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București  



De 1 noiembrie,  

la sărbătoarea Radio România   

un nou proiect Rador 

   

 Prima emisiune oficială, transmisă la 1 noiembrie 1928 este de 
mult istorie! Radiofonia a devenit cu fiecare zi de programe, un mijloc 
apreciat de informare, de recreere, de răspândire a culturii.  

 De-a lungul acestor ani, Radioul a informat, a promovat idealuri şi  
năzuinţe naţionale şi culturale, a creat nume de referinţă, a cultivat 
bunul gust şi bunul simţ al naţiei.  

 Ultimii 25 de ani, cei ai modernizării, ai deschiderii, au aşezat Ra-
dio România în rosturile sale de dintotdeauna: informaţii semnificative 
şi credibile, ofertă culturală diversă, legătura cu ţara, cu toate catego-
riile de ascultători. 

 La aniversare, privim cu încredere spre viitor, rememorând lecţiile 
trecutului în seria de 12 interviuri excepţionale, cu preşedinţii in-
stituţiei, o istorie a Societăţii Române de Radiodifuziune din perspec-
tiva celor care au construit-o, ce vor fi publicate pe site-ul Rador, secţi-
unea Istorie orală.  

 Cuvântul Preşedintelui Director General Ovidiu Miculescu, despre 
Radio România astăzi, marchează începutul proiectului. Sub titlul   1 
noiembrie, sărbătoare la Radio România, în zilele de 1-12 noiem-
brie vă invităm să descoperiţi mărturiile celor care au condus Socie-
tatea Română de Radiodifuziune, păstrate în Arhiva de istorie orală şi 
în Arhiva scrisă. 

 Audiţie şi lectură plăcută, pe www.rador.ro ! 

               

          Carmen Ionescu 

          Mihaela Bîlbîie 

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

http://www.rador.ro/


Autor: Svetlana Cârstean  

Traducător:   

Titlu:  Gravitație  

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2015 

Scurtă prezentare: 

"Nu vrei mai bine să ne întoarcem în ziua cu porumbeii/ şi să ne ascundem acolo 

fericite amîndouă pentru totdeauna?/  

Cu mine e altceva/ cu mine poţi sta/mult şi bine.  

Cu mine e invers. 

Să nu te atingi de broşa mea/ doare rău dac-o scoţi. " 

Svetlana Cârstean (născută în 1969, la Botoşani) a absolvit Facultatea de Litere 

şi masterul de teoria literaturii din cadrul Universităţii Bucureşti. Membru 

cofondator al cenaclului Central, Svetlana Cârstean a debutat în volumul 

colectiv Tablou de familie (Editura Leka-Brâncuş, 1995), alături de Cezar Paul-

Bădescu, T.O. Bobe, Mihai Ignat, Răzvan Rădulescu şi Sorin Gherguţ. Volumul 

de debut individual, Floarea de menghină (Cartea Românească - 2008, Editura 

Trei - 2015), a fost recompensat cu Premiul pentru Debut în Poezie al Uniunii 

Scriitorilor pe 2008, Premiul pentru Debut al revistei România literară.   

 (112 de pagini, format 21 x 15 cm) 

Autor: Corina Cristea  

Titlu:  Solitarul solidar. Lordul Byron  

Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea,  București, 2015 

Colecția: Autori români  

Scurtă prezentare: 
          În anul 1785, căpitanul de gardă John Byron, considerat pe atunci „cel mai 

frumos bărbat din Anglia”, prezenţă fermecătoare în societate şi cu renume de „amant 

impetuos”, s-a însurat cu Miss Catherine Gordon, singurul copil dar şi singura 

moştenitoare a scoţianului George Gordon Esq. of Gight. Aşa începe povestea Lordului 

Byron din volumul Solitarul solidar, povestea unei vieţi aventuroase, care îl poartă pe 

poet atât prin saloanele londoneze, cât şi prin Italia şi Grecia, unde îşi găseşte sfârşitul în 

timpul războiului de independenţă şi unde este celebrat ca un adevărat erou. Cea de-a 

doua parte a volumului semnat de Corina Cristea este dedicată operei Lordului Byron, 

care cuprinde atât versuri, cât şi teatru. 

