editura Pandora M, București, 2017 

Colecția: Literary Fiction 

Scurtă prezentare: 
     Conține titlurile: Prietena mea genială, Povestea noului nume, Cei care 

pleacă şi cei ce rămân, Povestea fetiței pierdute. Încă de la apariția romanului 

Prietena mea genială, care deschide Tetralogia Napolitană, faima Elenei Ferrante 

a crescut enorm. Este considerată una dintre autoarele contemporane cele mai 

convingătoare, o stilistă desăvârşită, cu o intuiție artistică ieşită din comun, care a 

câştigat admirația mai multor scriitori celebri – Jhumpa Lahiri, Elizabeth Strout, 

Claire Messud – şi a unor critici importanți: James Wood, John Freeman, Eugenia 

Williamson etc. Dar fără îndoială, primirea cea mai călduroasă a avut-o din partea 

cititorilor, care au descoperit o autoare care vorbeşte într-un stil plin de frumusețe 

şi forță despre sentimentul de apartenență la un loc, despre relațiile umane, 

dragoste, familie şi prietenie.  (1200 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Lucia Țurcanu  

Titlu: Caligrafii O antologie a poeziei șaptezeciste din Basarabia  

Editura, localitatea, anul: Editura Cartier, Chișinău, 2017  

Colecția:  Cartier Popular 

Scurtă prezentare:  

 Caligraf al peisajelor sufletești», poetul șaptezecist purcede la 

metaforizarea discursului, găsind în acest procedeu o formă de libertate a 

exprimării poetice, consideră Lucia Țurcanu. Pentru a evita dialogul cu cenzura 

şi pentru a nu se angaja social-politic, acești poeţi apelează la metaforă ca formă 

de evazionism, dar și ca modalitate de înnoire poetică şi poietică, de readucere a 

esteticului  în albia poeziei. Marele risc al metaforizării este însă  excesul 

decorativ și prețiozitatea gratuită. De multe ori,  autorii «ochiului al treilea» cad 

în această capcană, creează structuri rafinate, dar le lipsește suflul cu 

adevărat poetic, se diminuează (până la dispariție uneori) sensul din spatele 

metaforei frumoase, intrându-se într-un fel de alexandrinism liric.  

.  (208  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Adrian Săvoiu 

Titlu: Antologia fabulei românești 

Editura, localitatea, anul:  Editura Art, București, 2017 

Colectia: Cărți esențiale  

 

Scurtă prezentare: 

 Spre deosebire de literatura occidentală, unde fabula începuse să decadă 

în secolul al XIX-lea, în literatura română specia a cunoscut în această epocă 

marile ei momente. Aflându-şi un deschizător de drum în Dimitrie Cantemir, 

care a utilizat alegoria în romanul Istoria ieroglifică, întâiul nostru fabulist este 

considerat Dimitrie Ţichindeal. 

 În prima jumătate a veacului al XIX-lea, fabula a devenit una dintre 

speciile predilecte ale scriitorilor noştri. Cultivată de autori importanți ai 

perioadei, Gheorghe Asachi, Anton Pann, Alecu Donici, Ion Heliade-Rădulescu, 

ea şi-a aflat în Grigore Alexandrescu cel mai original fabulist al acestui secol. În 

afara acestora, au scris acum fabule și autori mai puţin cunoscuţi, dar şi scriitori 

valoroși, pentru care orientarea spre genul fabulistic s-a produs în mod 

incidental. 

 În secolul al XX-lea, n-au mai existat autori români care să se facă 

remarcaţi exclusiv prin fabulă. Specia a reprezentat doar un aspect al operei 

unor scriitori precum Cincinat Pavelescu, Vasile Militaru, George Topîrceanu, 

Tudor Arghezi, Marin Sorescu și alții. (304 pagini, format 13x 20 cm) 

LITERATURĂ 

 



Autor:  Paula Hawkins  

Traducere: Camelia Ghioc  

Titlu:  În ape adânci 

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2017 

Colecția: Fiction Connexion 

Scurtă prezentare: 
     Nel Abbott este moartă. E ultima dintr-un lung șir de femei înghiţite de 

apele întunecate ale râului. Sora ei, Jules, e măcinată de regretul că i-a ignorat 

strigătul de ajutor și are certitudinea că Nel nu s-a sinucis. 

Ferește-te de apele liniștite. Nu știi niciodată ce ascund. Paula Hawkins vine cu un 

thriller alert, provocator, ce analizează caracterul iluzoriu al emoției și al amintirii, 

precum și modul tulburător în care trecutul se poate insinua în prezent. 

 „Fiindcă așa începe: cu înotul vrăjitoarelor – proba de apă. Acolo, la 

bulboana mea, în acel liniștit colț de paradis aflat la mai puțin de o milă de unde 

sunt în clipa asta, aici le aduceau, le legau și le aruncau în râu, ca să se scufunde 

sau să înoate. Se spune că femeile au lăsat ceva din ele în apă, se spune că apa 

păstrează ceva din puterile lor, fiindcă de atunci, le-a atras spre țărmurile sale pe 

cele fără noroc, pe cele disperate, pe nefericite, pe rătăcite. Vin aici ca să înoate cu 

surorile lor."  

