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Mai, lună rodnică pentru cultura română! 
   
    
 Luna mai a fost o lună rodnică pentru cultura română!  
 S-a încheiat recent cea de-a XII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest, marele 
eveniment de primăvară, care a avut ca invitat de onoare Suedia. Vizitatorii au participat la peste 350 
de evenimente, de la lansări, dezbateri și colocvii până la proiecții cinematografice și evenimente inter-
active.     
 Mai inainte cu o saptămână, literatura română s-a mutat pentru patru zile la Chișinău, în peri-
oada 16 - 19 mai 2017. Patru zile cu scriitori buni din Republica Moldova şi România, cărți importante, 
dezbateri utile și vinuri alese la Chişinău, Cahul și Bălți, în cadrul celei de-a III-a ediţii a Zilelor Litera-
turii Române. Evenimentul a inclus conferinţe, lecturi publice, sesiuni de autografe şi dezbateri la 
care au participat: Eli Bădică, Dan Coman, Alex Cosmescu, Ana Donțu, Paula Erizanu, Vasile Ernu, 
Iulian Fruntașu, Em.Galaicu-Păun, Florin Lăzărescu, Alexandru Matei, Alina Purcaru, Maria 
Șleahtițchi, Tatiana Țîbuleac, Lucia Țurcanu, Radu Vancu. 
 Gaudeamus Oradea 2017, evenimentul cu numărul 99 în seria pe care Radio România a inau-
gurat-o în urmă cu peste douăzeci de ani, unul dintre cele mai longevive proiecte culturale derulate în 
ţara noastră - Programul Lectura, s-a desfășurat în perioada 10 – 14 mai, în premieră în Piaţa Unirii 
din localitate. Ediţia orădeană a Caravanei Gaudeamus a fost organizată de Radio România (Centrul 
Cultural Media şi Radio Cluj), Primăria Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea 
şi regiune, într-o formulă unică de parteneriat în istoria programului, Gaudeamus Oradea fiind singurul 
eveniment organizat în strânsă colaborare cu autorităţile oraşului gazdă. Oferta ediţiei a reunit ele-
mentele specifice unui eveniment expoziţional dedicat cărţii - mii de volume, lansări şi prezentări de 
carte, întâlniri cu scriitorii, dar şi muzică bună, ateliere de creaţie, concursuri cu premii atractive, dedi-
cate vizitatorilor şi un „colţ al cititorului” oferit de lanţul R&R - editură, librării şi cafenele, celor care au 
dorit să se relaxeze răsfoind o carte sau ascultând un fragment din volumul preferat. Preşedintele de 
onoare al ediţiei a fost Traian Ştef, redactor şef al revistei Familia. 
 Au participat peste 60 de expozanţi reuniţi în 40 de standuri, reprezentând principalele categorii 
active pe piaţa de carte şi educaţie din România - edituri, agenţii de difuzare de carte, muzică şi pro-
duse multimedia, edituri străine reprezentate de către distribuitori de carte, dispuse pe o suprafaţă de 
peste 400 mp de standuri, cu derularea a 16 evenimente adresate unui public variat ca domenii de in-
teres şi vârstă. 
  
  Ca întotdeauna, La bună lectură!       

         

        Carmen Ionescu  

        Mihaela Bîlbîie 

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



Autor: Constantin Cavarnos 

Traducere: Paul Bălan 

Titlu:  Arta sacră bizantină 

Editura, localitatea, anul:  Doxologia, Iași, 2017 

Scurtă prezentare: 

 Cartea de față își propune să ajute cititorii să pătrundă mai profund în 

esența duhovnicească a tradiției artei sacre bizantine. Arta bizantină nu poate fi 

condamnată că nu este firească, realistă, sau pentru că nu reproduce fidel lumea 

exterioară. Scopul ei este unul foarte diferit. Ea are o funcție religioasă. Ea caută 

să exprime lucruri duhovnicești spre a-l ajuta pe om să pătrundă tainele religiei 

creștine, să se ridice la un nivel superior al ființei.  

 Perioada bizantină este o perioadă istorică și un loc în care oamenii au 

viețuit cu o aspirație către suprafiresc, către veșnicie. Bizantinii credeau în 

tainele și adevărul revelate de Hristos, cu alte cuvinte, în minunata lume care 

există dincolo de cea percepută de simțurile și rațiunea noastră, întrucât anticii s-

au oprit în  punctul acela.  

