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București  



    
       

 De la cartea clasică la audiobook  

 

 Deseori, în paginile buletinului nostru v-am prezentat inițiativele editurii 

Casa Radio, frumoasele și fascinantele audiobook-uri, ce unesc lectura cu 

plăcerea ascultării vocii autorului sau a unor înregistrări celebre...  

 Promovarea acestor produse culturale sofisticate include audiţii cu public,  

cum  a fost, de curând, seara specială, prilejuită de lansarea unei noi cărţi      

sonore: Oamenii de Ion Caraion, apărută în Biblioteca de Poezie Românească. 

Evenimentul a avut loc la Ceainăria Cărtureşti Verona în prezenţa doamnei Car-

men Muşat, cunoscut critic și teoretician literar, a scriitorului Bogdan Ghiu şi a 

criticului şi istoricului literar George Neagoe. 

 Anul acesta, pe 21 iulie, se vor împlini 30 de ani de la moartea poetului Ion 

Caraion, o figură controversată şi ambiguă a istoriei literaturii române recente. 

Audiobook-ul Oamenii este o invitaţie adresată cititorilor şi ascultătorilor de a re-

descoperi o voce importantă a liricii modern, despre care scriitorul Bogdan Ghiu,  

în prefaţa acestei cărţi se întreabă dacă  „Mai poate fi salvat, mai poate fi recu-

perat Ion Caraion? Dar nu exagerează, oare, conştiinţa istorio-critică românească 

atunci când pare a-şi permite să risipească, adică să uite, să neglijeze un poet 

abundent, insistent, neaşezat, un poet «continuu» ca Ion Caraion?”  

 Audiobook-ul Oamenii de Ion Caraion conţine 30 de poeme alese şi rostite 

la Radio de poet, între 1966 şi 1974, înregistrări pe bandă magnetică aflate în 

Fonoteca Radio România, difuzate în emisiuni literare de referinţă ale radioului. 

Cartea cu CD conţine şi un interviu realizat de Ileana Corbea în august 1980 şi 

difuzat în premieră în octombrie 1991: un interviu riscant, realizat cu doar câteva 

zile înainte ca poetul să părăsească definitiv România, pentru a se stabili în 

Elveţia.  

 Colecţia de carte sonoră Biblioteca de Poezie Românească este un pro-

iect iniţiat şi realizat de Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive Radio România.  

 Zile senine de primăvară și, evident, 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: Dan Gabriel Sîmbotin  

Titlu:  ANUL 1600 Cenzura imaginarului ştiinţific la începutul modernităţii  

Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iaşi, 2016 

Scurtă prezentare: 

" Lucrarea de faţă reprezintă componenta „aplicativă” a unei episteme 

fundamentată pe noi perspective privind imaginarul. Pornind de la neacceptarea 

teoriilor moderne ale imaginarului, este reevaluată dezvoltarea universului 

cognitiv prin relaţie cu modalitatea în care se construieşte imaginea despre lume. 

 În acest context este prezentată cenzura imaginarului ştiinţific la 

începutul modernităţii (axată pe secolul al XVII-lea), cenzură ce surprinde toate 

aspectele imaginarului. Cartea surprinde o buclă de dezvoltare a imaginarului 

finalizată în cenzura acestuia şi concretizată printr-o cenzură religioasă 

reprezentată de reformă, o cenzură metodică (realizată de Francis Bacon, René 

Descartes ş.a), o cenzură metafizică (susţinută, în primul rând, de René 

Descartes), o cenzură a imaginii asupra cosmosului (trecerea de la geocentrism la 

heliocentrism) etc.  (280  pagini, format 11 x 18 cm) 

Autor: Ovidiu Morar 

Titlu: Literatura în slujba Revolutiei 

Editura, localitate, anul: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 

2016  

Scurtă prezentare: 
          Lucrarea abordează o chestiune delicată, foarte puţin discutată în 

cercetarea literară românească: angajarea avangardei în slujba revoluţiei 

proletare în deceniul al patrulea al secolului trecut. 

