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    GAUDEAMUS Cluj-Napoca 

  
 Ediţia cu numărul XX a GAUDEAMUS Cluj-Napoca, cel mai longeviv şi 
mai îndrăgit eveniment dedicat cărţii din această zonă a ţării, se va des-
făşura în perioada 17 - 21 aprilie, în incinta unui pavilion expoziţional am-
plasat într-un loc drag clujenilor şi deja tradiţional pentru sărbătoarea 
cărţii, Piaţa Unirii. Programul de vizitare al manifestării este: miercuri - 
sâmbătă: 10.00 - 20.00, duminică: 10.00 - 16.00.  
 Împătimiţilor lecturii, Caravana GAUDEAMUS Radio România le oferă un 
adevărat festin literar. Iată câteva dintre deliciile ediţiei: literatură de 
ficţiune sau memorialistică, biografii, carte pentru copii, poezie, albume de 
artă, manuale de limbi străine sau studii academice din diferite domenii, 
volume de psihologie sau psihanaliză sau savuroase cărţi de bu-
cate. Protagoniştii vieţii literare, prezenți la târgul GAUDEAMUS Cluj-Napoca 
vă invită la prezentări, lansări de carte şi dezbateri, într-o atmosferă des-
tinsă şi jovială. Cum îi stă bine unui târg de carte! 
 GAUDEAMUS Cluj-Napoca 2019 readuce în atenţia publicului şi a 
expozanţilor câteva dintre proiectele tradiţionale GAUDEAMUS: 
 „Cărţile se întorc acasă” - program de anvergură naţională, al cărui 
principal obiectiv este reorientarea unui important fond de carte obţinut din 
donaţiile din partea expozanţilor şi a vizitatorilor către biblioteci publice; 
volumele donate îşi vor găsi locul în bibliotecile rurale din Transilvania! 
 „Invitaţi de nota 10: Olimpicii României” - prin intermediul căruia Ra-
dio România recompensează şi promovează performerii din învăţământul 
românesc, la diferite discipline; olimpicii internaţionali ai judeţului Cluj vor 
fi oaspeţii speciali ai ediţiei şi vor fi premiaţi pentru performanţele lor!  
 Târgul GAUDEAMUS provoacă tinerii la lectură! Liceenii din clasele ter-
minale sunt invitați să participe la etapa locală a Concursului Naţional de 
Lectură „Mircea Nedelciu”. Câştigătorul locului I va reprezenta judeţul Cluj 
la finala competiţiei, care va avea loc la GAUDEAMUS Internaţional (20 - 24 
noiembrie, Romexpo, Bucureşti).  
 GAUDEAMUS Cluj-Napoca premiază frumuseţea şi pasiunea pentru lec-
tură: cititoarele passionate pot deveni Miss Lectura! 
 Mai sunt două luni până la Salonul Internațional de Carte Bookfest care 
se va desfășura în perioada 29 mai – 2 iunie, la Complexul Expozițional 
Romexpo din București, în pavilionul B2. Invitatul de Onoare al acestei ediții 
este Marea Britanie. 
 
 La bună lectură! ca de fiecare dată, vă doresc:     
                                Carmen Ionescu  
         Mihaela Bîlbîie 

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



Autor: Mircea Eliade 
Traducere: Mona Antohi și Sorin Antohi  
Titlu:  Făurari şi alchimişti 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Alchimia – scrie Mircea Eliade ‒ nu este o prefigurare depășită a chimiei. 
Nu este o știință imperfectă, ci un fenomen cultural cu semnificație cosmică, 
metafizică și spirituală, care „a lăsat o moștenire mult mai mare lumii moderne 
decât o chimie rudimentară: i-a transmis credința sa în transmutația Naturii și 
ambiția sa de a stăpâni Timpul“. Alchimia își are rădăcinile în credințele 
societăților tradiționale, unde substanțele minerale sunt învestite cu un caracter 
sacru. Minereurile, asemenea embrionilor, „cresc“ în pântecele Pământului; fierul 
meteoritic are o dimensiune magică, deoarece provine din Cer… Prelucrând 
materia, făurarii, la fel ca alchimiștii, participă activ la realizarea scopului Naturii. 
Ei săvârșesc un ritual ce dezvăluie sensul ascuns al Universului.   (224 de pagini, 
format 13 x 20 cm) 