 Paula Hawkins a lucrat ca jurnalist financiar timp de cincisprezece ani 

înainte să se dedice literaturii. Primul său thriller, Fata din tren (Editura Trei, 

2015), #1 bestseller internațional, a fost publicat în 50 de țări, s-a vândut în peste 

20 milioane de exemplare în toată lumea.    (432 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: John Kennedy Toole 

Traducere: Lidia Ionescu  

Titlu: Conjuraţia imbecililor 

Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2017  

Colecția:  Biblioteca Polirom Esențial  

Scurtă prezentare:  

 Un roman clasic al literaturii comice, Conjuraţia imbecililor este 

povestea lui Ignatius J. Reilly, un medievist în vîrstă de 30 de ani, un soi de 

pierde-vară care îşi scrie „marea operă” pe foi rupte din blocnotes (pe care apoi le 

bagă sub pat!) şi îşi terorizează mama. Viaţa i se schimbă radical cînd, în urma 

unor întîmplări nefericite, aproape aruncat în stradă, Ignatius se vede nevoit să-şi 

caute o slujbă.  

 Aventurile abia acum încep şi Ignatius e prins într-un cerc de personaje 

care de care mai ciudate: o stripteuză, o secretară septuagenară ce încearcă în 

zadar să se pensioneze, homosexualul Dorian Greene, sinistra domnişoară Lee, 

proprietara clubului Night of Joy, şi Myrna Minkoff, fata pe care o iubeşte pînă la 

ură.  

  (208  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Tennessee Williams 

Traducere: Domnica Drumea  

Titlu: Primăvara la Roma a doamnei Stone 

Editura, localitatea, anul:  Editura Art, București, 2017 

Colectia: Serie de autor Tennessee Williams   

Scurtă prezentare: 

 Karen Stone și-a pierdut și cariera, și soțul. La cincizeci de ani, tot ce-i 

mai rămâne de făcut e să se plimbe fără țintă pe străzile Romei sărăcite de 

război, curtată de nobile scăpătate care vor să-i „procure” bogatei văduve din 

America tineri italieni cu care să-și petreacă a doua parte a noii ei vieți. Prinsă 

între forța propriilor dorințe și frica de a nu pierde demnitatea de suprafață a 

vieții sale anterioare, fosta actriță se vede purtată dintr-o derivă în alta în acest 

impecabil studiu asupra degradării. 

 Primul roman al lui Tennessee Williams nu are deci nimic dintr-un 

debut literar. Primăvara la Roma a doamnei Stone păstrează aceeași mână sigură 

ca-n piesele care l-au făcut celebru, același ochi pentru disfuncțional și pentru 

instabilitate, aceeași abilitate de a pătrunde în spatele vălului de respectabilitate 

socială pentru a găsi drama și durerea. (192 de pagini, format 12x 19 cm) 



FICȚIUNE 

Autor:  Alex Plescan 

Titlu:  Tu şi alte întâmplări gata de a fi trăite 

Editura, localitatea, anul:  Editura Cartea Românească, Pitești, 2017 

 

Scurtă prezentare: 
 Presărat cu aventuri erotico-onirice, volumul de faţă semnalează un 

univers în care ficţiunea personală şi realitatea auctorială se combină fractal 

într-o lume culturală opusă fenomenului Renaissance, o lume pseudovirtuală, 

în care cititorul are de fapt ultimul cuvânt, consideră Cosmin Perţa. 

  Cu o precizie de stilist american, Plescan recompune din fragmente 

atât lumea interioară a unui personaj autoficțional, cât și structurile unei lumi 

fantasmatice în care totul este aproape posibil. O scriitură seducătoare, 

poetică, fascinantă. Cititorul… decide dacă vrea sau nu să continue lumea 

aceasta posibilă. 

 (80 de pagini, format 14 x 20 cm)  

Autor: Jonathan Safran Foer 

Traducere:  Andra Matzal și Cosmin Postolache  

Titlu:  Iată-mă 

Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2017 

Colecția: Raftul Denisei  

Scurtă prezentare: 

 Cu mult umor, dar și cu adâncă melancolie, Foer construiește o poveste 

multistratificată. Focalizează lentilele camerei sale imaginare asupra unei 

familii evreiești din Washingtonul actual în interval de patru săptămâni și 

demolează, nivel după nivel, construcția existenței ei intime și sociale, până 

ajunge la sâmburele care-i alimentează viața și care se dovedește a fi mai fragil 

și mai vulnerabil decât și-ar fi imaginat. Julia, o arhitectă „care n-a construit 

niciodată nimic“, după propria caracterizare, și Jacob, soțul ei, scenarist de 

succes al postului HBO, dar neîmplinit profesional, trăiesc împreună cu fiii lor, 

Sam, Max și Benjy – trei copii cu personalități complexe și sofisticate –, în 

confortul metropolei americane, ducând o viața tihnită, îmbogățită de mici 

ritualuri laice, care-i definesc ca familie. Când, cu puțin timp înainte de 

ceremonia de bar mitzvah a lui Sam, Julia descoperă în telefonul soțului ei mai 

multe mesaje cu un conținut sexual explicit, totul sare în aer, scoțând la iveală o 

adevărată spirală a crizelor identitare.   (648 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Ken Follett 

Titlu: Prin urechile acului 

Editura, localitatea, anul: RAO, București, 2017  

 

Scurtă prezentare:  

 "Navele" erau imitaţii din cauciuc şi cherestea, "cazărmile"- 

decoruri pentru film. Scopul diversiunii:inamicul trebuia să se 

pregătească împotiva unei invazii prin Pas-de-Calais. Debarcarea din 

Normandia, pe 6 iunie 1944, urma să fie o supriză.  

 Ar fi fost un adevărat miracol ca nici unul dintre spionii lui Hitler să nu 

afle nimic despre acest plan. Au existat oare astfel de spioni? De fapt, 

existaseră foarte puţini, şi oamenii din "coloana a cincea" a spionajului englez, 

MI 5, îi prinseseră aproape pe toţi. 

 Dar era de ajuns unul singur... Un Ac...  