  Din cuprins: Poezia ca „armă de luptă”; În pregătirea Revoluţiei 

(Tradiţia socialistă în România; Avangarda în arhivele Siguranţei; Publicaţii 

militante); Literatura în slujba Revoluţiei: genuri specifice (Pamfletul; 

Reportajul; Poezia „proletară”; Epica militantă); Concluzii; Bibliografie; 

Ilustraţii 

  Ovidiu Morar (n. 1966, Suceava) este conferențiar universitar doctor la 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a Universității „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din 

România. Este autorul volumelor: Avatarurile suprarealismului 

românesc (Editura Univers, Bucureşti, 2003), Avangardismul românesc (Editura 

Autor: Luc Boltanski, Eve Chiapello  

Traducere: Aurelia Stoica  

Titlu:  Noul spirit al capitalismului  

Editura, localitatea, anul:  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

Iaşi, 2016  

Colecția: Observatorul Social  

Scurtă prezentare: 

 Sociologii Luc Boltanski și Eve Chiapello sugerează că o abordare 

actuală a crizei prin care trece critica anticapitalistă ar trebui să înceapă cu o 

analiză a rădăcinilor ei. Recurgând la o investigare inedită a textelor directoare 

care au influențat gândirea angajatorilor și au contribuit la o reorganizare a 

companiilor pe parcursul ultimelor decenii, autorii trasează linia generală a unui 

nou spirit capitalist. Începând cu mijlocul anilor 1970, capitalismul a renunțat la 

structura ierarhică fordistă, dezvoltând o formă nouă de organizare, bazată pe 

conceptul de rețea, care s-a sprijinit pe inițiativa angajatului și pe o relativă 

autonomie a muncii, dar cu costuri în materie de securitate materială și 

psihologică.  

 Acest nou spirit al capitalismului a triumfat datorită unei remarcabile 

recuperări a „criticii artistice” – cea care, după momentul mai 1968, a atacat 

rolul negativ al capitalismului și birocrației în viața de zi cu zi. Această carte, cu 

obiective remarcabile, încearcă să pună bazele unei redresări a acestor două 

direcții critice complementare. (648 de pagini, format 17 x 24 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII 

FILOSOFIE 



Autor: Dante Aligheri 

Traducere: George Coșbuc  

Titlu:  Divina Comedie 

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

Colecția:   

 

Scurtă prezentare: 
     „Divina comedie un triumf şi, de aceea, ar trebui să fie şi instanţa 

supremă în poezia religioasă occidentală. Ea este, desigur, exemplul ideal al 

unui poem foarte personal, care-i convinge pe cititori că au întâlnit adevărul 

ultim.” (Harold Bloom) 

  

 (544 de pagini, format 13 x 19 cm) 

Autor: Camelia Cavadia 

Traducător:  

Titlu: Vina 

Editura, localitatea, anul: Trei, București, 2016  

Colecția: Autori români  

 

Scurtă prezentare:  

 Vina este “un roman despre povara fericirii şi chinul permanent al 

demonicului de a surpa – prin patologia patimii oarbe – iubirea curată, armonia 

conjugală, farmecul divin al copilăriei şi nobila condiţie de părinte. Un debut 

surprinzător prin precizia arhitecturii narative şi siguranţa rotirii caruselului cu 

multe şi subtile relaţii psihologice”, spune Dan C. Mihăilescu despre romanul de 

debut al Cameliei Cavadia. 

  

 (320 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Neil Gaiman 

Traducere: Ruxandra Toma  

Titlu: Frumoasa adormită și fusul 

Editura, localitatea, anul:  Editura Nemira, Bucureşti, 2016 

Scurtă prezentare: 

 O senzațională repovestire a basmelor clasice. Scriitorul Neil Gaiman și 

ilustratorul Chris Riddell scriu impreună un fel de Albă-ca-Zăpada și, aproape, 

o Frumoasa adormită, cu note subtile de magie întunecată, ce-i va ține pe cititori 

vrajiți de la început pâna la sfârșit. 

În ajunul nunții sale, o tănără regină pleacă pentru a salva o prințesă din mrejele 

unei vrăji întunecate. În locul rochiei de mireasă își pune cămașa de zale, își ia 

sabia și, alături de trei pitici curajoși, străbate tunelurile întunecate de sub munți 

pentru a ajunge la regatul adormit. Ieșind din tiparele basmelor clasice, regina 

decide să-și construiască singură destinul, iar tânăra adormită nu este nici ea 

ceea ce pare. 

 Elemente familiare ale basmelor clasice se combină cu subtile tușe 

moderne, iar rezultatul este o poveste savuroasă, captivantă și întunecat-

amuzantă. Originali și surprinzători, cei doi autori iși cuceresc cititorii prin ceea 

ce ar putea fi culmea colaborării lor artistice. Prin povestea minunat scrisă și 

datorita minunatelor ilustratii ale lui Chris Riddell, bogate in detalii pretioase, 

cartea poate fi un cadou cu adevarat special și rafinat. 

