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 Mii de cărţi, muzică bună şi premii pentru vizitatori, 

la Caravana Gaudeamus Radio România,  

ediţia Braşov 2019 

 Cea de a doua ediţie a Târgului Gaudeamus Braşov, evenimentul cu 
numărul 115 în seria celor mai îndrăgite târguri de carte din ţară, organi-
zat de Radio România prin echipa Gaudeamus şi Radio România Braşov 
FM, cu sprijinul Primăriei Municipiului Braşov, s-a deschis miercuri, 4 sep-
tembrie, în Piaţa Sfatului, în premieră în inima oraşului. 

 Preşedintele de onoare al ediţiei a fost scriitorul Adrian Lesenciuc, 
preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala Braşov. 

 Dintre reperele statistice ale celei de a doua ediţii braşovene a 
Târgului Gaudeamus Radio România: 

- peste 40 de participanţi – cele mai prestigioase edituri din România, 
agenţii de difuzare de carte în limbile română şi engleză, producători şi 
importatori de jocuri educaţionale pentru toate vârstele, distribuitori de 
muzică; 

 o suprafaţă de peste 450 mp de standuri (cu circa 75% mai mult decât 
la ediţia precedentă); 

 circa 50 de premii oferite la Tombola Gaudeamus, adresată vizitato-
rilor care achiziţionează cărţi de la târg şi derulată pe baza buletinelor 
de vot al publicului.  

 pe tot parcursul târgului, s-a derulat campania Cărţile se întorc acasă, 
proiect iniţiat de Radio România, care are ca principal obiectiv consti-
tuirea, prin donaţii din partea expozanţilor şi a vizitatorilor, a unui 
fond de carte care, la finalul evenimentului, va fi oferit unei biblioteci 
publice, subfinanţate la capitolul achiziţii.  

Premiile Târgului Gaudeamus Radio România - Braşov 2019: 

- Trofeele Gaudeamus (acordate editurilor) şi Cea mai râvnită carte, de-
cernate prin Votul Publicului; 

- Trofeele Presei - decernate jurnaliştilor pe secţiunile publicaţii, radio, 
TV şi online, tot prin Votul Publicului; 

- Premiul Miss Lectura, acordat celei mai frumoase vizitatoare a târgului. 

 Calendarul Gaudeamus Radio România mai include în acest an încă 
două evenimente: Caravana Gaudeamus Radio România, în premieră la 
Iaşi (2 - 6 octombrie, Piaţa Unirii) şi Târgul Gaudeamus Radio România (20 
- 24 noiembrie, Pavilionul B2 Romexpo). 

 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: Platon 
Traducere, studii introductive şi note: Francisca Băltăceanu, Alexandru 
Cizek, Petru Creția, Marta Guțu-Maftei, Gabriel Liiceanu, Simina Noica, 
Constantin Noica, Manuela Popescu, Dan Slușanschi 
Selecţie şi prefaţă: Gheorghe Pașcalău  
Titlu:  Dialoguri socratice 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Cum poate fi oare povestit ce se întâmplă în dialogurile acestea ale lui 
Platon, numite, după eroul lor, socratice? Căci aparent aici nu se întâmplă nimic. 
La capătul fiecărei înfruntări, care îi destramă partenerului de dialog — şi 
deopotrivă cititorului — iluzia că ar şti ceva despre tema aruncată în discuţie, nu 
ne alegem cu nici un răspuns. Vedem în schimb felul în care, întrebând, gândirea 
intră în mişcare. Iar spectacolul unei minţi care porneşte la drum este un 
prodigium: există oare minune mai mare decât să vezi mişcarea minţii cu ea 
însăşi? Să vezi ceva care lasă urma propriilor paşi nevăzuţi? Acest ceva care 
întreabă, răspunde, infirmă orice răspuns, revine întrebând din nou şi ia act de 
ştiinţa neştiinţei sale — este conştiinţa. Aşa a început filozofia: povestind 
conştiinţa, punând în scenă spectacolul ei prodigios.  MARTIN HEIDEGGER 
(1889–1976) este unul dintre cei mai importanţi filozofi ai secolului XX. Provine 
din şcoala fenomenologică întemeiată de Edmund Husserl, al cărui elev apropiat a 
fost la Freiburg.  (352 de pagini, format 15 x 21 cm) 