Autor:   Eugen Simion 
Titlu:  Genurile biograficului vol. I,II 
Editura, localitate, anul: Tracus Arte, București, 2018  
Scurtă prezentare: 
 „Memorialiștii apar, de obicei, după marile catastrofe ale istoriei. Secolul 
XX este, din acest punct de vedere, foarte rodnic: două războaie mondiale, după 
sisteme totalitare, un lung război rece și o serie interminabilă de revoluții care, în 
numele umanității, au sacrificat individul. Când a ieșit la lumină și a putut respira 
liber, acesta din urmă și-a pus memoria și fantezia la lucru și a notat ceea ce a 
văzut și a pățit. Au apărut, apoi, cinematograful și televiziunea (culturi ale 
imaginii) care au schimbat scara de valori și au impus un alt tip de personalitate 
(vedeta tânără, atrăgătoare, decomplexată, învingătoare). Ea nu așteaptă vârsta 
patriarhilor pentru a-și scrie memoriile. Piața le cere, publicul înfometat de 
senzațional le așteaptă. Memorialistica post-modernă nu-și propune să-l facă pe om 
mai înțelept, își propune doar să-l seducă. O nouă pedagogie se profilează, așadar, 
în spațiul pe care îl studiem aici: pedagogia seducției și a rentabilității.” Eugen 
SIMION                    
(500 de pagini, format 13 x 20 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: La Rochefoucauld 
Traducere: Cătălin Avramescu și Ștefan Vianu  
Titlu:  Maxime (ediţie bilingvă) 
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Culegere de scurte reflecții privind virtuțile și defectele 
omenești, Maximele lui La Rochefoucauld nu se identifică cu nici una dintre 
formele consacrate ale gîndirii savante din epoca în care s-au născut. Nu sînt o 
culegere de sentințe, nici un tratat de morală sau un manual de maniere, deși au 
trăsături ce le înrudesc cu aceste genuri. Nu sunt nici măcar un soi de 
autobiografie, precum Eseurile lui Montaigne. La apariția lor, aceste cugetări în 
care acțiunile oamenilor se dezvăluie a fi motivate îndeosebi de interes și 
orgoliu i-au scandalizat pe mulți. Rod al unei minți pătrunzătoare ce pare să 
analizeze doar aspectele negative ale naturii umane, formulate într-un stil concis 
și elegant, ele i-au adus autorului eticheta de filosof al amorului-propriu. Ecoul 
lor a fost considerabil. La Rochefoucauld a rămas în memoria culturală ca unul 
dintre principalii moraliști francezi. Nietzsche și Roland Barthes l-au apreciat, 
iar după apariția Silogismelor amărăciunii (1952) Cioran a fost catalogat drept 
un „La Rochefoucauld al secolului XX”.  Cătălin Avramescu  (216 pagini, 
format 10 x 18 cm) 

