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 Bilanț BOOKFEST București 2019 

  
 Cea de-a XIV-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest a avut 
loc în perioada 29 mai – 2 iunie 2019, la Complexul Expozițional Romexpo 
din București, Invitat de Onoare al acestei ediții fiind Marea Britanie. 
 Au fost prezenți circa 200 de expozanți, programul celor cinci zile cu-
prinzând peste 400 de evenimente, de la lansări şi dezbateri până la pro-
iecţii cinematografice şi evenimente interactive. La edițiile internaționale 
anterioare țările invitate au fost: Spania, Ungaria, Franța, țările de limbă 
germană (Germania, Austria, Elveția), Polonia, Cehia, Israel, Suedia și State-
le Unite ale Americii.  
 Evenimentul Bookfest este organizat de Asociația Editorilor din 
România (AER), sub egida Federației Editorilor din România. Asociația Edito-
rilor din România a fost fondată în 1991 și este principala asociație profe-
sională a editorilor de carte din România, care reunește editori din toate 
domeniile de interes cultural. 
 Editura Casa Radio a participat anul acesta la BOOKFEST cu peste 150 
de titluri. Diferit de orice alt proiect editorial, Editura Casa Radio îşi trans-
formă clasicii cititori în ascultători de toate generaţiile, cu urechile educate 
sonor: voci inegalabile pe CD, poveşti pentru copii rostite blând de mari ac-
tori, cărţi de poezie în lectura unor autori canonici ai literaturii române, 
benzi desenate dinamice şi ilustraţii de carte născute din cuvinte întâi de 
toate rostite. 
 Editura și-a prezentat audiobook-urile în colecţii consacrate pre-
cum Biblioteca de Poezie Românească, Teatru la microfon, Lecturi pe în-
tuneric, Ora veselă, Fonoteca de aur. Vizitatorii standului au fost alături de 
vocile marilor personalități: Alice Voinescu, N. Steinhardt, Radu Beligan, Vic-
tor Rebengiuc, Alexandrina Halic, Sandu Sticlaru, Octavian Cotescu, Nichita 
Stănescu, George Vraca, Ana Blandiana, Nina Cassian, Ileana Mălăncioiu, Lu-
cian Blaga, Şerban Foarţă, Mariana Marin, Emil Botta. 
 S-au oferit noi titluri, CD-uri în colecţiile de muzică consacrate ale edi-
turii: Maestro, Profil interpretativ, Musica nova, Jazz forum, Radiolegende. 
 La 1 iunie tinerii au găsit la stand cele mai recente titluri ale Editurii 
Casa Radio, în colecţiile Radio-Prichindel şi Noapte bună, copii! de la Familia 
Chiţ-Chiţ la Poveşti şi povestiri interpretate de Ion Caramitru, Mariana Mihuţ 
şi Victor Rebengiuc. 
  
 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: Virgil Stoica, Bogdan Constantin Mihăilescu (editori)  
Titlu:  Noi perspective asupra valorilor politice  
Editura, localitatea, anul: Universității Al I Cuza, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Acest volum, conceput ca o colecţie de studii academice, îşi propune să 
ofere o perspectivă actualizată asupra valorilor politice şi a modalităţilor de 
analiză a acestora. În politologia contemporană, tema valorilor politice este 
considerată a fi una de maximă importanţă. Viziunea asupra evoluţiei unei 
societăţi depinde de valorile politice. Modul de raportare, de înţelegere şi de 
asumare a valorilor politice influenţează atitudinile, comportamentul şi deciziile 
clasei politice, sau ale electoratului. Analiza politică se sprijină pe cunoaşterea 
modului în care sunt receptate, urmărite sau ocolite valorile politice. Totodată, 
caracteristicile culturii politice a unei comunităţi sunt strâns legate de dimensiunea 
valorilor, iar de tipul culturii depind practica socială, funcţionarea sistemului 
politic, sau calitatea şi durabilitatea unei democraţii.  
 (264 de pagini, format 15 x 21 cm) 