Prozatoarea şi traducătoarea Corina Cristea, licenţiată a Facultăţii de Filologie a 

Universităţii Bucureşti,  a debutat cu volumul de povestiri Prietena mea, Si (1969), 

căruia i-au urmat o serie de scrieri ce s-au bucurat de cronici favorabile din partea unor 

critici precum G. Dimisianu, Mircea Iorgulescu, George Pruteanu, M. Ungheanu, 

Laurenţiu Ulici. ( 184 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Ion Druță  

Traducător:  

Titlu:  Casa mare 

Editura, localitatea, anul:  Editura Cartier, Chișinău, 2015 

Colecția: CARTIER Popular 

 

Scurtă prezentare: 

  

 Piesa lui Ion Druță Casa mare e, în felul său, o metaforă în care se 

cuprinde drama tuturor satelor golite de viața lor firească, în urma războaielor, 

apreciază Constantin Cubleşan ; este drama oamenilor a căror soartă se înscrie 

sub însemnul neîmplinirii dragostei autentice. E ca un cântec trist de nostalgică 

resemnare solară.” 

(116 pagini, format 19 x 13 cm) 

TEORIE, CRITICA LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII 

LITERATURĂ 



Autor: Laurent Seksik 

Traducător: Doru Mareş şi Gabriela Riegler  

Titlu:  Cazul Eduard Einstein 

Editura, localitatea, anul:  Pandora M, București, 2015 

Colecția: Literary Fiction 

 Scurtă prezentare: 
     Eduard Einstein a trăit toată viaţa în umbra tatălui său. Obsedat de 

părintele absent, fiul fizicianului a fost el însuşi o mare absenţă: la 19 ani se 

îmbolnăveşte de schizofrenie şi rămâne internat până la moarte în clinica 

Burghölzli pentru alienaţii mintal, din Zürich. Niciun tratament nu pare să-l 

ajute pe tânărul Einstein, care asistă de la distanţă, sfâşiat între dragoste şi ură, 

la gloria părintelui său. Printre foarte puţinii săi vizitatori se numără mama lui, 

Mileva Marić, care îl îngrijeşte cu devotament. În tot acest timp, Albert 

Einstein îl vizitează o singură dată, iar după ce emigrează în Statele Unite, 

legătura firavă dintre ei se rupe definitiv. Laurent Seksik dezvăluie drama 

ascunsă a unei familii, în care se împletesc durerea unei mame, slăbiciunea unui 

mare om şi vocea unui fiu uitat   

  (248 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: MILORAD PAVIĆ  

Traducător: Mariana Ştefănescu  

Titlu:  UNICAT. CARTEA CU O SUTĂ DE FINALURI 

Editura, localitatea, anul:  Pandora M, Bucureşti, 2015 

Colecția: Literary Fiction 

Scurtă prezentare: 

 Aleksandr este „androgin", ne avertizează Pavić de la bun început, astfel 

că personajul său se va chema când Sandra, când Aleksa. De aici o intrigă 

extrem de complicată şi amuzantă, un roman de dragoste calat pe un thriller 

palpitant, în care personajele îşi afişează mereu altă identitate, iar parfumul, 

pentru doamne sau pentru domni, devine o rafinat olfactivă probă detectivistică, 

și o casă de licitaţie pentru vise. La „Symptom House" se vând vise şi benzile cu 

descrierea viselor vândute lui Distelli şi Lempicka. Iar rezolvarea acestui extrem 

de încâlcit caz Distelli–Cruz– Lempicka–Heth vă aparţine.   