MAXIME 

ANTROPOLOGIE 



Autor: Cinghiz Aitmatov 
Traducere: Nicolae Iliescu  
Titlu:  Cîntecul stepei, cîntecul munților 
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Cunoscut prin poveştile ce amestecă tradiţia cu viziunea futuristă din O 
zi mai lungă decît veacul, Cinghiz Aitmatov revine în Cîntecul stepei, cîntecul 
munţilor la inspiraţia basmelor sau la frînturi de realism. Pe fundalul războiului, 
tinerii încearcă să uite de scenele lui brutale şi muncesc şi se iubesc ca şi cum ar 
trăi în vremuri de pace (Geamilia); un băieţel se refugiază în fantezia vaporului 
alb şi în poveştile spuse de un bunic trecut prin greutăţile vieţii (Vaporul alb). Şi 
toate se reunesc sub semnul stepei, tărîmul iertător care le alină durerile şi-i face 
să uite de năduful lumii şi al războiului, care le iartă dragostele nerostite şi 
fanteziile care uneori răsar în locul vieţii.    
 Cinghiz Aitmatov s-a născut pe 12 decembrie 1928 la Şeker, în 
Kîrgîzstan. Tatăl său, unul dintre primii activişti comunişti, secretar de partid 
regional, este acuzat în 1937 de a fi manifestat idei „burghez-naţionaliste” şi 
executat nu peste mult timp. În 1956, tînărul Aitmatov intră la Institutul de 
Literatură Maxim Gorki din Moscova; doi ani mai tîrziu devine corespondent al 
ziarului Pravda. Tot acum va publica prima nuvelă notabilă, Geamilia; vor urma 
alte titluri, proze sau microromane, printre care Ochi de cămilă (1961), Primul 
învăţător (1963), Adio, Floare-galbenă! (1966) şi Cocorii timpurii (1975). 
Celebrul O zi mai lungă decît veacul, a apărut în 1980.  (300 de pagini, format 
13 x 20 cm) 

Autor:  Kurt Vonnegut 
Traducere: Carmen Paţac  
Titlu: Micul dejun al campionilor 
Editura, localitatea, anul: Editura Art, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Kilgore Trout este un scriitor de science fiction cu sute de cărți 
publicate, însă necitite - practic, un artist invizibil, într-o lume foarte mare. Asta 
până când cărțile sale sunt citite de un om de afaceri care decide să-l invite la un 
festival din Midland City. Așa se face că în Dwayne Hoover , bogătașul care 
deține mare parte din oraș, se naște credința că el este singurul individ din 
univers cu liber arbitru și orice altcineva e doar un biet robot. Care-i adevărul? 
  Micul dejun al campionilor e încă o satiră criminală, o ferestruică prin 
care cititorul poate trage cu ochiul la cum privește Vonnegut războiul, sexul, 
rasismul, politica sau succesul în viață.  
  (304 pagini, format 11 x 18 cm) 