Autor:   Călin-Horia Bârleanu  
Titlu:  Strigătul lui Benjy. Contribuții asupra tipologiei idiotului în literatură 
Editura, localitate, anul: Universității Al I Cuza, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 În afara sensurilor care se ascund în strigătul lui Benjy, cod de comunicare 
imposibil de tradus pentru cei mai mulți dintre apropiații lui, ne-a interesat 
posibilitatea de a-l integra pe atât de neobișnuitul erou al romanului scris de 
Faulkner într-o categorie care a existat, pe făgaș arhetipal, dintotdeauna în 
imaginarul modern, și nu numai, al umanității. Din perioada fabulelor sau, uneori, 
evident, în absența culturii și a instruirii, în spațiile arhaice, alteritatea, figura unui 
om diferit, complet altfel, pare să fi reprezentat o constantă, cu atât mai mult cu 
cât imago Christi a servit până astăzi ca prototip pentru tot ceea ce înseamnă pentru 
orizontul uman diferența.                     
 Am ajuns, astfel, la arhetipul de tip trickster și, dincolo de el, la o 
componentă a psihologiei acestuia, vizibilă prin interacțiunea tipologiilor atinse de 
arhetip cu grupurile sociale în care încearcă să se integreze, întotdeauna ca exercițiu 
interior, prin eforturi ale voinței sau ale codului moral-ideologic.  
 (358 de pagini, format 15 x 21 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Corina-Gabriela Bădeliță  
Titlu:  Mitul labirintului în proza italiană a secolului al XX-lea. Modelul greco-
latin şi valorificarea lui  
Editura, localitatea, anul:  Universității Al I Cuza, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Protagonistul lucrării este labirintul cu tot evantaiul său de forme (peșteră, 
castel, oraș, pădure, ocean, deșert, bibliotecă etc.), ipostaze (labirint alegoric, 
mintal, gnoseologic, textual, existențial) și de semnifcații (loc de protecție, 
capcană, loc al pierzaniei, al recluziunii, al rătăcirii, al regăsirii de sine etc.).     
 (258 de pagini, format 14,7 x 20,5 cm) 

FILOSOFIE 



Autor: Emma Donoghue 
Traducere: Ruxandra Ana  
Titlu:  Camera 
Editura, localitatea, anul:  ART, București, 2019 
 
Scurtă prezentare: 
 Pentru Jack, un băiețel de cinci ani, Camera reprezintă întregul lui 
univers: aici s-a născut, aici a crescut și aici continuă să trăiască alături de mama 
lui și, uneori, de o prezență masculină apăsătoare pe nume Bătrânul Nick. În timp 
ce pentru Jack acesta este spațiul în care se simte în siguranță, pentru mama lui, 
Camera reprezintă o închisoare. Cu o răbdare și un curaj demne de admirat, ea 
încearcă toate soluțiile posibile pentru a se elibera, iar singura șansă reală să 
reușească este chiar fiul ei.  
 Pornind de la un caz real întâmplat în Austria și ieșit la iveală în 2008, 
romanul Emmei Donoghue este povestea cutremurătoare a două personaje ce 
supraviețuiesc imposibilului.  
 