 Faimosul scriitor sârb Milorad Pavić s-a născut în 1929, la Belgrad. A 

dobândit celebritatea internaţională odată cu publicarea romanului Dicţionar 

khazar. Roman lexicon în 100 000 de cuvinte (1984).    

 (224 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Italo Calvino 

Traducător:  Anca Giurăscu  

Titlu:  DACĂ ÎNTR-O NOAPTE DE IARNĂ. UN CĂLĂTOR  

Editura, localitatea, anul:  Editura Art, Bucureşti, 2015 

Colecția: Cărți cult 

Scurtă prezentare: 

 O dubla poveste de dragoste: istorisirea iubirii dintre un Cititor și o 

Cititoare, care se desfășoară pe fondul patimii comune față de lectură. Romanul 

cuprinde alte zece începuturi de romane, care nu apucă nici să se dezvolte, nici 

să se încheie vreodată.  O călătorie afectivă de o fidelitate absolută, o explorare 

proustiană a propriului trecut, o poveste deopotrivă intimă și universală, care 

pune problema capacității literaturii de a descrie viața, doar viața, în toate 

aspectele ei. Organizaţii secrete, un traducător-conspirator, poliţie politică, 

autori misterioşi se întrec în a da viaţă acestei istorisiri despre scris, iubire şi 

literatură.  

 Italo Calvino (n. 15 octombrie 1923, Havana, Cuba – d. 19 

septembrie 1985 Siena) a fost un ziarist și scriitor italian, printre cei mai 

apreciați romancieri ai secolului XX.  

 (288 pagini, format 14 x 20,5 cm) 



FICȚIUNE 
Autor: Sylvain Reynard 

Traducător:  Mihaela Doagă  

Titlu:  Izbăvirea lui Gabriel 

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2015 

Colecția: Eroscop 

Scurtă prezentare: 
          Profesorul Gabriel Emerson a renunţat la postul său de la 

Universitatea din Toronto pentru a începe o viaţă nouă alături de iubita sa, 

Julianne. E încrezător şi nerăbdător să devină tată. Însă programul încărcat al 

lui Julianne, care tocmai îşi încheie primul an de doctorat, ameninţă planurile 

lui Gabriel. În plus, cei doi îndrăgostiţi se vor confrunta şi cu ostilitatea celor 

hotărâţi să le facă rău. Într-un efort de a ţine piept propriilor 

demoni, Gabriel încearcă să afle mai multe despre părinţii săi naturali, 

declanşând un şir de evenimente cu repercusiuni profunde asupra sa, a lui 

Julianne şi a speranţei sale de a avea o familie.    

 Sylvain Reynard a fost semifinalist Goodreads Choice Awards la 

categoria Best Author în 2011 şi 2012. Trilogia din care face parte Izbăvirea 

lui Gabriel figurează pe lista de bestselleruri New York Times şi USA Today.  

 (688 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Louise Penny  

Titlu:   Lungul drum spre casă 

Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2015 

Scurtă prezentare: 

 Cea mai bună carte din 2014 în topurile Kirkus Reviews, The 

Washington Post, The Globe şi The Mail. Armand Gamache, fostul inspector-

şef de la Secţia de Omucideri din Québec, şi-a găsit în sfârşit liniştea mult 

visată în satul Trei Pini. Însă atunci când prietena sa Clara Morrow îi cere 

ajutorul, nu poate s-o refuze, în ciuda vechilor răni care ameninţă să se 

deschidă. Peter, soţul Clarei, a dispărut.   
 Louise Penny este o autoare canadiană de romane poliţiste al căror 

protagonist este inspectorul-şef Armand Gamache de la Secţia de Omucideri a Poliţiei 

din Québec. Louise Penny a fost crainic radio pentru Canadian Broadcasting 

Corporation. După ce s-a dedicat scrisului, a câştigat numeroase premii pentru 

romanele sale, printre care CWA New Blood Dagger, Arthur Ellis Award şi Agatha 

Award. Romanele ei au fost traduse în 23 de limbi.  