  (68 de pagini, format 17 x 24 cm) 

LITERATURĂ 

 



FICȚIUNE 
Autor: Jeff Vandermeer 

Traducător:  Bogdan Perdivară 

Titlu:  Acceptare 

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2016 

Colecția: Fiction Connexion 

Scurtă prezentare: 
         Divizia Sudică, agenţia însărcinată cu investigarea şi monitorizarea Zonei 

X, s-a prăbuşit pentru că de treizeci de ani locul acela sfidează orice explicaţii şi 

respinge toate expediţiile. O ultimă echipă, disperată, formată din Control şi 

Pasăre Rară porneşte iarna, încercând să ajungă la o insuliţă îndepărtată unde s-

ar putea găsi răspunsurile căutate. "Acceptare este simultan o prelucrare 

excelentă a temei casei bântuite, o relatare profund neliniştitoare despre primul 

contact cu altă specie, o carte despre moarte, o carte despre obsesie şi pierdere, o 

carte despre experienţa terifiantă a întâlnirii unei inteligenţe mai mari şi mai 

stranii decât cea umană." se apreciază într-o cronică din The Washington Post 

 Jeffrey Scott Vandermeer (n. 1968) este scriitor şi editor american, 

faimos pentru contribuţiile sale la curentul New Weird, laureat al mai multor 

premii literare: World Fantasy 2000, 2003 şi 2012, Tähtifantasia 2006, Cafard 

Cosmique 2007, Locus 2013 ş.a. Drepturile de ecranizare a trilogiei Southern 

Reach au fost cumpărate de Paramount Pictures.  

 (296 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Lauren Frankel 

Traducător:  Bogdan Coşa 

Titlu:   ADEVĂR SAU PROVOCARE 

Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2016 

Scurtă prezentare: 

 O poveste zguduitoare, despre intensitatea trăirilor adolescentine şi 

despre identitatea complexă a unei fete, ne dezvăluie cruzimea latentă în 

fiecare dintre noi şi felul în care impulsurile cele mai întunecate ne pot 

înstrăina de noi înşine.  

 Lauren Frankel a studiat limba engleză la Vassar College. Lucrând ca 

educatoare, apoi ca bibliotecară, a derulat programe dedicate copiilor atât în 

Statele Unite, cât şi în Marea Britanie. Este absolventă a masteratului de 

Creative Writing din cadrul Universităţii East Anglia, unde i-a fost acordat 

Premiul David Higham. S-a născut în Connecticut, SUA, iar în prezent 

locuieşte în Anglia, alături de familie.  

 

(368 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Sarah Lark  

Traducător:  Graal Soft  

Titlu: Strigătul păsării Kiwi  

Editura, localitatea, anul: RAO, București, 2016  

Scurtă prezentare:  

  

 O saga de familie plină de culoare în minunatele ţinuturi din 

Noua Zeelandă. Povestea continuă în acest al treilea volum al seriei începute de 

Sarah Lark odată cu romanul În ţara norului alb. Finalul trilogiei se anunţă a fi 

unul palpitant, în care Gloria, strănepoata Gwynerei McKenzie, trebuie să lase 

în urmă ţinuturile familiare ale Noii Zeelande şi să călătorească... în jurul lumii, 

în zorii secolului XX. O poveste pasionantă despre dragoste, război, maturizare, 

pierdere, umilinţă şi izbăvire. 

 

 (624 de pagini, format 11 x 18 cm)  



MEMORIALISTICĂ 

Autor: Mircea Flonta  

Titlu: Drumul meu spre filozofie 

Editura, localitate, anul: Editura Humanitas, București, 2016  

Colecţia: Memorii/jurnale 

Scurtă prezentare: 
 O mărturie lucidă și nepărtinitoare despre deceniile în care filozofia a 

fost, în România comunistă, o insulă scufundată, pentru totdeauna parcă, sub 

avalanșa limbii de lemn a anilor ҆50. Și totodată o autobiografie profesională 

care atestă că supraviețuirea schimbului liber de idei a fost totuși posibilă atunci, 

ca printr-un miracol. 