 (456 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Ioana Nicolaie 
Titlu: Cartea Reghinei 
Editura, localitatea, anul: Editura Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Reghina este un Iov feminin, dintr-un spațiu nord-transilvan, în care 
miraculosul se insinuează în ordinea comună, iar istoria recentă sugrumă 
destinele oamenilor. Este mamă a doisprezece copii, împreună cu care 
alcătuiește „un trup de o mie de kilograme“, plămădit din puține bucurii și 
insuportabilă suferință. Până la urmă, Reghina este mama universală. 
 Miza cărții Ioanei Nicolaie este să scoată la lumină, prin incursul 
faulknerian în interiorul unei minți care amestecă timpurile și emoțiile, o viață, 
un destin, o urmă pe care umanitatea personajelor ei o lasă (sau nu) în lume. 
Cartea nu se citește cu sufletul ușor, ci cu sufletul la gură. Narațiunea e densă, 
stratificată în episoade ce construiesc o viziune etnografică a marilor 
evenimente din viață (în definitiv, suntem în spațiul lui Rebreanu): o șezătoare, 
un pețit, o nuntă, prima noapte de dragoste, uluirea, durerea, rușinea, frica, 
prima bătaie primită de la soț, primul copil, următorii până la doisprezece. Viața 
unei femei, așa cum a fost ea.       (224 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Cristian Teodorescu  
Titlu: București, marea speranță  
Editura, localitatea, anul:  Editura Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 În vremuri tulburi pentru România, la început de secol XX, Vasilica şi 
Tiberiu, soţ şi soţie, îşi iau avutul pe care au reuşit să-l strîngă în satul lor din 
Ardeal şi, împreună cu toată familia, pleacă să-şi facă un rost la Bucureşti. Ea, 
şcolită la Budapesta, devine cea mai cunoscută moaşă din capitală, fiind 
preferată medicilor din maternitate chiar şi de mai-marii urbei. El, fost institutor 
care a învăţat latina şi greaca veche la Viena, ajunge să se alăture unui grup de 
patrioţi care se cred rezistenţa română împotriva ocupaţiei germane. Pe fundalul 
vieţilor celor doi se conturează tabloul unei epoci de mari frămîntări, încheiate 
odată cu Marele Război, cu personaje dintre cele mai diferite, de la familia 
regală, vîrfurile politicii româneşti şi intelectualitate, la oameni din popor care 
se străduiesc să supravieţuiască într-o lume ce se schimbă cu o viteză 
ameţitoare.  
 (288  pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 