 

 (488 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Truman Capote  

Traducător: Constantin Popescu  

Titlu:   Cu sânge rece  

Editura, localitatea, anul:  ART, București, 2015 

Colecția: Cărți cult 

Scurtă prezentare: 

 La sfârşitul anului 1959 America era zguduită de o misterioasă crimă 

multiplă: într-un mic orăşel din Kansas, patru membri ai unei familii îndrăgite de 

comunitate au fost ucişi într-o noapte, aparent fără motiv. Truman Capote s-a 

documentat timp de 6 ani pentru scrierea cronicii acestei crime, fiind ajutat în 

demersul său şi de scriitoarea Harper Lee. Cei doi au mers pe firul investigaţiei 

care a dus la prinderea ucigaşilor, prezentând în paralel eforturile poliţiei şi 

acţiunile celor doi făptaşi. Analiza psihologică fină, stilul concis, dar elegant, 

aflat la graniţa dintre literatură şi reportaj fac din Cu sânge rece primul mare 

„roman de nonficţiune“ al literaturii americane.  Un roman cult emoţionant, 

intens, incitant.  

  (432 pagini, format 14 x 20,5 cm) 



SPIRITUALITATE 
Autor: Nikolaos Loudovikos  

Traducător:  Gabriel Mândrilă 

Titlu:  Psihanaliza și teologia ortodoxă 

Editura, localitatea, anul:  Editura Sophia Metafraze, Bucureşti, 2015 

Colecția: Religie 

 Scurtă prezentare: 
         Lucrarea abordează și analizează tematica și dinamica dialogului dintre 

Teologia Ortodoxă și Psihanaliză, în contextul unei înțelegeri teologice mai 

profunde a psihologiei abisale și a elaborării unei hermeneutici teologice a 

psihanalizei. Născută pe fondul suferinței umane, ca practică clinică și demers 

spiritual cu rădăcini biblice, care în urma unui secol de căutări se distinge prin 

aspirațiile sale de a ne furniza o „interpretare holistică a omului”, dar care 

depășește totodată cu mult hotarele trasate de Freud, Psihanaliza întâlnește 

Teologia în efortul uman peren al realizării de sine, al autocunoașterii, al 

asumării depline a voii dumnezeiești și al dechiderii autentice către celălalt. 

 Părintele protopresbiter Nikolaos Loudovikos s-a născut în Volos în 

1959. A studiat psihologia, pedagogia, teologia și filosofia la Atena, Tesalonic, 

Paris (Sorbona-Paris IV și Institutul catolic din Paris) și Cambridge. Este doctor 

în teologie al Universității Aristotel din Tesalonic (1990).    

(140 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   ISTORIE 

Autor: Alexandru Armă 

Titlu:  Bucurestiul sub bombele germane. August-noiembrie 1916  

Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2015 

Colecția:  Planeta București  

 

Scurtă prezentare: 

 Bucureştiul a fost capitala cea mai încercată de către aviaţia inamică. 

Admiram cu atât mai mult stoicismul populaţiei sale, Bucureştiul trecând, fără 

pregătire, de la bucuria de a trăi la un apocalips sângeros. Fiecare raid al 

avioanelor se solda cu un număr mare de morţi şi răniţi, scria contele de Saint

-Aulaire, ambasadorul Franţei la Bucureşti în 1916. 

 Alexandru Armă (n. 26 martie 1979 în Bucureşti) este licenţiat în 

istorie şi geografie al Universităţíi Bucureşti (2004; masteratul „România în 

secolul XX”, 2006). A publicat studii şi articole în diverse reviste de 

specialitate şi a colaborat la realizarea mai multor filme documentare.   