„Nu mi-am putut închipui, nici la încheierea studiilor şi nici mai târziu, că o să 

am o carieră filozofică, mărturiseste Mircea Flonta, şi încă una atât de 

îndelungată, presărată cu atât de multe episoade. Când mă gândesc azi că am 

avut norocul să-mi pot continua atâta timp căutările, să parcurg un drum atât 

de lung, sentimentul dominant este unul de satisfacţie şi bucurie. Căci ceea ce 

mi s-a năzărit în acei ani în care mi s-a trezit interesul pentru filozofie nu a fost, 

până la urmă, o fantezie irealizabilă, o himeră.“ (332 pagini, format 13 x 20 

   ECONOMIE 

Autor: Cristian C. Popescu  

Titlu: Putere și globalizare. Volumul 1. Evoluția centrelor de putere 

economică până la sfârșitul secolului XX  

Editura, localitatea, anul:  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

Iași, 2016 

Scurtă prezentare:  

 În lucrarea de faţă, autorul realizează o analiză a principalelor centre 

de putere din economia mondială. Interesant este faptul că sunt identificate, ca 

deţinătoare ale puterii economice, nu doar statele, ci şi firmele multinaţionale 

şi principalele organizaţii internaţionale. În primul volum, analiza începe odată 

cu zorii formării capitalismului, ce coincid cu intensificarea schimburilor 

comerciale între diferitele zone ale globului, şi se opreşte în jurul anilor 2000 

când, din perspectiva autorului, economia mondială intră într-o nouă etapă, 

dominată de noi influenţe şi fenomene specifice care vor fi surprinse în cel de-

al doilea volum al lucrării. 

 Din cuprins: Formele puterii în relațiile economice internaționale; Regiuni, 

organizaţii regionale şi instituţii internaţionale; State şi firme 

  (300 de pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor: Alexandru Philippide  

Titlu:  Originea românilor, vol. 2  

Editura, localitatea, anul:  Editura  Universității „Al. I. Cuza,”  Iași,  2016 

Colecția:  Dupa 25 de ani. Comunismul in Europa de Est 

Scurtă prezentare: 

 În volumul al II-lea din Originea românilor - carte de referință în 

domeniul lingvisticii și al istoriei limbii române - este prezentată evoluția 

fonetismelor și formelor românești (luând în considerare toate dialectele) 

pornind de la substrat și strat, fiind trasată, totodată, o paralelă între română și 

albaneză, întreaga analiză având menirea de a da contur procesului de 

etnogeneză românesc și de a reliefa contextul desprinderii dialectelor românești 

din trunchiul comun. 

 Din cuprins: Ce spune limba română? (Istoria sunetelor limbii române, 

Învăţăminte trase din istoria sunetelor limbii române pentru originea românilor, 

Macedoromân fără meglenit, Istroromân, Învăţăminte trase din istoria formelor 

limbii române pentru originea românilor) Ce spune limba albaneză?   

 (763 de pagini, format 17 x 24cm) 

   ISTORIE 



Autor: Buruma Ian,Margalit Avishai  

Titlu:  Occidentalismul. Războiul împotriva Occidentului O scurtă istorie a urii 

față de Vest 

Editura, localitatea, anul:  Editura Humanitas,  București,  2016 

Scurtă prezentare: 
„Ceea ce am numit noi «occidentalism» este portretul dezumanizant pe care i-l 

fac Vestului adversarii lui. În cartea de faţă, intenţionăm să analizăm acest set de 

prejudecăţi şi să-i urmărim rădăcinile culturale.“ Precizarea e oportună, câtă vreme 

prima accepţie a cuvântului „occidentalism“ e pozitivă şi declanşează mai degrabă 

admiraţie decât ostilitate. Prin cartea lor, Ian Buruma şi Avishai Margalit răspund, 

după mai bine de douăzeci şi cinci de ani, Orientalismului lui Edward Said, în care 

erau prezentate mecanismele prin care gândirea occidentală denigra şi diaboliza 

lumea Estului. Occidentalismul reia povestea raporturilor dintre Est şi Vest, dar de 

data asta unghiul de vedere se schimbă.   Buruma şi Margalit iau în discuţie 

argumentele invocate de cei care detestă Occidentul şi analizează urmările pe care le 

poate avea cocteilul de intoleranţă, prejudecată, fanatism şi reacredinţă în articularea 

unor idei, atitudini şi acţiuni.  