Autor:  Elena Ferrante  
Traducere:  Cerasela Barbone  
Titlu:  Frantumaglia. Viața și scrisul meu 
Editura, localitatea, anul:  Editura Pandora M, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Frantumaglia invită cititorii în atelierul de creație al Elenei Ferrante, 
lasându-i să arunce o privire în sertarele biroului său, din care au ieșit cele patru 
volume ale celebrei Tetralogii Napolitane, precum și romanele de sine 
stătătoare care au precedat-o. Alcătuită din scrisori, reflecții, eseuri și interviuri 
întinse pe o perioada de peste 20 de ani, Frantumaglia zugrăvește imaginea 
unică a unei scriitoare dominate de o pasiune nestăvilită pentru scris. 
 În volumul de față, Ferrante răspunde la multe dintre întrebările 
cititorilor ei. De pildă, își justifică alegerea de a sta deoparte și de a-și lăsa 
cărțile să-și trăiască singure propriile vieți. Descrie reacțiile și dilemele pe care 
le are atunci când romanele sale sunt adaptate pentru film. Vorbește despre 
provocarea de a găsi răspunsuri concise la interviuri. 
  (384 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Johana Gustawsson  
Traducere: Claudia Dionise  
Titlu:  BLOCK 46 Primul thriller din seria Emily Roy și Alexis Castells 
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 „Un debut îndrăzneț și obraznic al unui autor talentat. Vestește 
începutul unei noi serii palpitante.” – R J Ellroy 
 „Block 46 este un amestec unic și înfricoșător între atmosfera 
întunecată a Nordic Noir-ului, sensibilitatea autorului său francez și povestea 
unui brutal asasin în serie.  
Cititorii de ficțiune hardboiled se vor simți ca acasă în lumea Johanei 
Gustawsson. Block 46 nu este pentru cei slabi de inimă și nu trebuie ratat.”  
– Crime by the Book   
 (320 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:    Camilla Läckberg  
Traducere:  Laura von Weissenberg  
Titlu: Colivia de aur 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Colivia de aur este un roman îndrăzneţ despre o femeie care a fost 
folosită și trădată, dar care a decis să-și ia viaţa în propriile mâini. O poveste 
dramatică despre minciună, izbăvire și răzbunare. 
 Majoritatea femeilor – indiferent cât de bogate și de succes sunt – au 
fost înșelate de un bărbat. Și totuși, tac. Lasă de la ele. Sunt mărinimoase. Dau 
dovadă de înţelegere și iartă. Îi consolează pe copii când el nu apare, așa cum 
a promis. Trec peste insulte. Continuă să-i invite pe părinţii lui la aniversările 
copiilor, deși i-au ţinut partea la divorţ și mai și comentează jovial că noua lui 
parteneră e fantastică. Pentru că așa sunt femeile. Întorc furia înăuntru. Spre 
ele însele. Fetele bine crescute nu se bat. Fetele bine crescute nu ridică 
vocea...    
 (416 pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Nicolae Iorga 
Titlu: Jurnalul ultimilor ani, 1938–1940. Inedit 
Editura, localitate, anul: Editura Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare:             
  „O operă în care atitudinea morală şi loialitatea joacă un rol aşa de 
mare poate părea învechită multor oameni de azi. Solidaritatea naţională pe 
care N. Iorga a predicat-o necontenit a rămas o formulă convenţională, 
repetată la festivităţi, în timp ce o fărâmiţează îmbrânceala partidelor şi a 
intereselor personale. Se publică astăzi pentru prima oară caietele XX-XXII, 
care întregesc Memoriile cu perioada de la 25 februarie 1938 la 26 noiembrie 
1940, o seară înainte de sfârşitul în faţa unui pluton de execuţie improvizat. 
Existenţa acestui material inedit a fost complet necunoscută publicului, chiar 
istoricilor preocupaţi de biografia învăţatului sau de ilustrarea activităţii 
politice din ultimii ani de pace înainte ca ţara să fie absorbită de-al Doilea 
Război Mondial. Cititorii părţii precedente a jurnalului vor găsi detalii despre 
cum a evoluat situaţia şi despre regimul acelor ani, cu care Iorga a colaborat, 
dar îl vor recunoaşte şi pe el însuşi, chiar dacă unele aspecte – nemulţumire 
corozivă, resentiment, vanitate – care i-au influenţat relaţiile personale apar 
aici într-o lumină mai puternică.“ – Andrei Pippidi      (368 de pagini, format 
15 x 21cm) 

Autor:    Emanuela Costantini 
Traducere: Aurora Firța-Marin  
Titlu: Capitala imaginată. Evoluţia Bucureştiului în perioada formării şi 
consolidării statului naţional român (1830-1940)  
Editura, localitatea, anul:  Editura Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Cum se schimbă un oraș după ce devine capitală? Cît anume din 
transformarea lui este urmarea dezvoltării socio-economice și cît se datorează 
voinței clasei politice de a face din el „oglinda țării”, imaginea modelului de stat 
pe care dorește să-l impună? Bucureștiul a devenit capitala României nou-
constituite în 1862. Transformarea lui într-un oraș european a început însă 
înainte de această dată, arată Emanuela Costantini, care îi urmărește evoluția de 
la conurbația tipică țărilor supuse otomanilor la structura urbanistică și 
arhitecturală ce avea să fie cunoscută ca Micul Paris al Balcanilor. 
 Călătorului rus sau apusean căruia i se întîmpla să treacă prin 
București la începutul secolului al XIX-lea orașul i se înfățișa ca un sat mare. 
Greu de zis unde se termina zona rurală și unde începea cea urbană: nu era 
nicio diferență între cocioabele de lemn și chirpici din sate și cele din oraș, 
unde se găseau aceleași străduțe mîloase și întortocheate. Bucureștiul se 
dezvoltase haotic și, în absența unor reguli și a unei granițe vizibile, naturale 
sau artificiale, se extinsese nemăsurat, ca o caracatiță, în zona rurală 
înconjurătoare. 
  (256 de pagini, format 15 x 23 cm) 