Autor:   Lucian Blaga 
Titlul: Trilogia cunoaşterii 
Editura, localitate, anul: Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
  „O concepţie metafizică e destinată să dea o transparenţă mai întâi figurii 
şi articulaţiilor grave ale existenţei, să pună în lumină coordonatele fundamentale 
ale tainei cosmice, să reveleze osatura şi arhitectura secretă ce le bănuim în fiinţa 
Marelui Tot din care facem parte. Ca atare, orice gând metafizic aspiră să-şi aducă 
lumina sa în noaptea mare în mijlocul căreia suntem puşi. Metafizica e o lansare 
de făclii aprinse în ultime abisuri şi se repercutează în noi ca o «trezire». Noaptea 
din afară nu e însă totul. Mai este şi o noapte lăuntrică a propriei noastre fiinţe. 
Când ochiul filozofic s-a îndrumat spre lăuntrul omului, s-a ajuns de asemenea la 
înţelegeri care, indiferent de priza lor sub raport absolut, au devenit şi ele tot 
atâtea «treziri» pentru spiritul omenesc.“ (Lucian BLAGA)       
 (652 de pagini, format 16 x 23 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Camelia Dinu 
Titlu:  Cazul Daniil Harms. Supraviețuirea Avangardei Ruse 
Editura, localitatea, anul:  Tracus Arte, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 În zilele noastre, Harms are o reputaţie internaţională datorită traducerii în 
numeroase limbi (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, polonă, cehă, 
suedeză, neogreacă, sârbă, bulgară, chineză, ivrit, română). Creaţiile lui 
fundamentale au fost publicate fără restricţii în ţara de origine la aproximativ 50 de 
ani după ce au fost concepute. În timp, în ciuda restricţiilor şi a impedimentelor de 
tot felul, Harms a devenit subiectul de interes al mai multor generaţii de critici. Ei 
au restaurat contextul literar şi istoric al operei harmsiene, au studiat aspecte legate 
de filosofia, estetica şi poetica autorului. Prin prezenta monografie, îmi doresc ca 
participarea mea la acest demers să se dovedească fertilă, cel puţin în sensul de a 
demonstra că opera lui Harms reprezintă un proiect creativ de succes, care propune 
numeroase întrebări existenţiale şi literare şi oferă răspunsuri de calibru. În aceeaşi 
măsură, îmi doresc să arăt că în cadrul avangardei ruse, fenomen complex, cu o 
evoluţie tumultuoasă, opera lui Harms a avut o importanţă capitală, asigurând 
supravieţuirea fenomenului şi conexiunea lui cu etapele următoare, până la 
liteatura rusă contemporană. Numai pentru motivele sintetizate până aici, studiul 
de faţă mi se pare mai mult decât necesar cititorului român. (Camelia Dinu) 
 (478 de pagini, format 13 x 20 cm) 

FILOSOFIE 



Autor: Charles Dickens 
Traducere: Antoaneta Ralian  
Titlu:  Poveste despre două orașe 
Editura, localitatea, anul:  ART, București, 2019 
Colecţie: ART clasic 
Scurtă prezentare: 
 Haosul Revoluţiei franceze pusese stăpânire pe oraş. Era vremea marilor 
schimbări, și totul se afla sub semnul unui necruţător pericol, în care fărădelegea 
şi nedreptatea deveniseră armele răzbunării, arareori făcându-se deosebirea între 
vinovat şi nevinovat. Tocmai de aceea, povestea lui Dickens cucereşte prin 
dovezile de curaj ale eroilor săi, martori ai acelor timpuri. Închis pe nedrept timp 
de optsprezece ani în fortăreaţa Bastiliei, doctorul Alexandre Manette este în 
sfârşit eliberat şi adus la Londra, alături de fiica sa, Lucie. După lungii ani de 
despărţire, s-ar fi zis că viaţa le oferă cadoul mult visat, când soarta l-il scoate în 
cale pe tânărul francez Charley Darnay, închis la Old Baley, acuzat de trădare. 
Este salvat în ultimul moment, dar povestea surprinzătoare, cu eroi gata oricând 
de sacrificiu în numele iubirii, de-abia începe, culminând cu o evadare plină de 
suspans ce se desfăşoară în umbra ameninţătoare a ghilotinei.  
 (496 de pagini, format 11 x 18 cm) 