(192 de pagini, format 13x 20 cm ) 

Autor:  Margo Rejmer 

Traducere: Luiza Săvescu  

Titlu:  Bucuresti. Praf si sânge  

Editura, localitatea, anul:  Editura Polirom, Iași, 2015 

Scurtă prezentare: 

 Fascinată de România, Malgorzata Rejmer a realizat „o suită de reportaje 

sau un mare reportaj” despre București și despre istoria recentă și societatea 

românească. Împletind trei planuri temporale – România contemporană, cea a 

epocii comuniste și cea interbelică –, volumul descrie un prezent aspru și un trecut 

dramatic, reamintindu-ne lucruri pe care nu avem voie să le uităm – reeducarea prin 

tortură, sistemul totalitar, interzicerea avorturilor și tragediile care au urmat de aici. 

De la prigoana comunistă la ascensiunea lui Ceaușescu, de la Casa Poporului, 

perioada decrețeilor sau colectivizare la corupție, câini vagabonzi ori cartiere ca 

Militari sau Ghencea, toate iși găsesc un loc in această carte, ce are prospețimea și 

obiectivitatea perspectivei unui străin.  (264 de pagini, format 11 x 18 cm) 

Autor: Ion Bulei  

Titlu:  Oameni si ... "  chestiuni"  de acum un veac  

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

Colecția:  Istorie 

Scurtă prezentare: 

 "Avem tot timpul inaintea noastra..." Cuvintele acestea cu care începe 

cartea profesorului Ion Bulei sunt spuse de regele Carol I lui Take Ionescu in 

noiembrie 1901. Voiau să însemne că nerăbdarea oamenilor politici în a-i vedea 

odată pe toți românii adunați într-un stat al lor nu era justificată. Fiindcă timpul 

lucra pentru români, credea regele Carol I la inceputul veacului 20. 

Și nu era nevoie de nicio grabă. Oare așa să fi fost? Mergând în câteva medii 

ale societății românești de atunci încercăm să dăm un raspuns, argumentează 

autorul. 

Ne oprim cu cercetarea noastră în Vechiul Regat. Dar nu-i vom uita pe românii 

cuprinși în imperiile Habsburgilor, Romanovilor și Otomanilor, a căror istorie 

în acei ani va fi obiectul unui nou volum. Așadar, când toate popoarele își 

căutau locul lor pe harta lumii, ce făceau românii? Printre ideile și oamenii care 

le dădeau viață în anii de început ai veacului 20 căutam un răspuns. 

Spre deosebire de alte scrieri ale noastre, în aceasta de acum lăsăm mai mult să 

se manifeste personajele făuritoare de istorie cu care ne intreținem. 

Simpla tentativă de schimbare stilistică. Dar sunt personajele alese de noi 

personaje istorice? Făptuiesc ele istorie? in definitiv, ce ințelegem noi prin fapt 

istoric?   

 (290 pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor:  Carl-Johan Forssén Ehrlin  

Titlu: Iepurașul care voia să adoarmă 

Editura, localitatea, anul:  Editura Litera, Bucurști, 2016 

Colecția: AFTER SCHOOL/DUPA ȘCOALĂ  

Scurtă prezentare: 
„Magic“ este termenul folosit de părinţi pentru a caracteriza cartea 

psihologului şi lingvistului suedez Carl-Johan Forssen Ehrlin. Aceasta propune 

o poveste inovatoare prin maniera în care a fost scrisă, o poveste care introduce 

pe nesimțite în subconştientul copilului sugestia somnului. Folosind diverse 

tehnici psihologice eficiente, menite să-i ajute pe copii să se relaxeze, cartea le 

permite micuților să facă parte cu adevărat din poveste şi să adoarmă în acelaşi 

timp cu personajul principal, iepuraşul. 

Recomandată călduros de psihologi și de psihoterapeuți, Iepuraşul care 

voia să adoarmă este o carte revoluționară, prima de acest gen, care îl va 

adormi pe micuțul tău de la primele pagini. 

 (32 de pagini, format 20 x 27 cm) 

Autor: Mihai Coman  
Titlu:  Introducere în sistemul mass-media Editia a IV-a revăzută și adaugită 

Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iaşi, 2015 

Scurtă prezentare: 

 Mass-media a devenit un punct de referință in lumea modernă, in jurul 

ei gravitând toate celelalte segmente ale societății: economic, politic, cultural 

sau social. Știri de ultimă oră, informații din cele mai variate domenii, 

documentare, interviuri în presa scrisă, audiovizuală sau on-line ne conectează 

permanent la realitățile zilei, indiferent de zona geografică în care ne aflăm. 