Autor: Ion Rațiu.  
Titlu: Jurnal vol. 3 
Editura, localitate, anul: Editura Corint, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 „Perioada anilor 1963–1968 a fost una plină de realizări din viața lui 
Ion Rațiu. Misiunea și scopul său, visul său de nepotolit de a vedea, într-o zi, 
o Românie liberă și democratică l-au inspirat în tot ceea ce a întreprins. 
Hotărârea lui de a asigura succesul afacerii sale din domeniul naval avea un 
obiectiv foarte clar: să dispună de mijloacele financiare prin care să-și atingă 
visul.” -Nicolae C. Rațiu 
 „În perioada 1963–1968, doar pe parcursul a șase ani, Securitatea a infiltrat 
în cercul relațional al lui Ion Rațiu cel puțin 16 informatori, români din exil 
stabiliți în Anglia, iar din România a trimis alți 14 informatori pentru a se 
întâlni cu el. Este greu de găsit un alt român refugiat în Occident în timpul 
regimului comunist care să fi fost urmărit cu mai multă perseverență și 
tenacitate.” - Stejărel Olaru (832 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 

   IMAGOLOGIE 



Autor: Florian Bichir  
Titlu:  ROMÂNIA ÎNAINTE ȘI DUPĂ MAREȘALUL ANTONESCU 
Editura, localitatea, anul:  RAO, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
Carte-document "România înainte și după Mareșalul Antonescu", al cărui titlu 
vorbește de la sine despre încadrarea în perioada istorică, conținutul fiind însă unul 
de excepție, demn de un cercetător în tainele cele mai profunde ale istoriei, ceea ce 
Florian Bichir ne-a obișnuit de-alungul timpului, în numeroasele sale lucrări, ce 
întregesc și scot din penumbră istoria ascunsă a românilor, aducând de multe ori în 
prim plan adevăruri care au deranjat și deranjează diverși "autori" neofiți, venetici în 
ale trecutului neamului nostru, care altfel nu urmăresc decât linii trasate din zona 
ocultă. Adevărurile pe care Florian Bichir le prezintă cu documente nu fac altceva 
decât să-l încante pe cititorul care descoperă odată cu autorul, participând efectiv la o 
"arheologie literară", pas cu pas, un "cod al trecutului" descifrat sub ochii săi, dând 
impresia de "live", o tehnică în care istoricul nostru este deja un maestru.  
 (432 de  pagini, format 21 x 27 cm ) 

Autor:  DAVID BOYLE 
Traducere: ALEXANDRA LIMONCU 
Titlu: Codul Enigma. Alan Turing și înfrângerea Germaniei naziste 
Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
  Matematician, filosof, întemeietor al informaticii și părinte al 
inteligenței artificiale, ALAN TURING a fost unul dintre cei mai originali și mai 
misterioși gânditori ai veacului trecut. În Codul „Enigma”. Alan Turing și 
înfrângerea Germaniei naziste, David Boyle dezvăluie tainele acestui om și ale 
carierei sale remarcabile. La numai 22 de ani, Turing a fost ales în corpul profesoral 
de la King’s College, Cambridge, pe baza unei teze în care demonstra teorema 
limitei centrale. În anul 1945, regele George al VI-lea i-a acordat Ordinul 
Imperiului Britanic pentru contribuția sa la descifrarea mesajelor secrete transmise 
de naziști cu ajutorul celebrei mașini „Enigma”. Realizările sale au fost umbrite 
însă de paranoia care a cuprins societatea britanică în perioada postbelică.  
  (144 de pagini 13 x 20 cm) 