 

 (450 de pagini, format 13 x 20 cm)  



Autor: Stephen Harding  

Traducator: Lingua Connexion  

Titlu:  Ultima bătălie 

Editura, localitatea, anul:  Editura RAO, București, 2017 

Scurtă prezentare: 
 Volumul Ultima bătălie, ale cărui drepturi de ecranizare au fost 

cumpărate de StudioCanal, spune povestea aproape incredibilă a celei mai 

neprevăzute bătălii din cel de-al Doilea Război Mondial, când un mic convoi 

de tancuri americane, condus de căpitanul Lee, și-a unit forțele cu soldații 

germani pentru a lupta împotriva fanaticilor SS, care doreau să captureze 

castelul Itter și să execute prizonierii VIP de aici. Este o poveste despre alianțe 

neprevăzute, curaj uimitor, suspans, nervozitate și, nu în ultimul rând, despre 

inamici implacabili. 

 Ultima bătălie combină istoria bună cu povestirea la fel de bună. 

Harding scrie cu priceperea și harul unui romancier, dar și cu autoritatea unui 

istoric care a făcut câteva cercetări remarcabile într-un capitol pierdut din 

zilele finale ale celui de-al Doilea Război Mondial.  

 (366 de pagini, format 13 x 21 cm)  

Autor: Vladimir Beşleagă  

Titlu:  Cumplite vremi , vol I-III 

Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chișinău, 2017 

 

Scurtă prezentare: 

 Cumplite vremi se vrea o amplă... încercare de frescă istorică, 

amintind prin atmosferă (şi nu numai) de romanele sadoveniene ale „vârstei 

întunecate” (cum le numea Nicolae Manolescu), şi mai ales de Zodia 

cancerului, consideră Octavian Soviany. Căci acţiunea cărţii este plasată în 

Moldova de la sfârşitul secolului al XVII-lea, într-o lume unde totul pare clădit 

pe nisip, situată sub semnul „norocului schimbător”, despre care scrie Miron 

Costin (unul dintre eroii romanului) în Viața lumii.   

 Vladimir Beşleagă s-a născut la 25 iulie 1931 în Mălăieşti, Grigoriopol 

(Transnistria). După absolvirea Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat din 

Chişinău (1955), lucrează redactor la revistele Scânteia leninistă, Cultura, 

Chipăruş, redactor-şef adjunct al revistei Nistru, secretar la Uniunea Scriitorilor 

din Moldova. Deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe listele Frontului 

Popular (1990-1993) 

  (328 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Vintilă Horia 

Traducere: Mihai Cantuniari, Tudora Șandru-Mehedinți  

Titlu: Un mormânt în cer 

Editura, localitatea, anul: Vremea, București, 2017  

 

Scurtă prezentare:  

 Această carte face parte din seria cărților pe care Vintilă Horia le-a 

scris inspirat de durerea propriului exil. Un mormânt în cer redă povestea 

pictorului El Greco, căruia exilul i-a adus în suflet tulburare, dar printre 

oameni, faimă. Cartea este fascinantă prin contrastul pe care-l propune între 

realitatea istorică marcată de existența omului inferior, condus de instincte 

primare, și superioritatea spirituală a artistului, aflat în căutarea divinului și a 

descoperirii sensului suferinței.   

  

 (336 de pagini, format 13 x 20 cm)  

 



Autor: Sorin M. Rădulescu  

Titlu: Amintiri din Cotroceni ale unui fiu de „burghezo-moșier” 

Editura, localitate, anul: Editura Vremea, București, 2017 

Scurtă prezentare: 
 Am scris această carte din dorinţa de a oferi atât celor apropiaţi 

(familiei, prietenilor), cât şi acelora pe care i-ar putea interesa aceste amintiri, o 

mărturie despre copilăria mea şi a generaţiei mele, despre greutăţile cu care s-a 

confruntat familia mea, la fel ca atâtea alte familii, într-o 

perioadă ,,grea” (folosesc un eufemism!), atunci când, în România, se instaurase 

un nou sistem politic, menit să  şteargă amintirile a ceea ce ,,a fost” şi să inducă 

false speranţe despre ce ,,va fi”. Am selectat, în acest sens, cu precădere, acele 

întâmplări sau fapte mai relevante pentru dificultăţile cu care m-am confruntat 

datorită originii mele ,,burghezo-moşiereşti” şi am încercat să reproduc cât mai 

exact modul în care priveam pe atunci, copil sau adolescent fiind, 

noile ,,rânduieli sociale” în curs de edificare în România, mărturisește Sorin M. 

Rădulescu.  (416 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Alina Pavelescu 

Traducere: Alina Pavelescu, Corina Petrescu  

Titlu: Martha Bibescu și vocile Europei 

Editura, localitatea, anul:  Editura Corint, București, 2016 

Scurtă prezentare:  

 Prin intermediul unor documente inedite pâna acum, cititorul acestei 

cărți va descoperi o personalitate fascinantă, de o complexitate cu totul 

excepțională: o intelectuală, o cerebrală dar, în același timp, o ființă de o 

sensibilitate rară, care iubea frumosul [...], o seducătoare care, cel mai adesea 

involuntar, era capabilă să stârnească pasiuni înflăcărate, ca aceea care îl 

mistuia pe diplomatul italian Francesco Lequio. Avea voință și curaj, știa la fel 

de bine ce voia și cum să realizeze cele dorite (de pildă, restaurarea 

Mogoșoaiei). Nu se interesa numai în mod pasiv de politică: prin numeroasele 

ei cunoștințe, a încercat cu perseverență să favorizeze ieșirea României din 

alianța cu Germania lui Hitler, ceea ce mai multe dintre documentele din acest 

volum o dovedesc cu prisosință. Era un adevarat cetățean al lumii: se simțea la 

ea acasă peste tot, avea prieteni în toate țările. Prietenia conta, dealtfel, enorm 

pentru ea”, rememorează  Mihai Brâncoveanu.  

