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   Premiile GAUDEAMUS Radio România 2019  

 
 A luat sfârșit ediţia cu numărul 26 a Târgului GAUDEAMUS Radio România desfășurată 
sub semnul aniversării a 30 de ani de la momentul istoric al Revoluţiei Române din Decem-
brie 1989, în perioada 20 - 24 noiembrie în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional 
Romexpo, unul din prestigioasele evenimente organizate de Radio România. 

    În ultima zi au fost oferite şi premiile acestei ediţii. 

Trofeele Gaudeamus (prin votul publicului): 

 - locul 1: Editura Humanitas; 

 - locul 2: Editura Polirom; 

 - locul 3: Grupul Editorial ART. 

 Cea mai râvnită carte a târgului stabilită tot prin votul publicului, se acordă Editurii 
Humanitas, pentru volumul Omul care mută norii. Şapte întâmplări, de Radu Paraschivescu. 

 Premiul Educaţia: Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

 Premiul de Excelenţă, acordat de un juriu format din Ion Bogdan Lefter, Cristian Teo-
dorescu şi Cosmin Ciotloş, se acordă Editurii Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 
fondată în 3 ianuarie 1990 de profesorul de germanistică, teoreticianul literar şi eseistul 
Andrei Corbea-Hoişie, una dintre cele mai performante edituri universitare din România, la 
aproape 30 de ani de la start. 

 Premiul pentru traducere Antoaneta Ralian, acordat de un juriu alcătuit din Denisa 
Comănescu şi Ion Bogdan Lefter: 

- pentru traducere dintr-o limbă străină în limba română: Luminiţa Munteanu, eminentă 
specialistă în limba şi literatura turcă, profesoară a Universităţii din Bucureşti, pentru tra-
ducerea din limba turcă a seriei Orhan Pamuk, publicată de Editura Polirom; cea mai re-
centă apariţie din serie: Alte culori, 2019. 

 pentru traducerea din limba română într-o limbă străină: Daniel Ioniţă, coordonatorul 
antologiei Testament. 400 de ani de poezie românească/400 Years of Romanian Poetry 
(Editura Minerva), bilingvă, realizată în Australia, traducerile fiind semnate de Daniel 
Ioniţă, Daniel Raymond, Adriana Paul şi Eva Foster.  
  

 Cum ne pregătim, dincolo de acest bilanț, de  evaluările de final de an, mulțumindu-
vă pentru atenția constantă acordată acestui produs RADOR,   

vă dorim un An nou fericit și, ca întotdeauna, la bună lectură și la bună audiere!  
               