Autor:  Marius Turda , Maria Sophia Quine  
Traducere:  Marius-Adrian Hazaparu  
Titlu:  Istorie și rasism. Ideea de rasă de la Iluminism la Donald Trump  
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 „Ideea de rasă are o lungă istorie discontinuă şi eterogenă. Şi se 
reinventează mereu, adesea prin redescoperirea şi combinarea unor ingrediente 
vechi, uitate, refulate ori cenzurate, prin schimbarea paradigmelor – de la 
filosofie, lingvistică şi antropologie la antropogeografie, medicină, genetică, 
eugenism şi biopolitică. Lucrarea semnată de Marius Turda, unul dintre cei mai 
valoroşi specialişti internaţionali ai acestei problematici, şi de colega sa Maria 
Sophia Quine este o sinteză istorică şi critică a evoluţiei conceptului de rasă din 
Epoca Luminilor pînă astăzi. Adică istoricizarea şi contextualizarea unei idei 
plasate între negare/relativizare constructivistă şi absolutizare esenţialistă, între 
universal (natura umană) şi particular (ierarhizarea grupurilor şi indivizilor între 
sublim şi monstruos).” (Sorin Antohi, membru în Academia Europaea)  
 E raţiunea pentru care cei doi autori ne invită să gîndim şi să asumăm 
critic moştenirea acestui concept ambiguu (dar inconturnabil) al culturii 
noastre.” (Mihai Maci, lect.univ.dr., Universitatea din Oradea)   
 (224 de pagini, format 16x 24cm) 

   ISTORIE 



Autor: Tiberiu Rudică  
Titlu: Din necuprinsul psihologiei umane  
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2019 
 
Scurtă prezentare: 

„Sînt trăiri sufletești atît de complexe, de imprevizibile, de adînci prin 
semnificația lor, încît nu poți să nu te întrebi cît din semnificația lor reprezintă 
un dat al «naturii» și cît un produs al «culturii» sau al «efortului» propriu în 
realizarea unei armonioase construcții de sine. Pentru omul modern, a devenit 
indubitabil faptul că drumul său existențial este în primul rînd 
unul psihologic, un drum aventuros prin meandrele propriilor aspirații și 
conflicte sufletești, întreprins în absența unei hărți precise sau a unei busole 
magice. Lecturînd această carte, credem că cititorul poate găsi în cuprinsul ei 
îndrumări pertinente, care să-l ajute să nu se rătăcească prea mult pe acest 
drum atît de întortocheat și plin de obstacole al unei cunoașteri și definiri 
veridice de sine.” (Tiberiu Rudică)  

(232 de pagini, format 16 x 24 cm) 

Autor:  Irena Chiru 
Titlu: Comunicare interpersonală (editia a III-a)  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2019 
 
Scurtă prezentare: 
 Această carte este un instrument de lucru care să confere pragmatism 
imperativului deseori formulat în manualele dedicate analizei de 
intelligence: să fii creativ, să fii critic, să fii intuitiv sau, într-un cuvânt, să fii 
analitic. Realist însă privind lucrurile, dincolo de formularea acestor imperative, 
cheia succesului în analiză constă în crearea echilibrului între aceste caracteristici, 
echilibru care necesită multă pregătire, practică și experiență.  
 Cu alte cuvinte, fără a emite pretenția de a oferi rețete general valabile 
despre „cum să devii un bun analist”, cartea se dorește a fi un ghid pentru gândirea 
analitică ca principal ingredient al succesului în analiza de intelligence.  
 (176 de pagini, format 13 x 20cm) 

   PSIHOLOGIE 

   COMUNICARE 

Autor:  Maria Elena Peici  

Titlu:  Scenografia de televiziune şi eveniment 

Editura, localitatea, anul:  Editura  Universitară, București, 2019 

Scurtă prezentare:  