 (272 de pagini, format 17 x 22cm) 

   MEMORIALISTICĂ 

Autor:  Gheorghe Tănăsescu 

Titlu: Prizonier la Cotul Donului 

Editura, localitate, anul: Editura Militară, București, 2017 

Scurtă prezentare: 
 Gheorghe Tănăsescu (n. 1 aprilie 1917, Banca, jud. Tutova – m. 27 mai 

1999, Timişoara) ieşise sublocotenent în 1937, după absolvirea Şcolii de Ofiţeri 

de Artilerie de la Timişoara. A fost repartizat la  Regimentul 7 Artilerie Buzău, 

unitate cu care a participat la campania anului 1941. Avansat locotenent în mai 

1942, s-a găsit, în luna noiembrie a aceluiaşi an, în epicentrul marii tragedii a 

armatei române din Cotul Donului. După patru ani de prizonierat în lagărul de la 

Oranki, se va întoarce în ţară în noiembrie 1946. Trecut în rezervă cu gradul de 

căpitan (1947), a urmat Politehnica şi a făcut o frumoasă carieră civilă. 

„Joi, 3 februarie 1944 [...] Pentru camuflarea perfectă a acestui carnet am găsit 

mijlocul şi locul. Îl desfac în cele patru fascicule componente şi fiecare fasciculă 

intră perfect în carâmbul cizmei, între căptuşeală şi faţa cizmei. Fiind subţire, nu 

lasă nicio urmă şi nici nu dă de bănuit nimic. În felul acesta cred că voi scăpa cu 

el, pentru că, şi dacă mă vor descălţa la vreun control şi vor scutura cizmele, nu 

va cădea nimic, căptuşeala fiind cusută sus perfect, de faţă. Să vedem care din 

doi, eu sau rusul care controlează, va fi deştept!” 

 (376 de pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor:  Nicolae Polizu-Micșunești 

Titlu: Niculae Filipescu. Însemnări (1914 - 1916) 

Editura, localitate, anul: Editura Corint, București, 2017 

Scurtă prezentare: 
„Pavază a conservatorismului și a partidului generat de acest curent, Filipescu 

vedea această construcție ca pe un «complex de elemente» care cuprindea pe 

lângă o doctrină și «niște tradiții și niște norme de purtare». De aceea, el vedea 

calitatea de conservator ca pe o credință, «pe când pentru alții era un rol de 

jucat». Mai mult, în numele respectului pe care îl datora acestei calități, 

Filipescu propovăduia în rândurile membrilor Partidului Conservator demnitatea 

de partid, preferând să îndure «în tăcere criticile», decât să coboare lupta de idei 

într-o confruntare «cu acei bârfitori la cestiuni personale». Adept al ideii de 

moralitate în politică, dezaproba căpătuiala pe seama statului, alăturându-i-se, în 

acest sens, batrânului șef al partidului, Lascar Catargiu, care nu pregetase în 

1888, pe când era președinte al Adunării Deputaților, să propună o lege care 

limita cumulul de funcții, o practică obișnuită în timpul guvernării Brătianu,” 

notează istoricul Doru Dumitrescu.  

 (336 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Ștefan Stănciugelu 

Titlu: Liberalismul periferiei - partea 1. Gramatica fractală în istoria 

europeană a gândirii liberale  

Editura, localitatea, anul:  Editura Tritonic, București, 2016 

 

Scurtă prezentare:  

 Și acum interogația, hrănită din seducatoarea gramatică fractală a 

cărți și din observații, aș spune curente, privind turbulența lumii în care trăim: 

Ce se întampla oare atunci când, simultan, mai multe Metropole sunt în 

expansiune spre și în Periferii? Și, mai ales, ce se întampla cu cei aflați la 

confluența unor asemenea procese turbulente? Sunt cu putință, probabile, cel 

puțin în anumite contexte geopolitice și geostrategice, efecte de tip "ochiul 

ciclonului". Riscurile nu sunt nici puține, nici mici. Dovezile le avem în istoria 

mai veche sau mai nouă a țărilor românești. Poate ca, la întrebări și discuții 

de acest tip, cât și la altele, vom primi răspunsuri și dezvoltări prin viitoarele 

cărți ale profesorului Ștefan Stânciugelu, apreciază profesorul Dumitru Iacob.  

Le așteptăm cu încredere.  

 (310 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor:  Ion Rațiu  

Titlu: Jurnal vol.1 

Editura, localitate, anul: Editura Corint, București, 2017 

Scurtă prezentare: 
  „La începutul anilor 1960 un informator aflat la Londra comunica 

ofițerilor de securitate din ambasadă că Ion Rațiu avea un jurnal în care 

consemna, printre altele, detalii despre întâlnirile cu diplomații români. 

Securitatea și-a dorit mult să-l obțină, notează Stejărel Olaru. S-au făcut planuri 

pentru a subtiliza măcar o parte din arhiva lui Rațiu și jurnalul său, ordinul de la 

București fiind «anchetați posibilit(atea) obținerii acestor mat(eriale) și faceți 

propuneri». După câteva zile, rezidența DIE din Londra a revenit cu un material 

amplu despre biroul lui Rațiu, «în spatele căruia își ascunde adevărata lui 

ocupație la Londra». De-a lungul anilor au fost sustrase documente, spre 

disperarea lui Ion Rațiu care nu înțelegea nici cum dispăreau, nici cine era 

implicat. Însă jurnalul, bine ascuns, a scăpat intact.” 