         Carmen Ionescu  

         Mihaela Bîlbîie 

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



Autor: Ramona Ardelean  
Titlu:  Eul și fragmentarea conștiinței umane. O explorare din perspectiva 
fizicii cuantice, filosofiei, teologiei și psihanalizei  
Editura, localitatea, anul: Editura Universității Al I Cuza, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Cartea de față este o explorare a originii și consecințelor fragmentării, a 
cărei cauză și efect este Eul. Acest fenomen a fost abordat, deloc întâmplător, din 
perspectiva unor domenii, aparent atât de îndepărtate conceptual, cum ar fi 
mecanica cuantică, filosofia, teologia și psihanaliza, din dorința de a oferi o 
„cheie” sau o „punte” comună de înțelegere. Astfel, fenomenul fragmentării a fost 
abordat din cinci perspective diferite: cea a fizicianului cuantic David Bohm, a 
misticului şi filosofului oriental Jiddu Krishnamurti, a teologului creștin Jean-
Claude Larchet, a filosofului grec Platon şi a psihanalistului francez Jacques 
Lacan, toate aceste perspective fiind integrate apoi pe baza ideii comune că Eul nu 
e o structură a identității, ci o structură a identificării bazată pe confuzia crucială 
dintre imagine şi realitate, confuzie care constituie rădăcina fragmentării.    
 (300 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Dan Tomuleț  
Titlul: Umbrele modernității 
Editura, localitate, anul: EIKON, Cluj Napoca, 2019 
Scurtă prezentare: 
  „Ni se spune adesea ca despre aspectele mai puțin laudabile ale 
modernitații s-a scris si s-a discutat mult; și, fără îndoială, așa este. Faptul acesta 
nu ne permite însa sa tragem concluzia ca s-a discutat suficient, pentru ca aceste 
aspecte persistă nestingherite și chiar se adâncesc. Suficient se va fi vorbit despre 
ele, abia atunci când se vor naște atitudini și se vor lua masuri împotriva lor. Prea 
de multe ori filosofii își imaginează că, dacă au discutat între ei despre un anumit 
lucru, și-au făcut datoria. O astfel de atitudine nu face însă decât să trădeze o 
neînțelegere, din partea lor, a funcției sociale pe care trebuie să o îndeplinească.  
S-a afirmat, de asemenea, că discutarea problemelor modernității ar constitui o 
modă culturală și, desigur, și lucrul acesta este adevărat, dar numai pentru 
creatorii de modă care s-au rătăcit în domeniul filosofiei. Această ultimă atitudine 
ratează în întregime seriozitatea umană și spirituală a misiunii filosofului, adică, 
aceea de a fi un om al adevarului și al implementării adevărului, iar faptul acesta 
nu are nimic de-a face cu modele sau cu discuțiile inutile.“ – Dan Tomuleț 
 (290 pagini, format 13 x 20 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Andreea Răsuceanu, Corina Ciocârlie 
Titlu:  Dicţionar de locuri literare bucureştene 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2019 
Hărţi originale de Rareş Ionaşcu  
Scurtă prezentare: 
 Dicţionarul de locuri literare bucureştene explorează toposuri şi legende 
urbane privite cu ochii, bătute cu pasul şi întipărite în memoria personajelor: Calea 
Victoriei, Pe strada Mântuleasa, Craii de Curtea-Veche, Şoseaua Virtuţii, Calea 
Văcăreşti, Hotel Universal, Gara de Est… Dincolo de nomenclatorul străzilor, sunt 
repertoriate monumente, gări, intersecţii, parcuri, pieţe, cafenele, cârciumi, 
hoteluri, cinematografe, ba chiar tarabe de anticari ori chioşcuri de ziare – fiecare 
dintre ele reprezentând un reper, un nod în reţeaua simbolică a oraşului. 
Reale ori fictive, străzile, aleile, bulevardele se bifurcă şi îşi răspund, dând naştere 
la o serie de povești interconectate: din Amzei în Romană, de la Ateneu până în 
Herăstrău, din Cotroceni până în Dudeşti, traiectoriile personajelor desenează o 
hartă virtuală a Bucureștiului, cu ajutorul căreia cititorul se poate orienta în 
preumblările sale urbane şi romaneşti.  
 (688 de pagini, format 15 x 23 cm) 

ESEU 



Autor: Mihaela Chițac 
Titlu:  Aripioare... Zbârli-zburli 
Editura, localitatea, anul:  ePUBLISHERS Coresi, București, 2019 
 