Mihai Coman aduce în prim-plan ultimele evoluții ale sistemului mass-media, 

prezintă modul în care funcționează acesta și propune soluții pentru a avea un 

jurnalism de calitate. Conceput după structura unui manual universitar, volumul 

se adresează atât studenților de la facultățile de jurnalism și comunicare, cât și 

celor care activează în domeniu. 

  Din cuprins: Comunicare, societate și cultură de masă • Industriile 

culturale în lumea modernă • Rolul presei în societate • Efecte ale comunicării 

de masă • Mass-media și schimbarea socială • Mass-media și viața politică • 

Statutul profesional al jurnalistului • Organizarea activității în instituțiile de 

presă • Procedurile de rutină în jurnalism . (360 de pagini, format 16 x 24 

Autor: Gabriel Troc, Bogdan Iancu, editori 

Titlu: Moduri de apropiere și rezistența socială   

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

Scurtă prezentare: 

 Lucrările celei de-a XI-a conferințe anuale a societății de antropologie 

socială și culturală Cluj 21-22 noiembrie 2014. Treizeci de ani după apariția 

studiilor despre rezistența ca domeniu important in cercetarea antropologică, 

această perspectivă de analiză rămâne necesară. Descrierea proceselor de 

apropriere a bunurilor materiale și a valorilor simbolice de către actori 

puternici ai domeniului politic și economic și analiza critică a mecanismelor ce 

subîntind aceste procese au o poziție centrală în cadrul antropologiei. 

Aproprierea și rezistența, ca mecanisme sociale mai generale de adaptare și 

relaționare la mecanismele puterii, au fost studiate cu privire la procesele de 

migrație, relații etnice etc., în noile forme de producție și reproducție culturală. 

Volumul reunește cercetări care revelează formele pe care le iau aproprierea și 

rezistența în diverse contexte sociale și la scale diferite.   

 (148 de pagini, format 17 x 24 cm) 

COMUNICARE 

   CĂRȚI PENTRU COPII 

   ANTROPOLOGIE 



Autor: Peter Bently 

Ilustraţii: Helen Oxenbury 

Titlu:  Căpitanul Jack şi piraţii 

Editura, localitatea, anul:  Pandora M , Bucureşti, 2016 

Colecția: Cine a fost? 

 

Scurtă prezentare: 

 Jack, Zak şi Caspar, trei bravi marinari, construiau o corabie de război ca să 

plece în larg... 

O carte clasică pentru copii în care o zi la plajă cu familia se transformă într-

o palpitantă aventură cu piraţi odată cu descătuşarea imaginaţiei a trei copii. 

Peter Bently și Helen Oxenbury sunt creatorii bestellerului Regele Jack şi 

dragonul. 

 

 (32 de pagini, format 23 x 29 cm) 

Autor: Ticu Constantin  

Titlu:  Psihologia gestiunii resurselor umane  

Editura, localitatea, anul:  Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

Iași, 2016 

Colecția: Psihologie Socială şi Aplicată  

Scurtă prezentare: 

 Volumul prezintă principalele proceduri de gestiune a resurselor umane 

dintr-o perspectivă psihologică, fiind focalizat pe identificarea, evaluarea şi 

utilizarea diferenţelor psihologice individuale, în scopul optimizării nivelului de 

performanţă profesională şi a satisfacţiei în muncă. Pe lângă temele clasice ale 

managementului resurselor umane, în volum sunt alocate capitole extinse 

analizei unor proceduri specifice activităţii psihologice: evaluarea psihologică în 

organizaţii, fundamentele psihologice ale motivării angajaților, strategii și 

proceduri de motivare a angajaţilor, managementul carierei profesionale etc. 

 Din cuprins: Psihologia personalului – origini, influențe și tematică; Analiza și 

proiectarea postului; Procesul de selecție profesională; Evaluarea psihologică în 

context organizațional; Integrarea socio-profesională a angajaților; Formarea și 

dezvoltarea profesională; Evaluarea performanței angajaților; Fundamentele 

psihologice ale motivării angajaților; Strategii și proceduri de motivare a 

angajaților; Evaluarea și consilierea motivațională; Managementul carierei 

profesionale; Percepții ale psihologului în organizații și societate  

 (255 de pagini, format 15 x 20 cm) 

Autor: Anne Rooney 

Traducere: Cristina Jinga 

Titlu: ÎN 15 MINUTE PSIHOLOG 

Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2016 

Colecţia: Psihologie practică 

Scurtă prezentare: 

 În 15 minute psiholog este o lectură uşoară şi plăcută, care te introduce 

în lumea fascinantă a psihicului uman, aşa cum este ea văzută şi descifrată de 

specialişti. 