         (312 + 16 foto a/n, format 13 x 20 cm) 

   ȘTIINȚE POLITICE 



Autor: Valentina Sturza 

Titlu:  Basarabia decapitată 

Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2017 

Colectia: Fapte, Idei, Documente 

Scurtă prezentare: 
Pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939 a dat startul dramei românilor 

din Basarabia – deportări, prigoane, lagăre, crime odioase. Victimeː românii 

basarabeni. Unul dintre supraviețuitorii ororilor este Valentina Sturza, autoarea cărții 

de față. Basarabia decapitată descrie detaliat calvarul prin care a trecut familia 

Valentinei Sturza, alături de alte sute de mii de oameni, în vremea deportărilor din 

Basarabia și Bucovina de Nord, în perioada anilor 1941 – 1951. Cartea este scrisă 

emoționant, într-un stil dulce, plin de căldură și dragoste față de familie și de Patrie, 

și ilustrată cu fotografii nenumărate din arhiva de familie a Valentinei Sturza. Este 

mai mult decât o carte - este o experiență a trecutului nedrept cu frații noștri de peste 

Prut.  

(264 de pagini,  format 13 x 20 cm ) 

Autor:  Paul Kennedy 

Titlu:  Ascensiunea şi decăderea marilor puteri. Transformări economice şi 

conflicte militare din 1500 pînă în 2000  

Editura, localitatea, anul:  Editura Polirom, Iași, 2017 

Scurtă prezentare: 

 Cele 371 de documente inedite reproduse între copertele acestei cărţi 

reflectă activitatea emigranţilor ruşi de orientare naţionalistă şi fascistă în 

România în perioada 1928-1943, cu accent pe mentorul acestora, generalul de 

divizie Aleksandr Vladimirovici Héroys, ultimul şef al Statului Major al 

Comandamentului Forţelor Ruse de pe Frontul Român, conducătorul Misiunii 

Militare a armatelor albgardiste la Bucureşti, stabilit în România după instalarea 

regimului sovietic în stânga Nistrului. Volumul, al XXI-lea din seria „Afaceri 

Orientale”, scoate la lumină şi relaţia organizaţiei fasciştilor ruşi din România, 

condusă formal de A.S. Mihailov, prim-colaboratorul generalului Héroys, cu 

mişcarea fascistă panrusă, cu autorităţile şi partidele politice din România, 

precum şi implicarea acestei organizaţii în recrutarea voluntarilor din România şi 

Transnistria pentru Corpul Rus din Belgrad în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial. 

  (616 pagini 16x24 cm) 

Autor:   Lucian Munteanu  

Titlu:  Moneda în aşezările Daciei romane 

Editura, localitatea, anul: Universității Al. I. Cuza, Iași, 2017  

Scurtă prezentare: 

 Subiectul lucrării îl reprezintă descoperirile monetare din siturile romane 

din provincia Dacia. Au fost selectate și analizate eşantioane reprezentative de 

monede, provenind din toate categoriile de așezări (urbane, rurale, militare) și din 

castre, cu ajutorul unor metode și instrumente numismatice consacrate. În anumite 

perioade, siturile dacice au trăsături monetare particulare, care permit identificarea 

şi definirea unui tipar monetar specific acestei zone. El se constituie ca o parte 

componentă a unui model regional, care include provinciile romane renane şi 

dunărene, de la granițele septentrionale ale Imperiului.   

 Lucian Munteanu (1979, Moinești, Bacău) este doctor în istorie (anul 2012, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie), cercetător 

științific în cadrul Institutului de Arheologie al Academiei Române, filiala Iași (din 

anul 2006); specialist în domeniul numismaticii antice și medievale și cel al 

arheologiei romane; autor de studii științifice publicate în reviste și în volume 

colective din țară și din străinătate.  

 (351 de pagini, format 15x 21 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Alexandru Zub  

Titlu: În orizontul istoriei 

Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I. Cuza, Iași, 2017  

 

Scurtă prezentare: 

 Ediția a II-a. Seria Opere Alexandru Zub 

Volumul de faţă adună o seamă de studii, note, comentarii legate mai ales de 

vecinătăţile istoriei: literatură, muzică, folclor, iconografie etc. Se adaugă la 

acestea câteva secvenţe istoriografice şi unele reflecţii relative la misiunea 

pedagogică a istoriei.   

 Alexandru Zub (n. 1934, Vârfu Câmpului, județul Botoşani) este istoric, 

membru al Academiei Române din 2004. Membru al Asociației Istoricilor 

Europeni, al Asociației Istoricilor Americani, al Societății Internaționale pentru 

studiul Timpului, al Comisiei Internaționale de Istoriografie; cavaler al 

Ordinului Artelor și Literelor, conferit de guvernul francez.  

 (260 de pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor: Randall D. Law  

Titlu:  Istoria terorismului. De la asirieni la jihadiști 

Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2017  

Scurtă prezentare: 

 „Volumul semnat de Randall D. Law are multe merite care i-au 

recomandat traducerea în limba română: este scris pe înțelesul publicului larg, 

are dimensiuni prietenoase și ne ajută să renunțăm la prejudecata că terorismul 

este un fenomen «recent», de care ne-am putea debarasa ca de o modă 

oarecare, notează Teodor Baconschi.  Pentru occidentalul obișnuit, terorismul 

apare fie ca ilustrare a extremismului de stânga sau de dreapta, fie ca 

manifestare a jihadismului, adică a islamului radicalizat, de matrice 

preponderant arabă. Este suficient să citim cartea de față pentru a constata că, 

în realitate, eticheta de «act terorist» poate fi aplicată unei raze geografice, 

istorice și doctrinare mult mai întinse. Nu este doar un prilej de a (re)citi istoria 

universală printr-o grilă inedită, ci și un argument (dezagreabil, dar, la limită, 

consolator) în favoarea ideii că nu vom «scăpa» prea curând de riscurile – și 

cumplitele bilanțuri – ale acțiunilor teroriste.”   