 (144 de pagini, format 13x 20 cm) 

Autor: Immanuel Kant  

Titlu:  Opere  

Editura, localitate, anul: Muzeul Literaturii Române, București, 2017 

Colecția:  Opere fundamentale 

 

Scurtă prezentare: 
 Prestigioasa și eleganta colecție de Opere fundamentale editată sub sigla 

Academiei Române de către Fundația Națională pentru Știință și Artă în 

parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române continuă cu Immanuel 

Kant, Opere. Critica rațiunii pure. Critica rațiunii practice. Critica facultății de 

judecare (în traducerea lui Nicolae Bagdasar, Elena Moisuc, Vasile Dem. 

Zamfirescu și Alexandru Surdu).  

 Ediție este îngrijită de Ilie Pârvu.  

  (916  pagini, format 12 x 18 cm) 

Autor:  Eugen Simion (coord.) 

Titlu:  Dicționarul general al literaturii române (vol. A-B și C),  

Editura, localitatea, anul: Muzeul Literaturii Române, București, 2017  

Scurtă prezentare: 

 Dicționarul general al literaturii române (vol. A-B și C), ediție revizuită, 

adăugită și adusă la zi, sub coordonarea acad. Eugen Simion, reprezintă unul dintre 

cele mai importante evenimente editoriale ale acestui an, celelalte  șase volume 

fiind în curs de apariție la Editura Muzeul Literaturii Române, sub sigla Academiei 

Române.În mare proporţie dicţionarul este o lucrare nouă, prezenta ediţie 

actualizează informaţia, aducând-o până în anul 2012; repară erorile de informaţie 

din prima ediţie, oferă o informaţie mult mai bogată, devenind sursa cea mai 

relevantă din domeniul istoriei literare. Au fost înlocuite multe articole din vechea 

ediţie pentru autori importanţi, precum: Gabriela Adameşteanu, Ştefan Agopian, 

Radu Aldulescu, Tudor Arghezi, A.E. Baconsky, Nicolae Balotă, Eugen Barbu, Ion 

Barbu, Daniel Bănulescu, Ştefan Bănulescu, Geo Bogza, G. Călinescu, Mircea 

Ciobanu, Al. Cistelecan, ș.a. Au fost introduse articole despre Biblie, Alfabetele 

literaturii române, Avangardă, Clasicism. Apar autori şi teme noi, sunt introduse 

articole-sinteză despre autobiografie, biografie, cărţi populare, critică literară, 

comparatism, corespondenţă etc.    (1166+910 de pagini, format 26 x 21 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII 

FILOSOFIE 

SPIRITUALITATE 



Autor: Dumitru Matcovschi.   

Titlu:  Bucurați-vă (antologie de versuri), ediția a II-a,  

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

Colecția: Cartier popular 

Scurtă prezentare: 
     Poet al mărgioarei de Est a românismului trecută prin foc și prin sabie, 

sacerdot al Basarabiei cu oameni care au chipul lui Isus, Dumitru Matcovschi s-a 

identificat mereu în poezie cu o voce colectivă. În profundele și inconfundabilele 

ei sonorități regăsim o afectivitate caldă față de lucrurile umile de acasă, chiotul 

baladesc de voinicie și rezistență identitară, bucuria simplei dăinuiri dublată de o 

nemărginită sete de credință, expresia mesianică a unui rost existențial și istoric 

comun deosebit. Odată cu trecerea anilor, inflexiunile acestei voci capătă accente 

tragice de litanii în  genunchi pe ruinele stingerii unui neam, un gust amar al 

vidului şi zădărniciei, tonuri de blesteme biblice, vehemențe satirice țintind 

finalitatea unui efect de exorcizare. Iar peste toate, ca o boare vindecătoare, se 

insinuează un sentiment al infinitului vieţii, o râvnită intimitate cu verdele crud, 

apreciază Andrei Țurcanu. (352 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Florin laru 

Titlu: Sînii verzi 

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

Colecția:  FICTION LTD  

Scurtă prezentare:  

 Deşi foarte diferite între ele, fiecare povestire a lui Florin Iaru îţi face 

poftă de următoarea. Fie că este vorba despre incursiunea unei furculiţe în farfuria 

de mîncare, despre amintiri ale cuceririlor din Vama Veche, despre Costeluş de la 

sculărie care îşi bagă şeful în boale cu auzul lui supraomenesc, despre cum îşi 

petrece vara Moş Crăciun sau despre misterioase păpuşi vii, fiecare text e scris cu 

mult umor şi măiestrie. Unele sînt triste, altele ludice, însă toate se citesc pe 

nerăsuflate şi cu dorinţa ca, atunci cînd termini una, să existe mereu o 

următoarea.    