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

LITERATURĂ 



Autor:  Tony Mitton  
Traducere:  Oana Dușmănescu  
Titlu:  Fiul lui Takumi 
Editura, localitatea, anul:  Editura Pandora M, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Într-un sătuc din Japonia, tânărul Ryo tânjește după aventură și 
adrenalină. După ce vede un războinic singuratic înfruntând o bandă de tâlhari, 
își dă seama că vrea să fie ca el. Află că bărbatul face parte dintr-un grup de 
războinici numit Cei Tainici și decide imediat că va pleca de acasă pentru a li 
se alătura.  În călătoria care îl va ajuta să își afle vocația, Ryo va întâlni 
războinici curajoși, călugări înțelepți și prieteni de nădejde, dar va fi și 
martorul unor tragedii tulburătoare. Întreaga experiență îl va ajuta să înțeleagă 
ce înseamnă să îți urmezi visurile și cum îți poți găsi locul în lume.  
 Tony Mitton scrie poezie și proză pentru copii. Fiul lui Takumi este 
primul său roman pentru tinerii cititori. Operele sale sunt multipremiate, cea 
mai recentă distincție fiind Premiul pentru Poezie CLPE, acordat 
volumulului Wayland. Tony Mitton locuiește în Cambridge împreună cu 
familia sa.  (256 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: MARK LAWRENCE  
Traducere: Alexandru Macovescu  
Titlu:  Regele spinilor (Seria Imperiul fărâmiţat, partea a II-a) 
Editura, localitatea, anul:  Nemira, București, 2018 
Scurtă prezentare:  
 A doua carte din seria IMPERIUL FĂRÂMIŢAT. La 9 ani, Jorg a jurat 
că-şi va răzbuna mama şi fraţii şi până la 15 ani a reuşit. Acum are 18 ani şi a 
ajuns deja rege, dar trebuie să ţină cu dinţii de ce a obţinut prin trădare şi 
vărsare de sange. Este bântuit de durerea trecutului, de atrocităţile comise şi de 
furia pe care nu şi-o poate stăvili. Toate astea în timp ce 20 000 de soldaţi 
mărşăluiesc spre porţile regatului său. Jorg ştie că nu poate câştiga în luptă 
dreaptă. Dar în subsolul castelului găseşte nişte artefacte străvechi. Unii le 
consideră magice, el însă ştie că secretele lor îl pot ajuta să câştige. 
 Mark Lawrence s-a născut în Champagne-Urbana, Illinois, din părinţi 
englezi, care au revenit în Anglia când fiul a împlinit un an. S-a intors în SUA 
după ce a obţinut titlul de doctor în matematică de la Imperial College, unde a 
lucrat la multe proiecte, inclusiv programul Star Wars. Prima lui trilogie, 
IMPERIUL FĂRÂMIŢAT, al cărei prim volum este Prinţul Spinilor, a fost 
primită cu mare entuziasm în rândul cititorilor de fantasy. Celelalte volume din 
serie, King of Thorns şi Emperor of Thorns (în pregătire la Editura Nemira), au 
apărut la scurtă vreme.  (448 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:    Anna Todd  
Traducere:  Oana Duşmănescu  
Titlu: După ce ne-am întâlnit - ediție tie-in 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Tessa Young e o fată cuminte, silitoare şi ordonată. După ce intră la 
universitate şi îl cunoaşte pe Hardin, viaţa ei se schimbă radical. Cu părul lui 
răvăşit, accentul britanic, tatuajele şi piercingurile, Hardin e complet diferit de 
băieţii pe care i-a întâlnit până acum. E arogant şi crud – ar avea toate 
motivele să-l urască. Dar felul în care o sărută trezeşte în ea o pasiune cum n-
a mai simţit. Deşi o respinge, spunând că nu-i este el alesul, Tessa e hotărâtă 
să insiste şi să-l găsească pe adevăratul Hardin, care a ridicat între el şi lume 
un zid de trădări şi minciuni. Tessa are deja iubitul perfect. Atunci de ce se 
luptă să treacă peste propria mândrie rănită şi peste prejudecăţile lui Hardin 
vizavi de fetele drăguţe ca ea? Poate că e vorba de... dragoste? 
 (656 pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Dan Ramf 
Titlu: Bunicii noştri, eroii noştri Volumul II 
Editura, localitate, anul: Editura Militară, București, 2018 
 
Scurtă prezentare:             
  Volumul de faţă cuprinde viaţa a 27 de bunici-eroi. Am încercat, la 
fiecare capitol, să-l aducem în faţa ochilor cititorului pe cel care povesteşte, 
martor ocular la evenimente majore din istoria noastră şi cea universală. 
Poate, parcurgând aceste rânduri, îi veţi simţi, auzi, îi veţi vedea pe bunicii 
noştri, aşa cum i-am cunoscut.  
 Poate tinerii şi copiii de azi vor iubi acest pământ cum l-au iubit ei. 
(Dan Ramf)   
 (166 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor:    Ioan Grigorescu 
Titlu: Jurnal nediplomatic (1998-2001) 
Editura, localitatea, anul:  Editura Corint, București, 2019 
 