Autor:  Radu Paraschivescu 
Titlu: Fluturele negru (ed. a doua) 
Editura, localitatea, anul: Editura Humanitas, București, 2019 
 
Scurtă prezentare:  
 „Când scrie proză, Radu Paraschivescu e un fel de arteziană ficțională. 
Are o capacitate de autopunere în scenă năucitoare. Istoriile sunt ingenioase, 
arborescente, complicate. Au mereu nevoie de un challenge cultural, cât mai 
surprinzător cu putință, frizează reconstituirea istorică, biografia literară, dar nu 
se țin de gen, ci merg acolo unde-l duce pe autor plăcerea scrisului, slujită până 
la performanțe de nivel digital. Sunt aproape convinsă că ar scrie la fel de bine în 
orice manieră, pe orice subiect, oricât de încărcat cultural, istoric și textual, 
pentru că s-a născut cu o genă de iluzionist, pe care – înțelept și nemilos cu sine – 
și-o dresează prin literatură.“ – TANIA RADU  
 RADU PARASCHIVESCU (n. 1960, Bucureşti) trăieşte în Balta Albă şi 
se visează la Roma. E mefient faţă de avioane, reptile şi sfaturile medicilor. 
 Croieşte articole pentru ziare şi reviste, traduce romane, se ocupă cu 
hermeneutica ofsaidului în emisiuni de analiză fotbalistică şi – mai rar decât i-ar 
plăcea – scrie cărţi. (328 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  George Orwell 
Traducere:  Vali Florescu  
Titlu: Fără un sfanţ prin Paris şi prin Londra (ediție de buzunar) 
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Prima carte a lui George Orwell, Fără un sfanţ prin Paris şi prin 
Londra este o relatare emoţionantă şi foarte detaliată a celor cîţiva ani de sărăcie 
autoimpusă prin care a trecut scriitorul după ce s-a întors din Birmania. Aflat în 
căutarea propriei voci narative, Orwell repudiază societatea „respectabilă” şi 
explorează viaţa defavorizaţilor sorţii, trăind în cămăruţe mizere şi spălînd vase 
în bucătăria încinsă ca un cuptor a vreunui hotel parizian sau învîrtindu-se 
printre cerşetorii excentrici ai Londrei, al căror limbaj pestriţ îl înregistrează 
fidel. Figurile surprinzătoare de cocote, drogaţi, cerşetori care folosesc ziare pe 
post de lenjerie şi cerşetori schilozi cu talente filozofice pe care le aduce în 
scenă Orwell dezvăluie chipul hîd al sărăciei, care pune sub semnul îndoielii 
orice urmă de umanitate.  
 (272 de  pagini, format 11 x 18 cm) 