 „Cu aceeaşi vervă, economie şi exactitate lexicală (frazele au o precizie şi 

o cadenţă de bisturiu narativ), Florin Iaru oferă o mică panoramă de ficţiuni 

ingenioase, exersate în mai multe registre, de la realismul comic şi anecdote fals-

moralizatoare, la un horror & fantasy desprins parcă din comics-urile ce au 

inspirat seria Tales From The Crypt, dar întotdeauna cu un twist stilistic” 

apreciază Marius Chivu. (208  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Kurt Vonnegut 

Traducere: Rodica Mihăilă  

Titlu: Abatorul cinci 

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

Colectia: Serie de autor Kurt Vonnegut  

 

Scurtă prezentare: 

 Vonnegut scrie cu ironie şi umor, de cele mai multe ori negru, o cronică 

atipică a unuia dintre cele mai îngrozitoare momente din timpul celui de-Al 

Doilea Război Mondial: bombardarea Dresdei de către britanici şi americani, în 

urma căreia au murit o sută treizeci şi cinci de mii de oameni, aproape de două 

ori mai mult ca numărul celor ucişi de bomba atomică de la Hiroshima. 

 Romanul lui Vonnegut, devenit un clasic american, îmbină realismul cu 

SF-ul și atrage cititorul într-o lume incredibilă, în care se amestecă 

bombardamente, călătorii în timp, prizonieri de război, extratereştri de pe 

planeta inventată Tralfamadore, peste toate plutind mirosul aducător de moarte 

al iperitei.  

 (304 pagini, format 12x 19 cm) 

LITERATURĂ 

 



FICȚIUNE 

Autor: Dan-Ioan Panțoiu  

Titlu:  Mercenarul întunericului 

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

 

Scurtă prezentare: 
 Carte de suspans ce îmbină iţele unei afaceri de spionaj într-un volum 

care are ca personaj principal un elev eminent în ultimul an la Școala Militară 

de Ofițeri Activi a Ministerului de Interne de la Băneasa, Dúșan Panait. 

 Acesta primește, în urma cutremurului din 4 martie 1977, misiunea 

dificilă de a păzi ruinele blocului Scala și de a supraveghea ca documentele și 

valorile găsite sub dărâmături să fie predate organelor în drept. Ajuns asasin 

plătit, reușește, în urma unor peripeții extraordinare, să se răzbune pe cei care-i 

doreau moartea și banii și să se retragă departe de acea lume a întunericului, 

din care fusese constrâns să facă parte.  

 (264 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Djuna Barnes 

Traducere: Luana Schidu  

Titlu:  Pădurea nopții 

Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2017 

Colecția: Raftul Denisei  

Scurtă prezentare: 

 Considerat de T.S. Eliot un roman de referință al secolului 

XX, Pădurea nopții spune povestea unei femei și a grupului de americani și 

europeni care gravitează în jurul ei în Parisul anilor ’20, o lume exotică, 

efervescentă. Prin abordarea excentrică a iubirii și sexualității și excelența 

stilistică, romanul a devenit un clasic al modernismului. 

 Robin, Nora, Jenny. Un triunghi amoros feminin care angrenează toate 

resorturile poveştii: Robin are un scurt, nefericit mariaj cu baronul Felix 

Volkbein, în urma căruia se cufundă într-o existenţă promiscuă şi îşi caută 

refugiul în dragostea pentru Nora Flood, apoi pentru superficiala Jenny. În 

vreme ce Nora aşteaptă de la relaţia cu Robin linişte şi echilibru, natura 

acesteia o împinge spre experienţe autodistructive şi în cele din urmă în braţele 

lui Jenny Petherbridge, văduvă mult mai în vârstă care se hrăneşte din fericirea 

celorlalţi. Liantul între poveştile de dragoste şi pasiune dintre cele trei îl 

constituie doctorul Matthew O’Connor, : el este cel care i-o prezentase 

baronului pe Robin şi tot el este cel la care recurge Nora în încercarea ei de a o 

recuceri pe Robin.   (192 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Ion Aramă 

Titlu: Trecătoarea de fier 

Editura, localitatea, anul: Univers, București, 2017  

Scurtă prezentare:  

 Romanul Trecătoarea de fier are toate ingredientele necesare pentru a 

captiva cititorul –  acțiune, spionaj, intrigi politice, povești de dragoste. 