Scurtă prezentare:  
 Ioan Grigorescu (1930-2011) – publicist, realizator de televiziune, 
scenarist, scriitor si diplomat – este bine cunoscut românilor datorită serialului 
Spectacolul lumii, filmat în peste 50 de ţări.  
 În Jurnal nediplomatic (1998–2001), scris într-o perioadă de mari 
prefaceri politico-economice pentru România, autorul face referiri la probleme 
interne şi internaţionale (negocierile de aderare la Uniunea Europeana şi la 
NATO, bombardamentele NATO în Iugoslavia, mineriada din 1999 ş.a.), dar 
oferă, în acelaşi timp, detalii interesante din lumea artelor şi a publicisticii.  
 Este analiza lucidă a ţării de baştină, dar şi a celei de „adopţie” – Ioan 
Grigorescu a fost ambasador în Polonia (1993–1998) – a unui om care s-a pus în 
serviciul naţiunii pentru a schimba imaginea României în lume.  
 (352 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: W.S. Culbertson, A.M. Owsley 
Titlu: Pagini de jurnal 
Editura, localitate, anul: Editura Vremea, București, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Un jurnal inedit al Ambasadorului Statelor Unite în România: W. S. 
Culbertson (1925-1928). Filele de jurnal sunt foarte interesante, nu doar din 
punctul de vedere al cercetătorilor, ci și al cititorului pasionat să afle (dacă 
și) cum au evoluat lucrurile în România, de la primii ani ai Marii Uniri și 
până azi. Pe alocuri, cartea dovedește că foarte multe lucruri nu s-au 
schimbat deloc. 
 În plus, acest jurnal poate fi considerat o bună mostră de părere pe 
care americanii și-o formează despre români, la fața locului. A.M. Owsley 
este un alt diplomat ale cărui pagini de jurnal se regăsesc la finalul acestei 
cărți.  
 (194 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Mihai Andrei Mocan, Ioan Nistor, Aurel Pop, George Vulturescu,  
Maria-Adriana Zaharia 
Titlu:  Cartea credenționalelor. Sătmăreni la Marea Unire. Documente istorice, 
interpretări, fotografii  
Editura, localitatea, anul:  Școala Ardeleană, Cluj Napoca, 2018 
Scurtă prezentare: 
 Sunt cuvinte care devin, prin vreme, purtătoare de istorie. Folosit, îndeobște, 
cu sensul de „încredințare”, „delegare”, „certificare”, cuvântul „credențional” poartă 
cu el semnificația reprezentării democratice a păturilor sociale, a locurilor geografice 
românești din Transilvania prezente la Marea Adunare de la Alba Iulia în decembrie, 
1918. El are și o încărcătură religioasă, de „credo”, în care „unul Dumnezeu” nu 
coboară doar în ființa unui individ, ci într-o „unică” națiune, „vis” milenar al 
poporului român: „Visul tău de glorii falnic triumfând,/ Spună lumii large steaguri 
tricoloare,/ Spună ce-i poporul mare, românesc,/ Când s-aprinde sacru candida-i 
vâltore…”. Cine nu recunoaște în această viziune a poetului Mihai Eminescu, datată 
2/14 aprilie 1867 (deci, cu 51 de ani înainte!), din „Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie”, imaginile singurului fotograf al Unirii, Samoilă Mârza? O privire fugară 
aruncată pe „credenționalele” din Satu Mare poate fi o „sursă” de noutăți. Reiese din 
textul credenționalelor, la tot pasul, mândria adeziunilor românești, a respectării 
formelor legale de reprezentare (a categoriilor sociale: proprietari, agricultori, 
tehnicieni, mașiniști, comercianți, arhitecți, învățători, soldați, teologi) la Marea 
Adunare care a consfințit în fața lumii unitatea poporului român. (George 
Vulturescu)   
 (118  pagini, format 16 x 23 cm ) 

Autor:  Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Marius Chelcu, Ionuț 
Minea (autori), Ion Alexa-Angheluș, Dan Fripis, Manuel Stănescu 
(colaboratori) Titlu: Monografia orașului Târgu Frumos  
Editura, localitatea, anul:  Universității Al I Cuza, Iași, 2018 
Scurtă prezentare: 
  Într-un demers multilateral, de identificare, precizare și etalare a 
locului și rolului istoric al unei localități, cu comunitățile ei umane, în cadrul istoriei 
naționale, se înscrie și acțiunea de realizare a unei monografii geografico-istorice a 
orașului Târgu Frumos, care împlinește în 2018 venerabila vârstă de 570 de ani de 
la atestatea sa documentară, la 5 octombrie 1448, și o jumătate de veac de la 
reatestarea sa ca localitate urbană (1968). Ținând cont de toate încercările 
monografice anterioare, fiecare cu importanța sa în cunoașterea, înțelegerea și 
reconstituirea evoluției istorice a localității, devenite, la rândul lor, surse 
documentare, autorii noii monografii a orașului Târgu Frumos și-au propus să ofere 
un produs științific care să cuprindă, integrat, geografia micro-regiunii și istoria 
acesteia din preistorie și până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial (1945).  
  (660de pagini 21 x 30 cm) 