 (128 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Anella N Robănescu 

Titlu:  Jurnal de razboi (1916-1918). Amintiri din viața mea  

Editura, localitatea, anul:  Vremea,  Bucureşti, 2015 

Colecția:  Aristocărți  

 

Scurtă prezentare: 

 Născută Crassan, fiică a unui mare moşier câmpulungean, avocat, 

deputat, senator şi prefect al judeţului Muscel, Anella Robănescu întruchipează 

perfect tipul caracteristic de femeie din burghezia românească a primei jumătăţi 

a secolului XX. Amintirile şi Jurnalul din Primul Război Mondial, singurele ei 

scrieri, zugrăvesc portretul unei femei delicate, o persoană cultivată, devotată 

familiei şi plină de bunătate. 

  

  (128 pagini, format 13 x 20cm) 



Autor: Maria Georgescu  

Titlu:  Cavalerişti români la Saumur 

Editura, localitatea, anul:  Editura Militară, București, 2015  

 

Scurtă prezentare: 
 Propăşirea şi prestigiul şcolii din Saumur sunt datorate, în special, cadrelor, 

care se impun prin capacitate [şi] autoritate morală, aprecia căpitanul Radu Korne 

în  1926. Aceste cadre lucrează în strânsă legătură şi cu totul în spiritul armei 

pentru că fac parte din şcoală, care le impune felul ei de a vedea şi urmăreşte a face 

din elevii ei ofiţeri de cavalerie în toată puterea cuvântului şi înainte de toate.  

 

(236 de pagini +48 foto, format 17 x 24 cm ) 

Autor:  Ion N. Lahovari 

Traducere, note şi postfaţă: Andrei Alexandru Căpuşan 

Titlu:  Amintirile unui voluntar din Armata Română (Plevna, 1877) 

Editura, localitatea, anul:  Editura Militară, București 2015 

Scurtă prezentare: 

 Ion N. Lahovari (n. 25 ianuarie 1844, București; d. 14 

iunie 1915, București) a fost un om politic, orator și scriitor, fratele lui 

Alexandru N. Lahovari și Iacob N. Lahovari. A făcut studii juridice la Paris, iar 

după întoarcerea în țară a profesat ca avocat la București. A fost ales deputat, 

fiind din 1871 membru în Partidul Conservator. Între 1899-1900 a fost ministru 

de externe în cabinetul G. Gr. Cantacuzino.  

 Astăzi, după 36 de ani, aprecia memorialistul, gândindu-mă la acel 

război, amintindu-mi de scenele funebre care mi-au trecut prin fața ochilor, 

casele sfărâmate de obuze,cadavrele atâtor bărbați tineri și plini de viață, 

zăcând întinse pe pământ, bolnavii chircindu-se pe pământul noroios de pe 

malul Dunării, așteptând să fie ajutați de cineva, reflectez acum că atâtea 

suferințe și mizerii nu au fost în zadar și că sângele curs în această luptă 

înverșunată a fecundat pământul (...). 

 (280 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Michio Kaku 

Traducere de: Constantin Dumitru-Palcus  

Titlu:  Lumi paralele. O călătorie prin creaţie, dimensiuni superioare şi 

viitorul cosmosului 

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, Bucureşti, 2015  

Colecția:  Acum pentru viitor 

Scurtă prezentare: 

 O călătorie de neuitat în lumea găurilor negre şi a maşinilor timpului, a 

universurilor alternative şi a spaţiului multidimensional, Lumi paralele ne oferă 

un portret convingător al revoluţiei care a cuprins lumea cosmologiei. 

Ideea de universuri paralele şi teoria corzilor, care le poate explica existenţa, au 

fost cândva privite cu suspiciune de oamenii de ştiinţă, fiind văzute ca o 

provincie a misticilor, şarlatanilor şi excentricilor.  

 Michio Kaku este profesor de fizică teoretică la City College din New 

York. Este cofondator al teoriei corzilor. A mai scris, printre altele, Dincolo de 

Einstein şi Hiperspaţiul – cea mai bună carte de ştiinţă a anului 1995 în topurile 

New York Times şi Washington Post. 