Scurtă prezentare: 
 Poet și artist plastic cunoscut, Mihaela Chițac revine cu un nou volum de 
versuri dedicate copiilor. Și de această dată cromatica sonoră, spiritul ludic, buna 
înțelegere a universului celor mici, fac ca micile bijuterii ale poemelor să fascineze 
cititorul de orice vârstă.  
 În pădurea rubinie  
În pădurea rubinie / briza vântului adie.  
Ziua pleacă, noaptea vine / Și aşterne de la sine  
Cearşafuri înceţoşate / Pentru vise colorate.  
Pe cununile de arbori, /Pe trunchiuri şi peste ramuri,  
Flutură ca nişte flamuri  / Și învăluie pe rând  
Vietăţi care se-ascund / Într-o supă arămie.    
 (44 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Albert Camus  
Traducere:  Marina Vazaca  
Titlu: Actuale  
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare:  
 „Ştim în prezent că nu mai există insule şi că frontierele sunt zadarnice. 
Ştim că într-o lume în acceleraţie constantă, când Atlanticul se traversează în mai 
puţin de o zi, când Moscova vorbeşte cu Washingtonul în cîteva ceasuri, suntem 
obligaţi la solidaritate sau la complicitate, după caz. Ceea ce am învăţat în cursul 
anilor 1940 este că ofensa adusă unui student din Praga îl afecta şi pe muncitorul de 
la Clichy, că sângele vărsat undeva pe malul unui fluviu din Europa Centrală avea 
să fie cauza trimiterii unui ţăran din Texas să şi-l verse pe al său pe pămîntul 
munţilor Ardeni. Nu era, la fel cum nu mai este, nici o singură suferinţă izolată, o 
singură tortură pe lumea asta care să nu se repercuteze asupra vieţii noastre de toate 
zilele. Mulţi americani ar vrea să continue să trăiască închişi în societatea lor, care 
li se pare bună. Mulţi ruşi ar vrea poate să-şi continue experienţa etatistă departe de 
lumea capitalistă. Nu mai pot şi nu vor mai putea niciodată să o facă. La fel, nici o 
problemă economică, oricît de secundară ar părea, nu se poate reglementa astăzi în 
afara solidarităţii naţiunilor. Pâinea Europei este la Buenos Aires, iar maşinile-
unelte din Siberia sînt fabricate la Detroit. Astăzi, tragedia este colectivă.” (Albert 
Camus)                (488 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Ana Blandiana 
Titlu: Integrala poemelor 
Editura, localitatea, anul: Editura Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 „N-am fost în stare să scriu altfel decât ieşind din viaţa mea obişnuită, 
decupând timpul poeziei din timpul vieţii… Plecam la scris cum plecau sfinţii în 
pustie, ca să-l întâlnească pe Dumnezeu, iar ceea ce urma avea uneori într-adevăr 
trăsăturile miracolului. Când începeam să scriu, nu aveam senzaţia preaplinului 
care se revarsă, ci mai curând a uimirii că trecea prin mine. Când se oprea, mă 
descopeream golită, pustie şi, mai ales, cu sentimentul că este de tot. Deşi ştiam că 
mi se mai întâmplase, deşi îmi spuneam că şi de alte dăţi mi se păruse la fel şi că 
totuşi minunea se repetase, mă uitam la ultima poezie scrisă cu sfâşietoarea 
convingere că de astă dată este într-adevăr ultima, că niciodată nu voi mai fi în 
stare să scriu nimic. Iar dacă următoarea evadare se dovedea zadarnică şi 
Dumnezeu nu venea la întâlnire, întâmplarea nu era decât o verificare în plus, 
pentru o perioadă, a acestei convingeri.“ – ANA BLANDIANA   
 (792 de  pagini, format 15 x 21 cm) 

LITERATURĂ 



Autor:  Gabriel Klimovicz  
Titlu:  Străinul din Țara Marelui Nimic  
Editura, localitatea, anul:  Editura Tritonic, București, 2019 
 