LITERATURĂ 



Autor:  Kent Haruf  
Traducere:   Paul Slayer Grigoriu  
Titlu:  Suflete în noapte 
Editura, localitatea, anul:  Editura Pandora M, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Addie Moore și Louis Waters sunt doi oameni în vârstă dintr-un mic 
orășel de câmpie american, care își duc zilele fiecare în singurătate după ce 
rămân văduvi și copiii pleacă să-și vadă de viețile lor. 
 Deși sunt vecini, nu știu mare lucru unul despre celălalt, dar lucrurile 
se vor schimba când femeia îi propune un aranjament puțin ciudat: să-și 
petreacă nopțile împreună. 
 Înfruntând prejudecățile comunității, cei doi se regăsesc noapte de 
noapte și își alungă singurătatea, spunându-și unul altuia povești de viață și 
legând o prietenie care nu ține cont de vârstă. Treptat, prietenia lor se 
transformă în ceva mult mai profund, iar istoria unei iubiri târzii nu se stinge. 
 Pe un ton blând și încărcat de melancolie, romanul lui Kent Haruf, 
publicat postum, vorbește despre un lucru esențial: profunzimea se află tocmai 
în lucrurile simple.    
 (128 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Rodica Ojog-Brașoveanu  
Titlu:  Spionaj la mănăstire 
Editura, localitatea, anul:  Nemira, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Primul roman din seria MINERVA TUTOVAN 
 Fostă profesoară, actual maior de Securitate, Minerva Tutovan este 
perspicace, inteligentă, ironică și plină de îndrăzneală. Alături de Dobrescu, 
fost elev de-ai ei, actualmente locotenent, face echipă pentru dezlegarea unor 
cazuri stranii. 
 Dincolo de zidurile unui liniștit lăcaș de cult, un profesor este ucis. 
Dintr-o crimă obișnuită, ițele poveștii se complică, fiindcă Lucaci, profesorul 
ucis, se pare că avea în posesie un medicament ce poate fi o armă terifiantă în 
mâini nepotrivite. 
 Minerva și Dobrescu își intră în rolul de duo clasic „polițistul bun – 
polițistul rău“ și caută făptașul sau făptașii. 
 Vor descoperi criminalul la timp?  
 (240 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Alissa Nutting  
Traducere:  Teodora Neagu  
Titlu: Lecții periculoase 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Celeste Price are 26 de ani, este frumoasă, deșteaptă și măritată cu un 
bărbat chipeș și bogat. Când începe să predea engleza la un liceu din Tampa, 
secretul ei întunecat iese la iveală. Are o singură obsesie sexuală: băieții la 
pubertate. După începerea anului școlar, Celeste îl alege pentru jocul ei sexual 
pe Jack Patrick, un licean liniștit și gânditor, căzut în admirația profesoarei sale. 
Când frenezia ei sexuală scapă de sub control, nimfomana Celeste ocolește 
fiecare obstacol cu istețime și nerușinare pentru a-și îndeplini unicul scop: 
propria plăcere. Lecții periculoase este o explorare senzuală și seriocomică, în 
stil American Psycho, a relației uneori complicate dintre profesori și elevi. 
  
 Alissa Nutting este asistent universitar de engleză la prestigiosul 
Grinnell College, Iowa. A mai scris colecția de povestiri Unclean Jobs for 
Women and Girls și romanul Made for Love.  
 (296 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Iurie Colesnic 
Titlu: Basarabia necunoscută ediție în trei volume, volumul I 
Editura, localitate, anul: Editura Cartier, Chișinău, 2019 
Colecția: CARTIER Istoric  
Scurtă prezentare:             
  Seria Basarabia necunoscută, începută în 1993 şi continuată până 
astăzi, are meritul deosebit de a ne prezenta, într-o lucrare de sinteză în trei 
volume, întreaga galerie de personalităţi basarabene din diferite domenii, care 
au o contribuţie deosebită la menţinerea în spaţiul nostru viregit şi înstrăinat a 
„focului sacru” al tradiţiei, al culturii naţionale.  Autorul scoate din anonimat 
importante figuri, le pune opera în circuitul valoric, vorbeşte despre meritele 
lor de pionieri, de continuatori ai spiritualităţii româneşti, de eroi ai 
culturii. Basarabia necunoscută ne face cunoscută existenţa unei culturi, a unei 
tradiţii, a unui fir organic neîntrerupt al continuităţii. Seria reprezintă, în fond, 
o adevărată istorie a culturii, ştiinţei şi literaturii basarabene. Ea a fost înalt 
apreciată de cititori, de critica de specialitate, de savanţi, scriitori şi oameni de 
cultură din Basarabia, din România şi din străinătate. Acad. Mihai Cimpoi
 (540 de pagini, format 16 x 20cm) 

Autor:    LILIANA COROBCA, RADU NEGRESCU - ȘUȚU 
Titlu: Iluzia cristalizării. Comunism, exil, destine 
Editura, localitatea, anul:  Editura Corint, București, 2019 
 