 Scriitorul Ion Aramă, unul dintre cei mai prolifici scriitori militari de la 

sfârșitul secolului trecut, a realizat în Trecătoarea de fier și în Câmpia de foc o 

cronică literară a primului război mondial, având în prim-plan eroismul 

poporului român. 

 Publicate inițial la Editura Militară în anii 1977-1978, cele două 

romane au fost foarte iubite de cititori. Reeditarea lor de către Editura Univers 

reprezintă un omagiu adus eroismului poporului român în prima conflagrație 

mondială, la împlinirea a 100 de ani de la celebrele lupte de la Mărășești, 

Mărăști și Oituz. 

 (364 de pagini, format 13 x 20 cm)  



Autor: Dan Ramf 

Titlu: Bunicii noştri, eroii noştri 

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

 

Scurtă prezentare: 
 

Fiu de preot, licenţiat în istorie, medieşanul Dan Ramf a petrecut multe zile în 

copilărie cu bunicul său, veteran de război, căruia îi spune şi acum Moşu, cu 

dragoste şi cu lumină în ochi, mărturisește în prefață Cristian Dumitraşcu, 

redactor-şef al redacţiei de radio „Ora armatei”. Comorile pe care el le găseşte 

sunt ale noastre, ale tuturor, sunt oameni în carne şi oase care reprezintă unica 

legătură vie dintre istoria tragică de la jumătatea secolului al XX-lea şi lumea 

noastră. Sunt oameni care au făcut din nou România mare, sunt veterani de 

război care au trecut direct prin Iad.  

  

 (416 de pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor: Andreescu Mădălina 

Titlu: Dulce de poveste. Deserturi sănătoase şi delicioase pentru tine şi 

familia ta 

Editura, localitatea, anul:  Editura ROST, București, 2016 

 

Scurtă prezentare:  

 Dulce de poveste este o promisiune: de a vă face să impărtăşiţi şi 

altora, cu încântare, experienţa pe care v-au oferit-o cele 80 de reţete foarte 

uşoare şi totodată foarte gustoase, pe care le găsiţi în carte. O carte de dulciuri 

făcute după rețete proprii sau preluate și îmbunătățite. Raw vegan sau clasice, 

dar numai cu produse naturale. Și, foarte important, simplu de făcut de către 

oricine, dar de mare efect. 

 Autoarea este o blogăriță de succes, care de mult timp ne împărtășește 

din tainele bucătăriei sănătoase pe site-ul său: Madeline`s Cuisine.  

 

 (178 de pagini, format 18 x 18cm) 

   MEMORIALISTICĂ 

Autor:  Gheorghe Răşcănescu 

Titlu: Erou la Cotul Donului: însemnări din război (1941-1944) 

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

 

Scurtă prezentare: 
 GHEORGHE RĂŞCĂNESCU (1900-1967) a început campania din Est 

cu gradul de maior la comanda Batalionului 1 din Regimentul 15 Dorobanţi. 

Unitatea sa a fost printre primele care au intrat în Odessa la 16 octombrie 1941. 

Apoi, în noiembrie 1942, la Cotul Donului,  a reuşit în mod miraculos să-şi 

scoată batalionul aproape intact din cleştele trupelor sovietice. Pentru această 

faptă a fost decorat cu „Crucea de Cavaler al Crucii de Fier” – fiind ofiţerul 

străin cu gradul cel mai mic deţinător al acestei distincţii – şi cu Ordinul „Mihai 

Viteazul” clasa a III-a. După 23 august 1944, a organizat din proprie iniţiativă un 

detaşament de voluntari din Regimentul 3 Vânători Moto, cu care a participat, 

alături de armata sovietică, la luptele pentru eliberarea Transilvaniei. 