 Audiovizualul este baza celor mai multe dintre experiențele noastre de 

astăzi. În era postdigitală și postmedia, acesta constituie elementul crucial în care 

suntem imersați acționam și interacționam cu ceilalți. Prin media ne extindem 

abilitățile senzoriale și ne redefinim propria identitate. Cercetarea științelor 

interdisciplinare demonstrează aparitia unei noi sensibilități, redefinind ideea de 

estetică drept o experiență senzorială. James Bridle în 2012 introduce termenul 

de Noua estetică (New Aesthetic) ca produs al culturii web, ce vorbește despre 

forța limbajului vizual în tehnologia digitală a internetului, despre interpenetrarea 

lumii fizice cu cea virtuală prin estomparea granițelor dintre ele. Suntem un 

public vizual. Cum reflecta media secolului 21 noile forme de sensibilitate? Ele 

sunt digitale, interactive, bazate pe internet, ludice, mobile, sociale, algoritmice, 

agregative.   (142 de pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor:  Kieran LARWOOD  
Traducere: Viorel Zaicu  
Titlu: Legenda lui Podkin O Ureche. Seria Saga celor Cinci Tărâmuri. Cartea I 
Editura, localitatea, anul: Paralela 45, Pitești, 2019 
Colecție: CERCUL DE LECTURĂ ȘI SCRIERE CREATIVĂ 
Scurtă prezentare: 
 SAGA CELOR CINCI TĂRÂMURI:  Harpiile metalice cuceresc colonie 
după colonie. Iepurii sunt uciși, luați sclavi sau transformați în Hapli – mons
truoasele creaturi ale Hapligonului. Podkin e un iepuraș visător și răsfățat. Când 
Haplii pun stăpânire pe colonia în care trăiește, micuțul reușește printr-o minune să 
scape, împreună cu sora lui, Paz, și cu frățiorul lor, Puk. Însă Haplii vor neapărat 
ceva care se află la ei: unul dintre cele Douăsprezece Daruri magice lăsate de Zeiță 
primelor douăsprezece triburi de iepuri. Așa că cei trei fugari sunt în mare 
primejdie. Cum o să scape de talazul răului care mătură cele Cinci Tărâmuri? 
  (280 de pagini, format 15 x  20 cm) 

Autor:    Elena Farago 
Ilustraţii: Ethel Lucaci Băiaș  
Titlu: Cățelușul șchiop 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Eu nu sunt destul de mare 
 Ca să pot să-nvăț măcar, 
 De pe carte, o urare, 
 Și nu sunt destul de mare 
 Ca să-ți dau un dar. 
 Dar îți dau o sărutare, 
 Ici, pe obrăjor, 
 Și pe mâna asta care 
 Mă-ngrijește-n fiecare 
 Zi, cu-atâta dor!   (56 de pagini, format 13 x 23 cm) 

Autor: Daniel N. Stern  
Traducere:   Adriana Trandafir  
Titlu: Jurnalul unui bebeluș. Ce vede, ce simte și ce trăiește copilul tău 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Ce-i trece prin minte bebelușului când privește chipul mamei sau când se 
uită la ceva simplu, ca o pată de lumină de pe perete? Cum se simte bebelușul când 
îi este foame? Dar când îl hrăniți, când e trist sau când vă jucați de-a cucu-bau? 
Cum se simte când este despărțit de dumneavoastră? Răspunsuri la întrebările pe 
care ni le punem cu toții cu privire la viața interioară a unui bebeluș pot fi găsite în 
această carte în care Daniel Stern prezintă „jurnalul personal" al unui bebeluș 
numit Joey. Este un jurnal construit pe baza informațiilor oferite de cercetări 
amănunțite asupra sugarilor și observații sistematice ale copiilor aflați în primii doi 
ani de viață. Jurnalul consemnează o călătorie prin lumile care, deschizându-se 
devreme în viața fiecărei ființe umane, rămân cu noi pentru tot restul vieții.  
 Daniel N. Stern este profesor de psihologie la Universitatea din Geneva și 
profesor de psihiatrie la Universitatea Cornell. Este expert în dezvoltarea copilului 
și timp de 30 de ani a realizat numeroase studii despre relația mamă-copil. A 
publicat numeroase cărți, cea mai cunoscută fiind Lumea interpersonală a 
copilului, în curs de apariție la Editura Trei. 
 (176 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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Noutăți în editura 
Casa Radio 