  

 (576 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   CARTE ŞTIINŢIFICĂ 

   MEMORIALISTICĂ 

http://www.edituraparalela45.ro/colectie.php?idcolectie=75


Autor: Mihaela CROITORU 

Titlu: UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL PENTRU 

COMPETENȚE DIGITALE. PREGATIRE PENTRU BACALAUREAT 

Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția: Subiecte posibile  

  

Scurtă prezentare: 
Prezenta lucrare se adresează tuturor celor care vor să învețe să utilizeze 

performant calculatorul, însă poate fi un excelent instrument de lucru și pentru 

cei care pregătesc proba de competențe digitale a Bacalaureatului. Abundent 

ilustrat, volumul detaliază: termenii specifici și conceptele generale ale 

domeniului IT; modul de folosire a editoarelor de texte, a softurilor destinate 

calculului tabelar, elaborării unei prezentări sau creării unei baze de date;  

noțiunile și funcțiile legate de internet și de comunicarea prin intermediul 

acestuia; pașii pentru crearea unui site web, însoțiți de numeroase exemple.  

(424 de pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor: Dumitru Borțun  

Titlu:  Mareea neagră: limba română sub asediu 

Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2015 

Colecția: Comunicare Media  

Scurtă prezentare: 
 În România, gramatica limbii române constituie o știință esoterică. O știință 
stăpânită de o mână de initiați  și aceștia, tot mai puțini de la un an la altul. (...) Lipsa 
deprinderii de a medita asupra instrumentului folosit în comunicare se manifestă nu 
numai la nivelul "omului simplu", al "omului de pe stradă", ci și la nivelul omului 
instruit, obișnuit să reflecteze la o sumedenie de lucruri, de subiecte, teme și tematici. 
Ceea ce mi se pare foarte grav pentru destinul unei națiuni este faptul că această 
indiferență, această ignoranță și acest dispreț se găsesc la lucrători din instituțiile mass
-media, oamenii care iși câștigă existența, iși făuresc cariere și promovează în ierarhia 
de prestigiu a societății muncind într-un domeniu în care calitatea limbajului este 
esențială (...).   
 Și mai grav mi se pare faptul că această indiferență, această ignoranță și 
acest dispreț se generalizează de la o generație la alta; în loc sa se retragă, ele 
avansează ca o "maree neagră". Aceasta este denumirea dată petelor de petrol aduse 
de valuri la țărm și care poluează plaja, după avarierea unui vas petrolier. Consecințele 
mareei negre asupra sistemului ecologic sunt devastatoare și, uneori, ireversibile, 
apreciază reputatul profesor de comunicare Dumitru Borțun.  

 (180 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Dan, GULEA 

Titlu: BACALAUREAT 2016. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. 

PROBA ORALĂ ȘI PROBA SCRISĂ PENTRU TOATE PROFILURILE, 

INCLUSIV PEDAGOGIC. 220 DE MODELE DE SUBIECTE  

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția:  Subiecte posibile 

Scurtă prezentare: 

 Lucrarea Bacalaureat 2016 Limba și literatura română este 

companionul firesc al absolvenților și elevilor de liceu pentru pregătirea 

examenului de maturitate, precum și a simulărilor acestuia (la clasa a XI-a și a 

XII-a, inclusiv ruta progresivă, învățământ de zi și seral), adresându-se 

deopotrivă candidaților sesiunilor speciale, ai sesiunilor de vară și de toamnă 

organizate de Ministerul Educației Naționale, de la profilul Uman și 

Vocațional-Pedagogic și de la profilul Real, Tehnologic și Vocațional. 