  

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

   ARS CULINARIA 



Autor: Stahl Henri 

Titlu:  Bucureștii ce se duc 

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

Colectia: Planeta București 

Scurtă prezentare: 
Bucureștii s-au dus, se duc, se vor duce. Fiecare zi șterge o trăsătură de pe fața 

marelui oraș, fiecare dimineață aduce una nouă. Întotdeauna se vor găsi 

bucureșteni care vor plânge comorile pierdute ale orașului, întotdeauna se vor găsi 

alții care să disprețuiască tot ceea ce e vechi, indiferent dacă este frumos sau nu, și 

să se bucure de un nou chip al lui. Schimbat mereu, același dintotdeauna, București 

va rămâne în veacuri orașul de la întretăierea drumurilor între Est și Vest, cetatea 

care aparține în egală măsură Estului ca și Vestului. Un oraș care nu-și pierde nici 

o clipă identitatea, ci și-o îmbogățește. Poate că este așa sau poate că nu, dar asta 

vrem noi să credem, noi, cei care-l iubim. 

 Henri Stahl, un român de origine elvețiană și cu suflet de bucureștean, face 

parte dintre cei care și-au iubit fierbinte orașul.   

(348 de pagini,  format 13 x 20 cm ) 

Autor:  Vadim Guzun (ed.) 

Titlu:  Generalul A.V. Héroys: sub stindardul fascismului rus (documente: 

1928-1943) 

Editura, localitatea, anul:  Editura Militară, București, 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. 

  (446 de pagini 15x21 cm) 

Autor:   Ioan Scurtu, Ionuț Cojocaru  

Titlu:  Ion I.C. Bratianu 

Editura, localitatea, anul: Editura Enciclopedică, București, 2017 

Scurtă prezentare: 

 Cartea celor doi reputați istorici reprezintă un studiu complex al uneia dintre 

cele mai puternice personalitați politice ale României moderne, Ion IC Brătianu. 

 „Într-o vâltoare ca aceea a actualului război, în care harta lumii se preface, o 

ţară ca a noastră, o ţară cu aspiraţiuni naţionale, nu poate să rămână neutră până la 

capăt, fără să-şi compromită definitiv întreg viitorul. Prin urmare, se impune să 

ieşim din neutralitate, dar pe de altă parte, având drept ideal unitatea naţională, 

suntem datori să urmărim realizarea lui, căci cine ştie dacă în decursul veacurilor 

vom găsi un prilej atât de prielnic ca cel de azi”. (Ion I. C. Brătianu la Consiliul de 

Coroană din 14 august 1916)  

 „Domnilor deputaţi, iau cuvântul cu o firească şi adâncă emoţiune în primul 

Parlament al României Mari, fiindcă deasupra fiinţei şi a chipurilor, şi a celora de la 

guvern şi a celora din această incintă, văd în faţa mea pe toţi acei care pentru aceeaşi 

mare realizare au muncit, s-au jertfit, pe cei care au crezut în înfăptuirea pe care noi 

trebuie să o întărim şi de care trebuie să se bucure şirul generaţiilor ce vin”. (Ion I.C. 

Brătianu în şedinţa Adunării Deputaţilor din 16 decembrie 1919)  

 (324 de pagini, format 16x 23 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Roxana GHIAŢĂU 

Titlu: Evaluarea profesorilor 

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

Scurtă prezentare: 
Evaluarea profesorilor este un subiect actual şi controversat al politicilor 

de reformă în educaţie peste tot în lume. Lucrarea prezintă cititorilor o sinteză 

asupra principalelor idei vehiculate în spaţiul european şi nord-american cu 

privire la evaluarea profesorilor. Câteva obiective punctuale sunt: realizarea 

unor clarificări teoretice cu privire la conceptele din domeniul aprecierii 

performanţelor profesorilor, analiza formelor tradiţionale şi mai recente de 

realizare a evaluarii, descrierea principalelor metode de evaluare a muncii 

educatorilor, surprinderea unor tendinţe referitoare la recompensarea financiară 

a profesorilor.  