 (640 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Mihai-Cristian Amăriuţei  

Titlu:  Grigore al III-lea Alexandru Ghica. Cronica unui principe din 

secolul al XVIII-lea 

Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I. Cuza, Iași, 2017  

Scurtă prezentare: 

 Această lucrare monografică oferă un tablou al vieţii şi faptelor unui 

principe din controversatul secol fanariot. Personajul este Grigore al III-lea 

Alexandru Ghica, de două ori domn al Moldovei (1764-1767; 1774-1777) şi o 

dată al Ţării Româneşti (1768-1769), dintr-o familie care mai dădu-se şi va mai 

da Principatelor Române domni remarcabili. În tot ce a întreprins se văd 

modelele înaintaşilor săi şi, în egală măsură, influenţele ideilor noi care au 

marcat veacul, totul însă cenzurat de împrejurările complicate în care a fost 

nevoit să guverneze. Ucis din porunca sultanului, a lăsat în urmă imaginea unui 

principe reformator, dar şi imaginea unui martir al cauzei naţionale. Lucrarea 

de faţă încearcă să explice, să completeze şi să nuanţeze aceste două ipostaze. 

 Mihai-Cristian Amăriuţei (n. 1969, Iași) este doctor în istorie al 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; autor al mai multor studii şi 

articole publicate în reviste de specialitate şi volume colective.  

  (403 de pagini, format 17 x 24 cm) 



Autor: Teodor Florin OLARIU  

Titlu: Variație și varietăți în limba română 

Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2017 

Scurtă prezentare: 
Rod al cercetărilor din ultimii ani pe care autorul le-a desfășurat ca 

membru al Institutului de Filologie Română"A. Philippide", volumul de față 

reunește câteva dintre contribuțiile sale, inedite sau publicate deja (acestea din 

urma fiind revizuite și actualizate din punct de vedere al informației 

bibliografice folosite în marea lor majoritate), reunite cu scopul de a sublinia 

necesitatea unei abordări pe cât posibil complementare a variațiilor diatopică și 

diastratică în lucrările de geolingvistică și dialectologie, ca urmare a 

convingerii conform căreia o perspectivă pluridimensională în analiza 

configurației dialectale a limbii române poate constitui o ofertă euristică 

tentantă pentru viitorul dialectologiei românești. Orice schimbare sau inovare a 

practicilor de evaluare din țara noastră ar trebui să se fundamenteze pe 

acumularile teoretice și pe experientele întreprinse pe plan internațional.    

Din Cuprins: ◊ Problema repartiției teritoriale a dacoromanei  

◊ Configurația dia-lectală a dacoromanei sau "restul" unei perspective clasice  ◊ 

Repere în dezvoltarea sociolingvisticii românești ◊ Sociolingvistica migrației - 

o perspectivă românească ( 264 pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor: Camelia CUȘNIR   

Titlu: Discursul intelectualilor români după 1989 

Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2017  

Colectie: Academica 

Scurtă prezentare: 

 Concluziile cercetării lasă deschisă întrebarea privind o aparentă criză a 

intelectualilor, una în plus printre numeroasele crize diagnosticate în decursul 

timpului. Autoarea sugerează că această nouă criză ar fi poate cea a unui model 

intelectual tradițional pus în dificultate de democratizarea mijloacelor lui 

specifice de comunicare, respectiv de apariția new media. Alte cercetări, care au 

luat ca obiect acest nou spațiu public, au ajuns la concluzia că democratizarea e 

îndoielnică, semnalând, dimpotrivă, proliferarea discursurilor antidemocratice. 

Multe publicații on-line au introdus controlul și monitorizarea "forumurilor". 

  Din Cuprins: ◊ Intelectualii: apariția termenului și dificultatea 

definiției ◊ Intelectualii români înainte și după 1989. Diferite abordări ◊ 

Discursul ieri și azi ◊ Opțiuni metodologice ◊ Grupul pentru Dialog Social, 

scurta prezentare (416 de pagini, format 14 x 19 cm) 

LINGVISTICĂ 

   COMUNICARE 

GEOPOLITICĂ 

Autor: KERRY BROWN 

Traducere: CRISTINA ISPAS 

Titlu: Noii împărați 

Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2017 

Scurtă prezentare: 
Unul dintre meritele esențiale ale acestui volum rezidă din prezentarea, 

evidențierea și sublinierea cu tușe groase a modului în care o bună parte din 

analiștii, jurnaliștii și universitarii occidentali privesc China, cu precăderea China 

devenită „challanger” al liderului mondial, Statele Unite ale Americii. O optică nu 

departe de cea a secolului al XIX-lea, în care Imperiul Chinez și ulterior Republica 

China au traversat ceea ce este denumit cei „100 de ani de umilință”. Din foarte 

multe puncte de vedere, nici Occidentul, nici China, nu și-au schimbat atitudinea, 

fiind menținută o reciprocă reținere și adversitate, inclusiv prin intermediul mass-

media, a publicațiilor, iar de dată relativ recentă cu sprijinul noilor media. Cu un 

condei care trădează aptitudini de jurnalist de campanie, Kerry Brown abordează 

condițiile care au premers accederea actualei elite aflate la vârful ierarhiei politice a 

Chinei – președintele Xi Jinping, premierul Li Keqiang și Wang Qishan, Zhang 

Dejian, Liu Yunshan, Yu Zhengsheng și Zhang Gaoli – surprins de faptul că masele 

de chinezi nu au fost cutremurate de acest proces.(336 pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor: ***  

Titlu: Spune-mi știința și invenții!  