 (280 de pagini, format 20 x 26 cm) 

COMUNICARE 

   CĂRȚI PENTRU COPII 

 

 



Autor: C S Lewis  

Traducere: Irina Oprea, Radu Paraschivescu 

Titlu:  Cronicile din Narnia: Nepotul magicianului 1 

Editura, localitatea, anul:  Grupul Editorial Art, București, 2015 

Colecția: ARTHUR 

Scurtă prezentare: 

  Ce ai face dacă într-o zi cineva ţi-ar oferi un inel fermecat, să călătoreşti 

cu el în lumi fantastice, care nici nu ştiai că există? 

Digory Kirke şi Polly Plummer nici nu ajung să se cunoască bine că, pe 

neaşteptate, pornesc în cea mai spectaculoasă aventură a vieţii lor. Obligaţi de 

unchiul Andrew să ia parte la experimentul lui magic, cei doi copii rătăcesc pe 

tărâmuri dintre cele mai stranii, stăpânite de forţe malefice însetate de putere. Dar 

când deznădejdea îşi face simţită prezenţa, cântecul miraculos al leului Aslan dă 

naştere unei noi lumi, Narnia, unde imposibilul devine posibil, iar bunătatea şi 

iubirea sunt răsplătite însutit. 

(182 de pagini, format 14 x 20,5 cm ) 

Autor:  Mihaela Bilic 

Titlu:  Sănătatea are gust. Ghid pentru slăbit 

Editura, localitatea, anul:  Curtea Veche Publishing, Bucuresti, 2015 

Colecția:  Să fii sănătos 

Scurtă prezentare: 

 Sănătatea are gust …e acum mai ușor de citit, mai accesibilă, mai 

prietenoasă. Din cartea mare și complexă pe care o știți, au rezultat trei ghiduri: 

pentru slăbit, pentru familie și pentru oameni activi. Acestea conțin, pe lângă 

informațiile deja existente, capitole noi și sfaturi practice care să vă ajute 

să faceți din mâncare un sprijin, un aliat, o sursă de sănătate. Ghidul pentru slăbit 

este primul din această serie și vă oferă o metodă originală de a scăpa de obsesia 

dietelor și a kilogramelor în plus: psihonutriția. Instrumentul de lucru pe care vi- 

l propun este un jurnal emoționalo alimentar, cu ajutorul căruia să identificați 

rolul pe care mâncarea îl are în viața voastră, astfel încât să reușiți să slăbiți 

mâncând orice… dar cu măsură! Întrebarea reală, apropo de kilogramele în plus, 

nu este „CE să mănânc?“, ci „DE CE mănânc?“.  

 (192 de pagini, format 19 x 25 cm) 

Autor: Dr. Steven Masley   

Traducător: Ancuţa Ianc  

Titlu:  PROGRAMUL DE 30 DE ZILE pentru o inimă mai puternică 

Editura, localitatea, anul:  Lifestyle Publishing, București, 2015 

Scurtă prezentare: 

 Doctorul Masley ne arată cum să ne determinăm starea de sănătate 

cardiacă, după care ne îndrumă pas cu pas cum să ne optimizăm inima, energia, 

silueta şi viaţa sexuală. 

 Identificând principala cauză a bolilor cardiovasculare – apariţia şi 

creşterea plăcii de aterom – autorul prezintă cele mai noi analize şi teste care pot 

depista dezvoltarea plăcii arteriale în faze incipiente, precizând şi paşii care 

trebuie urmaţi pentru a opri şi inversa cursul acestui proces. 

 Doctorul Steven Masley este membru al Asociaţiei Americane a Inimii, 

al Academiei Americane a Medicilor de Familie şi al Colegiului American de 

Nutriţie. Şi-a dedicat cariera medicală studierii bolilor de inimă şi proceselor de 

îmbătrânire, publicând articole ştiinţifice pe aceste teme în jurnale medicale 

prestigioase.  
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   NONFICŢIUNE— CĂRŢI PRACTICE 



EVENIMENT 

Cea de a 22-a ediţie  

a Târgului Internaţional  

GAUDEAMUS –  

Carte de învăţătură  

 Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de 

învăţătură a ajuns în acest an la cea de a 22-a ediţie, 

care va avea loc între 18 şi 22 noiembrie în Bucureşti, în 

Pavilionul Central (A) al Complexului Expoziţional 

Romexpo. Evenimentul este organizat de Radio 

România, prin Centrul Cultural Media Radio România.  