Scurtă prezentare:  
  „Cei doi autori, moldoveni de-a dreapta și de-a stânga Prutului, se 
fălesc nevoie-mare, se provoacă, se completeză și se lasă purtați de gânduri 
într-un dialog de-a dreptul copleșitor.  
 Experiența domnului Radu Negrescu-Șuțu, aceea a unui om care a 
contribuit la facerea istoriei (familia ilustră, implicarea personală), cultura sa 
și, în egală măsură, cea a Lilianei Corobca, prin prisma preocupărilor pentru 
exilul românesc și a talentului său literar, sunt remarcabile.  
 Cei doi literați flanează cu eleganță și cu ușurință cunoscătorilor de 
calibru prin istorie, inclusiv prin cea literară și, în special, prin cea recentă, cu 
toate ale sale: traumele comunismului, ale exilului, bucuriile și tristețile 
mărunte și mari ale omului silit la dezrădăcinare, adaptările și (re)întoarcerile 
acasă.  
 Cei doi se oglindesc în aceeași apă, amândoi au trecut malurile înspre 
și dinspre acasă. Exilul – trăit sau studiat – i-a adunat în aceeași pagină.” Flori 
Bălănescu   
 (480 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Alexandru Constantinescu 
Titlu: Amintirile unui amiral 
 Editura, localitate, anul: Editura militară, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Contraamiralul ALEXANDRU CONSTANTINESCU, alias 
„Bătrânul” (24 februarie 1888-15 februarie 1965), a absolvit Şcoala Navală 
din Livorno (1911), Școala Navală Superioară (1914) și cursuri de 
specialitate în Marea Britanie. A participat la Războiul de Întregire, la 
operațiile de la Turtucaia, Rasova și de pe brațul Borcea (1916-1917), fiind 
decorat cu „Steaua României” în grad de Cavaler și „Legiunea de Onoare” 
franceză. Profesor de artilerie, de limbile engleză şi italiană, director de 
studii și comandant al Şcolii Navale (1931-1934), al Şcolilor Marinei (1934-
1939), al Escadrilei de Distrugătoare, al Comandamentului Litoralului 
Maritim și al Diviziei de Mare (1939-1941), a revoluționat programele 
școlare, tehnica și mijloacele de folosire a artileriei navale și a promovat un 
stil de conducere modern și eficient în Marina Regală Română.   
 (300 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Paul Johnson 
Traducere: Luana Schidu  
Titlu:  O istorie a lumii moderne 1920–2000 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 „Istoric al ideilor, mentalităţilor şi pasiunilor colective, gânditor conservator 
mereu iconoclast şi imprevizibil, Paul Johnson oferă în acest volum o perspectivă 
lucidă asupra unui secol în care civilizaţia s-a prăbuşit, iar barbaria a renăscut în 
veşminte ideologice.  
 Este vorba despre acel secol pe care regretatul Matei Călinescu, scriind 
despre această carte, l-a numit «al monştrilor». În această teratologie, Lenin, Stalin, 
Hitler, Mao sînt falşii profeţi ai unei purificări absurde, aberante, catastrofale. A fost 
un secol al ideologiilor liberticide şi al terorii universalizate. A fost însă, nu mai 
puţin, un secol al rezistenţei antitotalitare, al supravieţuirii demnităţii în pofida 
atâtor capcane, obstacole şi pericole.  
 Cartea lui Johnson se citeşte pe nerăsuflate, asemenea unui roman în care 
eroii suntem chiar noi, prinşi în marele angrenaj al unei modernităţi ambivalente şi 
paradoxale.“ (Vladimir TISMĂNEANU)  
 (866 de  pagini, format 15 x 23 cm ) 

Autor:  Orlando Figes 
Traducere: Irina Vainovski-Mihai  
Titlu: Crimeea. Ultima cruciadă  
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Războiul Crimeii a dominat mijlocul secolului al XIX-lea şi a redesenat 
complet harta Europei. Opunând Rusia ţaristă unei coaliţii formate din Imperiul 
Otoman, Franţa, Marea Britanie şi regatul Sardiniei, a fost un război pentru 
teritorii, dar şi unul religios şi este considerat primul „război total”, în care 
populaţia civilă a devenit ţinta purificărilor etnice şi abuzurilor de tot felul.  
 Volumul lui Orlando Figes constituie o reinterpretare impresionantă a 
acestui conflict modern şi totodată tradiţional, pe baza unui mare număr de surse 
ruseşti, franceze, otomane şi britanice.  
 Reînviind soldaţi şi ofiţeri din tranşeele înzăpezite, medici ce operează pe 
câmpul de bătălie şi figura fanatică a ţarului Nicolae I, Crimeea spune povestea 
unui război tragic.  
  (440 de pagini 16 x 24 cm) 