Editura, localitatea, anul:  Litera, București, 2017 

Colecția: Prima mea enciclopedie    

 

Scurtă prezentare: 

O enciclopedie ilustrată și bine documentată, care cuprinde răspunsurile la 

mai mult de 200 de curiozități pe care le au copiii în legătură cu știința și 

invențiile. Vedetele acestui volum sunt OAMENII DE ȘTIINȚĂ ȘI 

INVENȚIILE LOR: Cine a inventat busola, când au fost inventate bretelele, cine 

a inventat primul alfabet, de ce putem să ne vedem în oglindă, de ce e sângele 

roșu și de ce sunt frunzele verzi sunt doar câteva dintre curiozitățile la care vei 

afla răspunsuri.  

 

(110 pagini, format 14 x 20 cm) 

Autor:  Munro Leaf 

Traducere: Vlad Zografi 

Ilustrator: Robert Lawson 

Titlu: Tăurașul Ferdinand 

Editura, localitatea, anul:  Editura Arthur, București, 2017 

Scurtă prezentare: 

 Tăurașul Ferdinand, o poveste delicată și plină de umor, rămâne una 

dintre cele mai îndrăgite cărți pentru copii. A fost odată în Spania… A fost odată 

un tăuraș pe nume Ferdinand. Și, pentru că în Spania coridele sunt la mare 

căutare, Ferdinand ar fi trebuit să fie mândru că a fost ales să lupte în arenă. 

Dar tăurașul nostru nu era deloc un ambițios, așa că banderilierii, picadorii și 

fiorosul matador au fost puși la grea încercare. Interpretată în fel și chip, Tăurașul 

Ferdinand, o poveste delicată și plină de umor, rămâne una dintre cele mai 

îndrăgite cărți pentru copii. (72 de pagini, format 19 x 23 cm) 

Autor: Camelia Ioana IOVĂNAȘ; Bianca SABOU; Marinela SCRIPCARIU 

Titlu: JURNALUL MEU ȘCOLAR PENTRU VACANȚA. LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ. MATEMATICA. CLASA A III-A 

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Pitești, 2017 

Colecţia: JURNALE ȘCOLARE 

 

Scurtă prezentare: 

 Pe timpul vacanței de vară, copiii pot uita chiar mai mult de 30 % din 

cunoștințele acumulate în timpul școlii. O oră la câteva zile de pregătire 

suplimentară în vacanță, sub forma jocului, nu contravine prevederilor 

Ministerului Educației! 

 Jurnalul meu școlar pentru vacanță – Limba şi literatura română. 

Matematică. Clasa a III-a este aliatul perfect care asigură, prin exercițiile și 

activitățile creative propuse, un dozaj echilibrat între învățare și recreere, astfel 

încât elevii să înceapă clasa următoare plini de încredere în propriile forțe. 

 În deplin acord cu programa școlară în vigoare, acest Jurnal este, 

totodată, un instrument de autocunoaștere care îi provoacă pe elevi să-și 

depășească limitele imaginației și creativității.  

 

 (120 de pagini, format 20 x 26 cm) 

   CARTE PENTRU COPII 



Autor: Iulia Iliescu  

Titlu: Matilda, o dădacă nemaipomenită 

Editura, localitatea, anul:  Editura Monitorul Oficial, București, 2017 

Scurtă prezentare: 

Sentimentul colorează, nu pensula, mărturisea Nicolae Grigorescu. Poţi 

colora c-o bucăţică de cărbune, şi toate tuburile din lume nu-ţi dau albastrul 

unei flori de inişor dacă nu-l ai in suflet.  

Este mărturia unui pictor pentru care arta înseamnă revelaţie, trăire, nu 

meşteşug sau artificiu. Pânzele grigoresciene au viaţă, căci viaţa e cea care le-a 

inspirat.  

 Îtr-un format practic, uşor de răsfoit, albumul cuprinde un număr generos 

de ilustraţii, unele dintre ele neştiute publicului, la prima apariţie. Textul 

biografic ce le insoţeşte urmăreşte impletirea dintre activitatea artistică şi 

momentele mai importante ale vieţii marelui artist. Prin intermediul citatelor, 

vocea pictorului insoţeşte aproape mereu povestirea, transformand-o adesea in 

confesiune. I se alătură comentariile celor care l-au cunoscut şi admirat, condeiul 

cronicarilor vremii sau al istoricilor de artă de peste ani. 

(180 de pagini, format 20 x 22cm) 

Autor:   Helen Fisher  

Titlu: Anatomia iubirii. O istorie naturală a relațiilor de dragoste și a 

destrămării lor 

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2017 

Scurtă prezentare: 

 Suntem născuți pentru a iubi. Dar cum ne alegem partenerii? De ce unii 

comit adulter, iar alții divorţează? Cum a evoluat instinctul de a iubi? De ce avem 

nevoie de reţele ample de rude, pentru a ne creşte copiii? De ce bărbaţii nu pot să 

semene mai mult cu femeile şi invers? Cum va fi sexualitatea în viitor? Cartea de 

faţă prezintă povestea acestei pasiuni umane indestructibile: iubirea. Într-un 

limbaj accesibil, Helen Fisher prezintă informații despre dragoste, respingerea în 

dragoste şi dragostea pe termen lung, derivate din cercetările din neuroștiințe, 

biologia personalității, psihologie și sociologie. 