 Prin această carte, autoarea realizează un parcurs captivant, reuşind să 

prezinte studii şi teorii ştiinţifice într-o manieră antrenantă şi marcată de umor. 

Bogatul său conţinut informaţional este atent structurat şi însoţit de numeroase 

imagini atractive, care au darul de a te ajuta să-l reţii mai uşor.  

 (304 de pagini, format 15 x 15 cm) 

  NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ 



EVENIMENT 
 

Mircea Cărtărescu, Radu Jude şi Radu Afrim, 

laureaţi ai  

Galei Premiilor Radio România Cultural 

  

  

 Gala Premiilor Radio România Cultural, ediţia a XVI-a, 

desfăşurată luni, 21 martie, la Teatrul Odeon, a desemnat 

câştigătorii anului 2015. 

 A fost un spectacol în care lumea culturală a strălucit 

şi care s-a bucurat de prezenţa unor importante personalităţi 

ale lumii culturale şi artistice, jurnalişti, dar şi a unui public care 

a umplut până la refuz sala Teatrului Odeon.  

 Evenimentul a fost urmărit în direct de ascultătorii 

Radio România Cul tura l  ş i  pe internet la 

www.radioromaniacultural.ro. TVR 2 şi TVR HD vor difuza 

înregistrarea pe data de 3 aprilie, ora 22:00. 

 Momentele muzicale au fost asigurate de Luiza Zan şi 

Big Band-ul Radio, condus de Ionel Tudor. Gala a fost 

prezentată de Maria Balabaş şi Radu Croitoru. 

 Au fost acordate trei premii speciale:  

 Premiul de Excelenţă i-a fost decernat istoricului Neagu 

Djuvara. 

 Premiul Lux Mundi i-a revenit artistului vizual Dan 

Perjovschi. 

 Premiul In memoriam Iosif Sava i-a fost acordat acordat 

pianistei Raluca Ştirbăţ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 Premiile pe secţiuni au fost următoarele: 

 Premiul pentru Proză i-a revenit lui Mircea Cărtărescu, 

pentru Solenoid, Editura Humanitas. 

 Premiul pentru Film a revenit regizorului Radu Jude, 

pentru filmul Aferim!.  

 Premiul pentru Poezie i-a fost înmânat lui Robert Şerban, 

pentru volumul Puţin sub linie, Editura Cartea 

Românească. 

 Premiul pentru Teatru a fost decernat Echipei proiectului 

Antisocial – o coproducţie a Teatrului Naţional Radu 

Stanca şi a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, semnată 

de Bogdan Georgescu. 

 Premiul la categoria Arte plastice a fost obţinut de 

artistul plastic Liviu Stoicoviciu pentru expoziţia Oraşe 

imaginate (curator: Călin Dan) de la Muzeul Naţional de 

Artă Contemporană. 

 Premiul pentru Muzică i-a revenit compozitorului Adrian 

Enescu, pentru complexitatea artistică a proiectului 

BachFiles. 

 Premiul pentru Educaţie a fost obţinut de Asociaţia 

MetruCub, pentru coordonarea proiectului Susţine cultura 

în educaţie. 

 Premiul pentru Ştiinţă – Roxana Rădvan, 

coordonatoarea Centrului de Excelenţă pentru Restaurare 

prin Tehnici Optoelectronice CERTO. 

 La secţiunea Proiecte culturale şi festivaluri a fost 

laureat Radu Afrim pentru conducerea artistică a Galei 

Tânărului Actor HOP. 

 Evenimentul a fost co-finanţat de Administraţia 

Fondului Cultural Naţional (Proiectul nu reprezintă în mod 

necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. 

AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de 

modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea 

sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării). 

 Partener: Teatrul Odeon.  

 Coproducator: TVR 2.  Sponsor i :  Domeni i le 

Ostrov, ApiLand, Gerovital, New Andrei Style.  

 Parteneri media: România liberă, Media Trust, Dacic 

Cool, Şapte Seri, Observator cultural, Revista 22, 

Suplimentul de Cultură, agenţiadecarte.ro.    

 

   Serviciul  Comunicare al SRR 