Autor:  Ion Giurcă  
Titlu:  Trei luni în Pocuţia: acţiuni ale Diviziei 8 Infanterie (23 mai-24 august 
1919) 
Editura, localitatea, anul: Militară, București 2019 
Scurtă prezentare: 
 Pocuția, teritoriul situat la nord de teritoriul Moldovei medievale, disputat 
între regii Poloniei și domnitorii de la Suceava, intrat în componența Imperiului 
Habsburgic în 1772, a devenit spațiu de confruntare politică și militară între 
Ucraina și Polonia în anul 1919. Amenințată de trupele ucrainene, bolșevizate sau 
nu, România a răspuns solicitării guvernului de la Varșovia pentru ocuparea 
sudului Galiției. Timp de trei luni, între 23 mai și 24 august 1919, Divizia 8 
Infanterie, comandată de generalul Iacob Zadik, eliberatorul Bucovinei în toamna 
anului 1918, împreună cu unități poloneze, a contracarat orice posibilitate de 
legătură între trupele bolșevice aflate în subordinea Petrogradului, Kievului și 
Budapestei, asigurându-se astfel libertate de acțiune pentru armata română în 
Ungaria în vara anului 1919. Pocuția s-a aflat sub administrație civilă, controlată 
de către un comandament român, teritoriul fiind evacuat în a doua jumătate a 
lunii august, conform înțelegerii între guvernele de la București și Varșovia şi 
documentelor aprobate de către comanda armatei române și cea a armatei 
poloneze.  (408 pagini, format 13x 20 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Patrick Cockburn  
Traducere: Vlad Stângu  
Titlu: Epoca jihadului. Statul Islamic și marele război pentru Orientul 
Mijlociu 
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași 2019 
 
Scurtă prezentare: 

 Din iulie 2014, supremația ISIS a periclitat stabilitatea în Orientul 
Mijlociu, cu consecințe dramatice asupra întregii lumi.  

Patrick Cockburn a fost primul comentator occidental care a avertizat cu 
privire la pericolul reprezentat de ISIS, iar în această carte face o analiză 
lucidă a evoluției mișcării, precum și a evenimentelor și a deciziilor politice 
care au dus la conflictele actuale din zonă. 

„O lectură obligatorie pentru oricine încearcă să înțeleagă dezastrul: 
politicieni, diplomați, miniștri ai Apărării și grupuri de experți ai căror 
membri fac predicții încrezătoare, fiind însă contraziși de faptele 
ulterioare.” (Allan Massie, Scotsman) 

(296 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Ana-Maria AMBROSA  
Titlu: Bipolarismul secolului XX Fundamente filosofico-ideologice și proiecții 
antropologice 
Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Din Cuprins: ◊ Filosofie și ideologie. Itinerarii istorice ◊ Sensuri ale 
bipolarismului ◊ Bipolarismul în filosofia modernă ◊ Un tablou sintetic al 
filosofiilor secolului XX ◊ Marile dispute ideologice ale secolului XX, sub 
semnul bipolarismului ◊ Relațiile internaționale în epoca bipolarismului 
ideologic ◊ Limitele perspectivei bipolare în teoria social-politică actuală. 
 Dupa apariția marxismului, clivajul ideologic stânga-dreapta s-a redus la 
dimensiunea sa economică: astfel, s-a incetățenit convingerea că doctrinele de 
stânga sunt în principiu apărătoare ale păturilor sărace, cărora le deplâng statutul 
nedrept impus de bogații exploatatori. "Stângii" îi place să fluture stindardul 
egalității economice și dreptății sociale, al "pedepsirii" celor care trăiesc în lux, 
pe seama sărmanilor lipsiți de proprietate. "Dreptei" îi convine să se replieze pe 
aliniamentul ordinii naturale, al inegalitatilor justificate de calităţile personale, al 
libertăţii individuale etc. (230 de pagini, format 13 x 20cm) 

   LINGVISTICĂ 

Autor:  Adriana COSTACHESCU  

Titlu:  Pragmatica lingvistică Teorii, dezbateri, exemple 

Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2019, 2019 

Scurtă prezentare:  