Orice schimbare sau inovare a practicilor de evaluare din ţara noastră ar 

trebui să se fundamenteze pe acumulările teoretice şi pe experienţele întreprinse 

pe plan internaţional.   (208 pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor: Andrei Sebastian Stipiuc  

Titlu: Cum scriem pe Facebook. Limba textelor produse de utilizatorii români 

ai rețelei sociale 

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

Scurtă prezentare: 

 Volumul urmărește modul în care se manifestă variaţiile limbii române 

scrise în mediul online, în permanenta sa adaptare la particularitățile celei mai 

utilizate platforme sociale. Analiza corpusului cules surprinde trăsături 

importante pentru definirea unei variante lingvistice a limbii române în mediul 

electronic, marcată de caracteristici grafice și ortografice, lexico-semantice și 

morfo-sintactice. Câteva dintre temele importante luate în discuție: modul în 

care se clădește, pe Facebook, narațiunea personală, jocurile lingvistice, 

comutarea de cod în funcție de afilierea sau izolarea culturală ori de migrația 

unor utilizatori în alte țări și adoptarea limbii locale, expansiunea „limbilor 

engleze globale”. 

 Din cuprins: Introducere: studiul limbii actuale pe Web – preocupare principală; 

Teme principale în cercetarea conținutului generat de către utilizatori din 

perspective socio și pragma-lingvistice; Influențele mediului online asupra 

limbii; Nucleu de corpus lingvistic online și situații de comunicare a conținutului 

generat de utilizatorii români pe Facebook. (280 de pagini, format 15 x 21 cm) 

Autor: Adrian-Bogdan Ceobanu  

Titlu:  Politică și diplomație la sfârșitul secolului XIX. Din istoria relațiilor 

româno-ruse (1878-1899) 

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

Scurtă prezentare: 

 Lucrarea abordează problema raporturilor statului român cu Imperiul 

de la Răsărit, la sfârşitul secolului al XIX-lea. În vederea înţelegerii politicii 

externe a României, dar şi a politicii Rusiei în Balcani, este necesară şi o bună 

cunoaştere a relaţiilor politico-diplomatice, culturale, dar şi economice dintre 

cele două state. După 1878, relațiile româno-ruse au fost tensionate, marcate de 

o neîncredere reciprocă. Semnarea tratatului de alianţă cu Austro-Ungaria la 30 

octombrie 1883, act la care Germania a aderat în aceeaşi zi, a însemnat un 

moment decisiv în orientarea politicii externe a României până spre 1916. În 

aceste condiţii, relaţiile dintre România şi Rusia au avut o evoluţie sinuoasă în 

primul deceniu de după semnarea tratatului.  

 Adrian-Bogdan Ceobanu (n. 1985, Bucecea, jud. Botoșani) este 

asistent universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” Iaşi. (467 de pagini, format 17 x 24 cm) 

PEDAGOGIE 

   COMUNICARE 



Autor: Robert Beatty  

Titlu: SERAFINA ȘI MANTIA NEAGRĂ 

Editura, localitatea, anul:  RAO, București, 2017 

 

Scurtă prezentare: 

Sa nu intri niciodata in adancurile padurii, pentru ca acolo sunt multe 

pericole, atat intunecate, cat si luminoase, care o sa-si prinda sufletul in capcana.  

Este avertismentul oferit Serafinei de tatal ei, iar tanara nu a avut de ce sa il 

nesocoteasca. Pana acum. Impreuna cu Braeden Vanderbilt, Serafina porneste in 

cautarea unui raufacator misterios care rapeste, unul cate unul, toti copiii aflati la 

mosia Biltmore. 

Povestea o va duce in padurea de care a invatat sa se teama, unde va afla ca 

magia exista si unde va descoperi cine este cu adevarat.  

(256 de pagini, format 14 x 20cm) 

Autor:  Iurie Colesnic   

Titlu: În lumea asta sunt femei...  

Editura, localitatea, anul:  Editura Cartier, Chișinău, 2016 

Scurtă prezentare: 

 "Poate vei găsi că e un sentimentalism de rău gust și nelalocul lui de a-ți 

afișa astfel numele în public. Dar pentru o viață întreagă de suferinți și chinuri, 

jertfă alături de mine, acesta e singurul omagiu ce ți-l pot aduce. Când, tânără, 

aproape copilă, te-ai despărțit de ai tăi și ai plecat din ținutul Chișinău, spre a 

căuta sub un cer senin și dușmănos, pe țărmurile Oceanului Înghețat, pe un 

osândit, pe un izgonit din viața civilizată, vechiul tovarăș al jocurilor de copilărie 

– atunci n-ai putut nădăjdui că vor veni zile mai fericite. Acum când, se pare că 

vântul soartei începe să bată în altă parte, primește, fără a te supăra, această 

dedicație", scria C. G. Stere în 1897.   