 Helen Fisher este profesor de antropologie la Rutgers University și 

cercetător în cadrul Intitutului Kinsey, Indiana University. A scris șase cărți și 

numeroase articole despre evoluția, biologia și psihologia sexualității umane.    
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Scurtă prezentare: 

 Această carte este o sursă nepreţuită de inspiraţie pentru cei care îşi 

doresc să exploreze cele mai fascinante insule ale lumii, fie în realitate, fie din 

confortul propriului fotoliu. 

 Volumul îţi prezintă cele mai minunate 501 insule ale lumii. La unele se 

ajunge incredibil de greu, iar altele sunt la o cursă cu barca sau la un zbor cu 

avionul distanţă de coastă. Unele au numeroase ruine istorice remarcabile, 

răsunând de ecoul unor culturi străvechi, iar altele nu sunt decât plaje cu nisip fin 

şi câţiva palmieri. Fie că vrei să experimentezi culturi indigene fascinante, un 

paradis idilic cu plaje cu nisip alb și mări de turcoaz, liniştea unui colţ de lume 

îndepărtat sau agitaţia unei metropole vibrante, există pentru fiecare câte o insulă 

care să te tenteze spre ţărmurile ei. 
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De citit și ascultat... 

  Colțul copiilor cuminți... 
  Nu neapărat noi apariții ale Editurii 

Casa Radio, dar fascinante   și extraordinare invitații 

la reverie sunt cele șase recomandări audio ale 

acestui buletin... 

 

A fost odată ca niciodată 

Povești și povestiri interpretate de Ion Caramitru, 

Mariana Mihuț, Victor Rebengiuc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalog : 412 DDD  

Nr. discuri : 6  

Durată CD : 6h25   

CD 1 O săptămână cu poveşti şi povestiri în interpretarea 

lui Ion Caramitru 

1. Capra cu trei iezi de Ion Creangă – 8:28 

2. Cum s-a făcut Lumea, veche legendă românească – 8:06 

3. Fiica zăpezii şi fiul focului, legendă din vechea Bucovină – 

7:26 

4. Povestea cerbului, legendă românească – 7:35 

5. Spaima Zmeilor de Petre Ispirescu – 8:26 

6. Echo şi Narcissus după Ovidiu – 8:03 

7. Întoarcerea florilor, poveste din folclorul australian – 8:00  

CD 2 O săptămână cu poveşti şi povestiri în interpretarea 

lui Ion Caramitru 

1. Scufiţa Roşie de Charles Perrault – 6:48 

2. Frumoasa adormită din pădure de Charles Perrault – 7:36 

3. Hainele cele noi ale împăratului de Hans Christian 

Andersen – 7:50 

4. Bătrânul Rege Cole de Frank Baum – 8:03 

5. Oiţa neagră de Frank Baum – 7:50 

6. Moş Crăciun şi Urechilă Iepurilă de L. Frank Baum – 7:50 

7. Cum a venit Crăciunul în Pădurea cea Verde de Thorton 

Burgess – 7:58 

 

CD 3 O săptămână cu poveşti şi povestiri în interpretarea 

Marianei Mihuţ 

1. O poveste despre Floarea Soarelui, legendă românească – 

9:23 

2. Cum a apărut lebăda, veche legendă românească – 9:19 

3. Povestea nalbei, veche legendă românească – 9.19 

4. Busuiocul, veche legendă românească – 9:21 

5. Prinţesa şi pescarul, poveste populară din culegerea Mite 

Kremintz – 9:21 

6. Roza cea mică, poveste populară din culegerea Mite Kremnitz 

– 9:09 

7. Şoarecii şi pisica, poveste din folclorul tibetan – 9:23 

CD 4 O săptămână cu poveşti şi povestiri în interpretarea 

Marianei Mihuţ 

1. Cenuşăreasa sau Pantofiorul de sticlă de Charles Perrault – 

9:14 

2. Oglinda, poveste din folclorul spaniol – 9:26 

3. De cine se teme elefantul?, poveste africană – 9:20 

4. Cum au apărut păsările, poveste din folclorul indienilor 

americani – 9:14 

5. Domnul şi Doamna Oţet, poveste din folclorul englez – 9:20 

6. Comoara din Castelul Negru, poveste englezească – 9:11 

7. Mica Bo-Beep de Frank Baum – 9:17 

CD 5 O săptămână cu poveşti şi povestiri în interpretarea 

lui Victor Rebengiuc 

1. Tinereţe fără Bătrâneţe şi Viaţă fără de Moarte de Petre 

Ispirescu – 8:17 

2. Saboţii vrăjiţi de Luigi Capuana – 7:58 

3. Băiatul care a înţeles ce este frica, poveste din folclorul turc – 

7:46 

4. Cagliuso, poveste de Gianbattista Basile – 7:37 

5. Don Giovanni cel norocos, poveste din folclorul sicilian – 7:57 

6. Prinţul care a vrut să cunoască Lumea, poveste portugheză – 

7:50 

7. Furga Murga şi mărgeaua fermecată, poveste din Banat 

culeasă de G. Catana, Braşov – 7:54 

CD 6 O săptămână cu poveşti şi povestiri în 

interpretarea lui Victor Rebengiuc 

1.De ce are tigrul blana dungată, poveste din folclorul sud-

american – 7:13 

2. Leul zburător, poveste din folclorul sud-american – 8:22 

3. Leul rănit, poveste populară catalană – 8:09 

4. Iepurele şi Marele Duh al Pădurilor, poveste populară africană 

– 7:36 

5. Peştele Cap Auriu, poveste egipteană – 8:01 

6. Câinele Negru din pădurea sălbatică, poveste din folclorul 

irlandez – 7:55 

7. Pasărea Care Nu Cântă de Luigi Capuana – 8:35 
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