Autor:  Alexandru D. Madgearu  
Titlu:  Note din războiul de reîntregire a neamului (ediţia a II-a, revăzută şi 
adăugită) 
Editura, localitatea, anul: Militară, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Alexandru D. Madgearu (1892-1980) a absolvit Liceul "Unirea" din 
Focşani (1911) şi Şcoala militară de infanterie de la Bucureşti (1913). După 
participarea la al doilea război balcanic, a luptat în primul război mondial ca 
locotenent şi apoi căpitan în Regimentul 10 Infanterie. Însemnările sale zilnice 
acoperă o mare parte din desfăşurarea campaniilor din 1916 şi 1917, aducând 
numeroase informaţii relevante pentru operaţiunile militare văzute din 
perspectiva unui comandant de companie, îndeosebi pentru ofensiva în 
Transilvania, luptele din Munţii Buzăului, bătăliile de la Mărăşti şi Oituz. Ediţia 
include şi rapoarte păstrate, unele, alături de carnete cu însemnări, iar altele în 
fondurile Arhivelor Militare Române.    
 (400 de pagini, format 13x 20cm) 

   ISTORIE 



Autor: Maria COSTEA 
Titlu: Diplomaţia României şi geopolitica europeană 
Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2019 
Colectia: ACADEMICA 
Scurtă prezentare: 

Volumul de faţă este publicat în onoarea marelui istoric Viorica 
Moisuc, la apogeul unei vieţi profesionale dedicate istoriei diplomaţiei şi 
relaţiilor internaţionale moderne şi contemporane. Cartea reuneşte studii 
ştiinţifice bazate pe documente diplomatice de arhivă, presa vremii şi 
bibliografie de calitate ale unor istorici consacraţi sau doctori în istorie care 
au lucrat sub coordonarea doamnei Viorica Moisuc. Volumul aduce 
contribuţie ştiinţifică sub aspectul informaţiei şi interpretării în istoria 
relaţiilor internaţionale contemporane şi geopolitica europeană. Cartea 
prezintă în mod coerent o serie de momente semnificative ale dinamicii 
diplomatice şi geopolitice derulate de-a lungul unui secol (de la începutul 
secolului XX până la începutul secolului XXI).  

(256  de pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor:  Iulian BITOLEANU 
Titlu: Eminescu, jurnalistul cultural complet 
Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Cu un titlu ce aminteste de celebra definiţie a lui Constantin Noica - 
Eminescu, omul deplin al culturii româneşti -, profesorul Iulian Bitoleanu, un 
harnic publicist literar, ne propune un portret al lui Eminescu, jurnalistul cultural 
complet, într-un eseu monografic dens şi informat. Din vastul câmp al gazetariei 
eminesciene (filozofie, sociologie, religie, istorie, politică), el s-a oprit asupra 
domeniului predilect al gazetarului Eminescu - cultura - pe care o analizează 
atent şi aplicat în toate articulaţiile sale, întărind trăsăturile morale care au facut 
din Eminescu un prototip al gazetarului cultivat, onest, pasionat, incoruptibil, cu 
o fermitate de nezdruncinat a convingerilor, pe care nu şi le schimbă în funcţie 
de conjuncturile politice. Eseul lui Iulian Bitoleanu vine cu observaţii pertinente, 
ajunge la o concluzie categorică şi fermă care ar putea să contrarieze prin 
alăturare: "Eminescu este cel mai valoros gazetar român până la Pamfil Seicaru" 
 (194 de pagini, format 14 x 19 cm) 