Puşa Roth 

Şambelan la viezuri  
după URMUZ, Pagini bizare  
Colecţie. Serie : Teatru la microfon  
Copertă / Ilustraţii : Daniel Ivașcu  
ISBN : 978-606-8468-72-3  
Format : 14,5 x 16  
Nr. pagini : 110  
Durată CD : 68:43  
Anul apariţiei : 2018   
 Această carte cu CD este o invitație la o 
lectură și o audiție pur urmuziene. Urmuz, acest 
„premergător al revoltei literare universale”, cum îl 
numește Eugen Ionesco, permite numeroase 
interpretări, precum și adaptări la spiritul cititorului 
contemporan, notează autoarea proiectului.  
 Veți asculta o producţie a Teatrului 
Naţional Radiofonic difuzată în premieră în 21 
martie 1999, ora 19.00, la Radio România Cultural 
şi 22 martie 1999, ora 20.30, la Radio România 
Actualităţi. Volumul reproduce scenariul dramatic 
al spectacolului pus în scenă la Teatrul „Bacovia” 
din Bacău. La final, descoperiți modul în care s-a 
născut acest text dramatic, precum și o selecție de 
texte critice intitulate „Urmuz în oglinda vremii”.  
DISTRIBUȚIA: STAMATE, şef de birou – Cornel 
Vulpe, STAMATIDA, nevasta lui Stamate – Magda 
Catone, BUFTY, fiul celor doi, în vârstă de patru ani, 
ajuns subşef de Birou – Eugen Cristea, ISMAÏL, 
consilier la Primărie – Ion Haiduc, TURNAVITU, şef 
de cabinet la Ismaïl – Alexandru Bindea, EMIL GAYK, 
civil ce poartă armă – Florin Tănase, COTADI, nobil 
scăpătat, devenit comerciant; cântă la pian – Candid 
Stoica, DRAGOMIR, contabilul prăvăliei lui Cotadi; un 
om cu inimă foarte bună – Alexandru Pintea, 
ALGAZY, comerciant; un bătrân simpatic, ştirb şi 

zâmbitor – Sorin Gheorghiu, GRUMMER, asociatul lui 
Algazy; un om cu fire închisă – Rudy Rosenfeld 
 
Nichita Stănescu 
 
 

 

 
 
Cartea vorbită 
Ediţie aniversară  
Colecţie. Serie : Biblioteca de poezie 
românească  
Copertă / Ilustraţii : Constantin Popovici  
ISBN : 978-606-8468-74-7  
Format : 16 x 16  
Nr. pagini : 144  

Durată CD : CD1 – 49:58; CD2 – 62:19  
Anul apariţiei : 2018   
Poeme rostite la Radio (1964-1983) & Tablete și 
convorbiri radiofonice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Text stabilit, cuvânt-înainte, note și 
cronologie de Alexandru Condeescu. Ediție 
aniversară ilustrată de Constantin Popovici  
 Cartea vorbită semnată audio de Nichita 
Stănescu este bestseller-ul absolut al Editurii Casa 
Radio. Realizat cu ocazia aniversării celor 90 de 
ani de Radio România și 20 de ani cu Editura Casa 
Radio, lucrarea reprezintă o ediție aniversară, carte 
și dublu CD, care reunește atât poeziile recitate de 
poet de-a lungul timpului pentru Radio, cât și 
tablete radiofonice și dialoguri la radio, care 
dezvăluie o minte strălucită, mobilă, spectaculoasă 
(eseuri radiofonice despre literatură, relația clasic-
modern, tradiție-inovație, scriere-oralitate, scriitor-
public, experiment și convenție etc.).  
 Autor al unei poezii insolite care a 
revoluţionat limbajul liric românesc modern, 