 Trebuie să subliniem o inclinație și o clarviziune pedagogică 

neobișnuite manifestate de autoare. Claritatea exprimării este remarcabilă și 

autoarea posedă un dar pedagogic rar, care îi permite să explice cu simplitate 

noțiuni care simple nu sunt. A acordat o atenție deosebită noţiunilor dificile, 

recurgând la o abundență de exemple, autentice sau nu, care nu sunt numai 

prezentate în legatură cu ideea teoretică pe care trebuie să o ilustreze, dar care 

sunt în plus însoțite de un comentariu, pus între paranteze drepte sub fiecare 

exemplu, care arată în ce mod idea teoretică prezentată se manifestă în 

exemplul în chestiuneî 

Se cuvine să subliniem dubla competență, destul de rară în zilele noastre la 

lingviști, de care dă dovadă autoarea cărții. Adriana Costachescu se dovedește 

competentă în logica și în filozofia limbajului dar, în aceeaşi masură, şi în 

lingvistica empirică, demonstrând că este o lingvistă de teren, apropiată de 

fapte. Georges Kleiber  (628 de pagini, format 17 x 24 cm) 

   POLITOLOGIE 



Autor:  H.A. Rey 
Traducere: Radu Paraschivescu  
Titlu: George cel curios 
Editura, localitatea, anul: Arthur, București, 2019 
 
Scurtă prezentare: 
 George cel Curios a fost publicată pentru prima dată în 1941 şi începând 
de atunci povestea lui H. A. Rey despre acest maimuţoi iscoditor a încântat 
generaţii întregi de copii.  
 George e un maimuţoi simpatic şi întotdeauna foarte curios. Tocmai 
curiozitatea îl face să-l cunoască pe bărbatul cu pălărie galbenă, să plece din 
Africa și să-şi caute o casă nouă într-o grădină zoologică, ba chiar să se certe cu 
pompierii! Dar aceeaşi curiozitate care-l bagă în bucluc pe George îl şi ajută s-o 
scoată la capăt cu bine.  (64 de pagini, format 22 x  27 cm) 

Autor: Horst Jørn Lier;Sandnes Hans Jørgen 
Traducere: Diana Polgar  
Titlu: Biroul de investigații nr. 2. În căutarea misterului de la castel 
Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Pitești, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Într-o excursie cu cortul alături de Opti, Tiril și Oliver observă o lumină 
clipind de la o fereastră a vechiului Castel al Ciorilor de pe Insula Șerpilor. Ce 
poate fi? 
 Detectivii trebuie să caute indicii, să rezolve mistere și să descifreze 
coduri secrete – iar cititorii sunt mai mult decât bine-veniți să participe la 
dezlegarea misterului. Nu trebuie decât să fii cu ochii în patru. Soluțiile se 
ascund în poveste sau printre imagini – sau poți citi dezlegarea lor în pagina 
următoare. 
 Căutarea te poartă prin uși secrete, pivnițe ascunse și grote întunecoase.
 (64 de pagini, format 21 x 26 cm) 

Autor:  Isabelle Filliozat  
Traducere:     Liana Haidar  
Titlu: Le-am încercat pe toate! Plânsete, încăpățânare și crize de furie (perioada 
1-5 ani) 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
   Cum poți să scapi de veșnicele dispute cu copilul care nu vrea să se 
îmbrace pentru grădiniță, care se tot trezește noaptea și nu mai vrea să doarmă 
singur, care nu se mai lasă dus de la locul de joacă ori care vorbește urât și își 
lovește fratele mai mic? Părinții au tendința de a interpreta comportamentele 
enervante ale copiilor ca pe niște manifestări ale relei-voințe ori sfidării. Alții se 
culpabilizează: oare nu cumva mi-am traumatizat copilașul? Descoperirile recente 
din neurofiziologie și psihologia experimentală aruncă o nouă lumină asupra 
acestor comportamente "obraznice": copilul nu vrea să-și sfideze părinții, ci are 
nevoie de o urgentă reglare neuro-hormonală. Criza de nervi a copilului mic din 
supermarket nu e un moft, ci un semn că cel mic este epuizat de procesarea a mii 
de stimuli senzoriali. La fel, un copil de 3 ani nu minte cu bună știință când începe 
să fabuleze, ci doar își exersează o capacitate cerebrală nou dezvoltată, cea a 
fanteziei, a jonglării cu imaginile mentale. Plecând de la astfel de explicații, cartea 
oferă soluțiile potrivite vârstei și îi încurajează pe părinți să-și revadă propriile 
certitudini și credințe legate de educația copiilor.  
 Isabelle Filliozat este psihoterapeută și specialistă în educație școlară, fiind 
directoarea Școlii de Inteligențe Relaționale și Emoționale din Aix-en-Provence, 
dedicată parentajului și dezvoltării personale.   .    
 (176 de pagini, format 16 x 23 cm) 

  NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 



Editura Casa Radio 

Arta lui 
DAN GRIGORE: 
GEORGE ENESCU  
Catalog : 474 ADD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 57:32 
Anul apariţiei : 2019   
  

 Preţuiesc în Dan Grigore curajul 
certitudinilor sale; curajul cu care cântă 
un rag-time; curajul cu care stăpâneşte 
universul sonor de la Bach la Stravinski, 
Enescu, Paul Constantinescu, şi pe care ni-
l dăruie când vrea, unde vrea şi cât 
vrea….  Sunt unul dintre privilegiaţii 
care au întâlnit în săli coloşii veacului 
pianistic: Rubinstein, Cerkasky, Horowitz, 
Richter, Kempff, Michelangeli, Barenboim, 
Pollini (…) Pentru mine, Dan Grigore face 
parte din «constelaţia» lor.”, spunea Iosif 
Sava în 1990 despre Dan Grigore.  
 CD-ul de faţă vă invită să-l ascultaţi 
pe Enescu în magistrala interpretare a lui 
Dan Grigore, însoţit, în Sonata a III-a „în 
caracter popular românesc” pentru pian şi 
vioară, de Peter Csaba, un nume de 
referinţă în violonistica internaţională.  
(Din booklet: autor Iosif Sava; prezentare 
în română şi engleză.) 
 
1-4. Suita nr. 2, op. 10 în Re major pentru 
pian;  5. Carillon nocturne din Piéces 
impromptues op. 18 pentru pian; 6-8. Sonata 
nr. 3, op. 25 în la minor în caracter popular 
românesc pentru pian si vioară   

 

Duelul viorilor 
Tango 
Gabriel Croitoru - vioară 
Liviu Prunaru - vioară 
Horia Mihail - pian 
ed. a II-a   
Catalog : 472 DDD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 44:11 
Anul apariţiei : 2019  
 
 Priveam în urmă peste cei aproape patru 
ani de când porneam istoria turneelor Duelul 
viorilor şi mă întrebam dacă reuşim să mai 
aducem ceva nou. Povestea a prins, este sigur, 
pentru că an după an publicul vine să vadă ce vrăji 

au mai făcut 
muzicienii noştri. 
Avem noutăţi şi de 
această dată: o 
versiune originală 
a Anotimpurilor de 
Piazzolla şi tangouri. 
Ascultând aceste 
recitaluri cu poveste 
din ultimii ani, mă 
întrebam de ce 
oamenilor li se par 

altfel decât obişnuitele seri camerale care nu au un 
program special. Concertele în care se vorbeşte 
despre prezenţa extraordinară şi de nemaiauzit a 
unei viori Stradivarius sau a mai multor 
instrumente cu acelaşi nume, venind sau nu din 
Cremona, fără ca nimic să demonstreze pedigree-
ul instrumentului şi uneori nici pe cel al 
instrumentistului, s-au înmulţit ca ciupercile. 
Faptul că ai sau nu astfel de instrumente de 
colecţie pe afiş, în România, nu mai este ceva 
deosebit aşa cum era în urmă cu câţiva ani. Ce 
deosebeşte toate aceste evenimente de turnee sau 
evenimente precum Duelul viorilor, Pianul 
călător sau Flautul fermecat?  
 Din dorinţa acestui public s-a născut 
prezentul CD. Pentru ca spectacolul şi emoţia – 
sau măcar o parte din ele – să fie luate şi acasă. 
(Extrase din prezentarea realizată de muzicologul 
Oltea Şerban-Pârâu)  