Autor:  Bogdan Hrib 
Titlu:  Editor de unul singur. Management în industria cărţii  
Editura, localitatea, anul:  Editura Tritonic, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Un volum despre managementul pieței de carte din România și din 
lume, așa cum a văzut-o un editor din 1993 și până astăzi, parcurgând, rând pe 
rând, toate etapele nașterii unei cărți de la o idee în mintea unui autor, până la 
cartea de pe raftul librăriei sau bibliotecii.  O selecție de idei, date, analize și 
tendințe din piața editorială disecate de multe ori, la firul ierbii, cu exemple 
concrete din industria cărții românești, dar și din cea britanică, americană sau 
franceză, pigmentate cu exemple concrete și modele de urmat sau de evitat, dar 
soluții pentru rezolvarea unor situații neașteptate. Volumul „Editor de unul 
singur” este rezultatul firesc al celor mai bine de douăzeci și cinci de ani pe 
care Bogdan Hrib i-a dedicat acestei teribile alegeri profesionale. Este vorba 
despre experiență? Nu încape îndoială, dar nu numai atât. Discutăm aici, fără 
nici cea mai mică urmă de emfază, și despre adrenalină, nopți nedormite, 
nesfârșite șiruri de reușite și eșecuri, speranțe, momente descurajante, efort 
psihic și nu rareori chiar fizic, conflicte, probleme aparent insurmontabile 
cerând rezolvări urgente, dar și despre clipele de satisfacție imensă. Într-un 
cuvânt, despre viață, 
apreciază Dănuț Ungureanu.  (196 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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Autor:  Tonke DRAGT  
Traducere: Irina Anton  
Titlu: Scrisoarea pentru rege 
Editura, localitatea, anul: Paralela 45, Pitești, 2018 
Colecție: CERCUL DE LECTURĂ ȘI SCRIERE CREATIVĂ 
Scurtă prezentare: 
 Tiuri, un tânăr de 16 ani, trebuie să-i ducă regelui Unauwen o scrisoare. 
Calea e lungă și trece peste râuri învolburate și prin păduri pline de pericole, pe 
lângă castele sinistre și prin cetăți străine. Dușmanii sunt aprigi și pregătiți să ucidă 
pentru a pune mâna pe scrisoare. Dar în cele mai neașteptate locuri se găsesc și 
prieteni. Însă Tiuri nu poate avea încredere în nimeni. Trebuie să-și ascundă 
identitatea. Mai presus de orice, nu poate dezvălui mesajul pe care îl poartă. Ce-o 
să se întâmple? Cum poate s-o scoată la capăt?  
 (432 de pagini, format 15 x  20 cm) 

Autor:    Michael Ende 
Ilustraţii: Regina Kehl  
Traducere: Nora Iuga  
Titlu: Punci cu porunci 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Revelion. Consilierul secret în treburi vrăjitoreşti Beelzebub Erezinus şi 
a sa tante, vrăjitoarea expertă în chestiuni financiare Tyrannja Vamperl, au o 
problemă. Nu şi-au realizat planul anual la capitolul „Fapte rele“ şi a venit 
scadenţa; iată că acum se află, în adevăratul sens al cuvântului, în ceasul al 
doisprezecelea! Doar un plan scelerat ar mai putea să-i ajute, în ultima clipă, să-
şi recupereze întârzierea… 
 „S-ar putea ca, dintre toate cărţile mele, aceasta să fie cea mai veselă.“ -
 Michael Ende    
 (280 de pagini, format 14 x 20 cm) 

Autor: Joseph Burgo  
Traducere:   Oana Badea  
Titlu: De ce fac asta? Mecanismele psihice de apărare și căile ascunse prin care 
ne schimbă viața 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Când ajungem să repetăm anumite comportamente, când relațiile noastre 
par să fie copii la indigo ale unui originar pierdut în negura timpului, când reacțiile 
noastre sunt subscrise tot mai mult aceluiași tipar de autosabotare, ajungem să ne 
întrebăm: „De ce fac asta?" Confruntați cu paradoxul unor apărări care, de fapt, ne 
subminează, unica posibilitate este de a trece dincolo, pe teritoriul minții noastre 
inconștiente, unde acestea au început să capete formă cu multă vreme în urmă, de 
regulă în anii copilăriei noastre, pentru a ne feri de emoții și posibile situații care 
atunci ni se păreau dezastruoase. Însă contextul s-a schimbat, noi am crescut și 
hainele cândva confortabile încep să ne strângă. Prin descrieri, exemple, exerciții, 
Joseph Burgo ne ajută să descoperim și să înțelegem acele mecanisme de apărare 
ce nu mai sunt potrivite pentru noi și să ieșim de pe traseele bătătorite ale 
acestora. De ce fac asta? este un self-help aparte, prin faptul că, în loc de a oferi 
strategii superficiale de schimbare, ne ajută să pătrundem în mintea noastră 
inconștientă. psihodinamice la un ghid de autoexplorare și ne conduce pe coridoare 
până de curând întunecate, făcând lumină și săpând noi drumuri, mai largi și mai 
directe. 
Joseph Burgo este psihoterapeut de familie și cuplu și psihanalist, lucrând atât față 
în față, cât și online.     (256 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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Noutăți în editura 
Casa Radio 