 (570 de pagini, format 20 x 16cm) 

Autor:  Enrico Gnaulati, 

Traducere: Cristina Jinga  

Titlu: Înapoi la normalitate. De ce copiii sănătoşi sunt greşit diagnosticaţi cu 

ADHD, autism şi tulburare bipolară 

Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2017 

Colecţia: Psihologie Practică 

Scurtă prezentare: 

 E recreaţie, iar curtea şcolii e plină de copii. Unii aleargă, alţii se împing, 

alţii şuşotesc prin colţuri, iar alţii stau singuri, adânciţi în vreo carte sau, pur şi 

simplu, privind. Fiecare e diferit, iar acesta e farmecul lor. Dar sună clopoţelul şi, 

dintr-odată, ei trebuie să se supună aceloraşi reguli, să devină uniformi. Copiii 

care ies din tipare, dificil de gestionat într-o lume tot mai grăbită, ajung, până la 

urmă, să fie diagnosticaţi cu una dintre tulburările psihice "la modă". Însă, Enrico 

Gnaulati ne invită să le acordăm o şansă şi să revenim la normalitate acceptând 

zburdălnăcia copiilor şi nevoia lor de a fi activi fără să le punem eticheta de 

ADHD, fluctuaţiile de dispoziţie ale adolescenţilor fără a-i marginaliza numindu-

i bipolari şi atitudinea introvertită şi intelectualizată a unora dintre copii fără a-i 

încadra în generosul spectru autist.  

 Această carte îşi bazează informaţiile atât pe cercetări de ultimă oră din 

neuroştiinţe, cât şi pe experienţa clinică a doctorului Enrico Gnaulati psiholog 

clinician, cu o experienţă de peste 25 de ani în terapia de familie, a copiilor şi a 

adolescenţilor.   (176 de pagini, format 13 x 20 cm) 

  NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ 

CARTEA DE ARTA 

   CARTE PENTRU COPII 



De citit și ascultat... 

  Poveşti de dragoste  

la prima vedere 

 Prima poveste e despre o dragoste târzie la 

Paris. A doua despre îngerii de lângă noi. În cea de-a 

treia veţi simţi un puternic miros de terebentină, iar în 

a patra, parfum de crini regali. A cincea va aduce în 

auz un nume care zgârie şi unul care mângâie.  

 Prima poveste are miza şi pariază pe nenoroc. 

A doua cade din fantastic în lumea noastră cea de 

toate zilele. A treia are realism, râs, nerv. A patra 

inocentă, umor, visare. A cincea, cu ironie, face 

poezie şi economie (politică).  

 Gabriel Liiceanu, Adriana Bittel, Radu 

Paraschivescu, Ana Blandiana şi Ioana Pârvulescu 

sunt autorii poveştilor, vocile pe care le auziţi sunt 

ale lui Gabriel Liiceanu, Mariana Mihuţ, Radu 

Paraschivescu.  

   Un pariu la Paris de Ioana Pârvulescu, lectura 

Gabriel Liiceanu 

  Misiune imposibilă de Ana Blandiana, lectura 

Gabriel Liiceanu 

  Terebentina de Adriana Bittel, lectura Mariana 

Mihuţ 

  Crinii din clasa întâi de liceu de Gabriel 

Liiceanu în lectura autorului 

  Amor, restanţă, Sironica de Radu  

 Paraschivescu în lectura autorului 

 Produs publicat în 2017 de Humanitas Multimedia 

 

Colecţia Audiofiction 

Tip copertă: Broşată 

Nichita Stănescu - Un pământ numit  

România (audiobook)  

(recital Ilinca Tomoroveanu)  
Autor: Nichita Stanescu  

Editura: Princeps Multimedia  

Colectţa: Mari POEŢI.OPERE.ACTORI  

Anul apariţiei: 2015  

 Remember Mondial  
Mondial  

Casa de discuri: Electrecord  

Suport: CD  

Cod produs: EDC 256  

Voce: Gabriel Drăgan (1-4,6,7,8), Radu Stoica (1,3), 

Vlad Gabrielescu (5,10 Mihai Cernea (9,10)  

Conducerea muzicala: Mircea Drăgan  

Inregistrari realizate intre anii 1969-1971  

 