 Accesul general al vizitatorilor în incinta târgului 

va fi permis zilnic între orele 10.00 şi 20.00 pe baza 

biletelor de intrare, în valoare de 5 lei, şi a 

abonamentelor (valabile pentru întreaga perioadă a 

târgului, în valoare de 10 lei), care constituie totodată şi 

suportul pentru Tombola GAUDEAMUS.  Copiii cu 

vârste sub 7 ani, elevii, studenţii, cadrele didactice, 

pensionarii, membrii uniunilor de scriitori şi jurnaliştii 

au intrarea liberă, pe baza documentelor specifice 

vizate la zi (carnet de elev/student, legitimaţie de 

membru/serviciu, talon de pensie). Vizitatorii din aceste 

categorii, care doresc să participe la tombolă, trebuie 

să achiziţioneze bilete sau abonamente de 

intrare. Pavilionul Central Romexpo dispune de rampe 

şi lifturi pentru accesul cărucioarelor şi al scaunelor cu 

rotile în întreaga incintă.   

 De-a lungul celor 21 de ani de existenţă, Târgul 

Internaţional GAUDEAMUS a cunoscut o evoluţie 

constantă, reuşind să se impună drept unul dintre 

reperele majore ale pieţei de carte din România.  

În prezent, GAUDEAMUS deţine statutul de lider 

naţional în industria târgurilor de carte, poziţie pe 

care i-o conferă longevitatea, anvergura şi impactul 

cultural şi financiar pe care evenimentul le are în 

fiecare an asupra pieţei de profil. Fiecare ediţie este, 

pentru profesionioniştii din branşă, un excelent prilej 

pentru  întâlniri, schimburi de idei, lansări de proiecte 

culturale, iniţierea de noi parteneriate şi, în acelaşi 

timp, spaţiul în care pot intra în contact direct cu un 

public avizat, educat şi foarte numeros  - peste 

100.000 de mii de vizitatori la fiecare dintre ediţiile 

recente.  

 Şi în acest an, oferta Târgului Internaţional 

GAUDEAMUS va include sute de mii de titluri de pe 

piaţa românească şi internaţională, un program dens 

de evenimente adresate în egală măsură 

profesioniştilor şi publicului larg, expoziţii, ateliere 

de creaţie pentru cei mai tineri vizitatori, concursuri 

şi Tombola Gaudeamus, cu numeroase premii. 

 Ca de obicei vom regăsi ca tematică şi secţiuni: 

Carte şi multimedia, Bursa Educaţia, Salonul de 

Carte pentru Copii, Salonul Naţional de Inventică, 

Expoziţii, Agenţii literare. 

 Invitatul de onoare al ediţiei 2015 a Târgului 

Internaţional GAUDEAMUS va fi GADIF – Grupul 

Ambasadelor, Delegaţiilor şi Instituţiilor Francofone din 

România.  

 Un eveniment deosebit îl va constitui promovarea 

noului produs Rador, "Semnal editorial", prin organizarea 

unei mese rotunde, la standul Radio Romania, în data de 

21 noiembrie, ora 11, având ca invitati pe: Oltea Serban 

Pârau, director Centrul Cultural Media Radio Romania, 

prof. univ. dr. Marian Petcu, conf. univ. dr. Răduț 

Bîlbîie, Bogdan Hrib, director  al editurii Tritonic. 

Moderator: Carmen Ionescu 

   

 Serviciul Comunicare al SRR 