 

Ileana Mălăncioiu 
Undeva deasupra  
Poeme rostite la Radio (1990-2018)  
Colecţie/Serie: Biblioteca de Poezie 
Românească. Seria Colecţionarul de voci  
ISBN : carte: 978-606-8468-69-3 ISBN disc: 978
-606-8468-70-9  
Format : 16 x 16  
Nr. pagini : 144  
Durată CD : 62:49  
Anul apariţiei : 2018    
  
 65 de poeme rostite la Radio de Ileana 
Mălăncioiu între 1990 şi 2018.  Cuvânt-înainte de 
Eugen Negrici. Ediţie ilustrată de Tudor Jebeleanu 
 Cartea de faţă se constituie într-un triplu 
document: este, pe de-o parte, o selecţie vastă din 
opera poetei Ileana Mălăncioiu, alături de vocea 
poetei de-a lungul a 28 de ani (cea mai nouă 
înregistrare a fost realizată pe data 7 august 2018, 
cu ocazia acestei apariţii). Pe de altă parte, carte 
este un obiect sonor şi grafic.  
 Iată ce scrie criticul şi istoricul literar 
Eugen Negrici despre spiritul poeziei Ilenei 
Mălăncioiu: „Ceea ce impune în poezia Ilenei 
Mălăncioiu nu este forţa emoţiei – care oricum 
aparţine unui plan secund, noematic, şi riscă să fie 
sesizată numai din anumite unghiuri de receptare – 
ci forţa închipuirii. [...] Suntem convinşi că Ileana 
Mălăncioiu se numără printre puţinii poeţi români 
care au putut duce până la capăt un mare proiect 
spiritual. Reactualizând vechile credinţe ale lumii 
noastre ţărăneşti, ea a izbutit să plăsmuiască un 

regat al umbrelor şi al sufletelor neliniştite.  
 Ileana Mălăncioiu se numără printre cei 
câţiva mari poeţi pe care i-au ivit vremurile 
întunecate şi tulburi ale Evului Mediu comunist.”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radu Beligan 
Moment poetic 
Catalog : 466 ADD  
Nr. discuri : 1  
Durată CD : 35:50  
Anul apariţiei : 2018   
 
Pagini alese de poezie românească rostite la 
Radio între 1961 și 1988 cu o evocare de Ion 
Caramitru. Ediţie prezentată de Costin Tuchilă 
 
 Pe 14 decembrie s-au împlinit 100 de ani 
de la nașterea marelui actor Radu Beligan (1918-
2016). Cu această ocazie, Editura Casa Radio vă 
propune o nouă apariție în Colecția „Fonoteca de 
Aur”/ Seria „Spectacolul poeziei”, o micro-istorie 
a câtorva momente ale poeziei românești, un 
itinerar semnat sonor de Radu Beligan  
 
Sumar CD  
Versuri de: 
1. Anton Pann (1790-1854) 
2. Grigore Alexandrescu (1810-1885)  
3-8. Vasile Alecsandri (1821-1890)  
9. Șt. O. Iosif (1875-1914)  
10-17. George Topîrceanu (1886-1937)  
18-25. Ion Minulescu (1881-1944)  
26. Mihai Codreanu (1976-1957)  
 