Scurtă prezentare: 
 „Țara Marelui Nimic” este imaginară, iar granițele ei sunt spirituale. 
Omul care cade în plasa „Marelui Nimic” își pierde umanitatea și devine carne 
de tun pe câmpul de bătălie spirituală al propriului său suflet. Aceasta e ispita 
supremă. 
 Plasa Marelui Nimic, care îi ispitește pe cei mai mulți, majoritari în 
această țară, e țesută din lene sufletească și supunere în fața zeului confort. 
„Străinul” din această țară este cel care, cu prețul vieții, se opune majorității și 
refuză să se lase atras de mirajul și confortul „Marelui Nimic”.   
 (466 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Gwenda Bond  
Traducere: Maria Adam  
Titlu:  Suspicious minds 
Editura, localitatea, anul:  Nemira, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Serie de romane inspirate din universul serialului de televiziune Stranger 
Things, realizat de Netflix. Unul dintre cele mai vizionate și îndrăgite seriale din 
ultimii ani, cu recorduri impresionante de audiență, care a cucerit publicul printr-
un univers retro, al coloraților ani ’80, plin de mister și de supranatural. 
 Un laborator misterios. Un om de știință malefic. O istorie 
secretă. Suspicious minds, de Gwenda Bond, spune povestea mamei lui 
Unsprezece.  Înainte de Demogorgon…înainte de Stăpânul Minții…teroarea 
avea chip uman. 
 În vara anului 1969, tineretul american fierbe. Terry Ives, o studentă de 
la un campus liniștit din Indiana, nu are nicio legătură cu tumultul din Vietnam 
sau cu protestele de la Washington. Însă în Laboratorul Hawkins, condus de 
Martin Brenner, o conspirație amenință totul. Terry Ives și Martin Brenner vor 
începe un război cu totul diferit de cel în desfășurare: un război al cărui câmp de 
luptă e chiar mintea umană.  (460 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: E L James  
Traducere:  Diana Morărașu  
Titlu: Mister 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 LONDRA, 2019. Maxim Trevelyan este atrăgător, bogat și cu relaţii în 
lumea aristocraţiei. N-a trebuit să muncească niciodată și rareori i s-a întâmplat 
să doarmă singur. Toate astea se schimbă când, în urma unei tragedii, Maxim 
moștenește nu doar titlul nobiliar și averea familiei, ci și o mare responsabilitate 
— pentru care nu este deloc pregătit. Dar provocarea cea mai mare este să lupte 
cu atracţia nebănuită pentru o tânără enigmatică abia ajunsă în Anglia, singura 
ei posesiune fiind un trecut tulbure și periculos. Maxim descoperă treptat că fata 
îi inspiră o iubire cum n-a mai simţit vreodată. Dar poate el s-o protejeze de 
primejdia care o ameninţă? Și ce va face Alessia când va afla că și Maxim are 
propriile secrete? Purtându-și cititorii prin Londra, Cornwall și Balcani, Mister 
este o poveste de dragoste plină de suspans, care te va ţine cu sufletul la gură 
până la ultima pagină.  
 După 25 de ani în televiziune, E L James și-a urmat visul din copilărie, 
acela de a scrie povești emoţionante. Așa au apărut senzualul romance Cincizeci 
de umbre ale lui Grey și cele două continuări ale sale, Cincizeci de umbre 
întunecate și Cincizeci de umbre descătușate.(544 de pagini, format 13x20cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Alexandru Șerbănescu  
Titlu: Memorii. Lumea lui Sandy 
Editura, localitate, anul: Editura Vremea, București, 2019 
Colecția: Poveștile Văratecului  
Scurtă prezentare:             
  O întâlnire providențială: trei tineri istorici, angajați la CNSAS, 
cunosc întâmplător, la o lansare de carte, pe nepotul generalului Nicolae 
Rădescu. Numele lui: Alexandru Șerbănescu, de profesie neurolog. Se leagă o 
amiciție de-a lungul căreia profesorul Șerbănescu își deapănă amintirile, 
readucând la viață o lume deja dispărută. 
 „Pentru mine, Profesorul Sandy Șerbănescu este «o întâlnire», care  
m-a făcut să vreau să devin un om mai bun, mai generos și mai încrezător în 
darurile oferite de viață” – Oana Ionel Demetriade.  
 (468 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor:    Radu Toanca  
Titlu: Confesiuni. Din culisele unei lumi disparute. Radu Toanca în dialog cu 
Dan Amedeu Lăzărescu  
Editura, localitatea, anul:  Editura Tritonic, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Din cuprins: Copilăria, adolescența și tinerețea • Nu mă cheamă 
Amedeo!• Nicolae Iorga nu avea simpatie pentru tineret • Nu am putut fi 
niciodată alături de legionari • Nae Ionescu – Un retor și un sofist • În țara lui 
Mussolini • Caporalul Maginot și Caporalul Adolf Hitler • Armand Călinescu – 
Un mare om politic • A venit țarul, a venit țarina • Herman Goring – Despre 
politica românească • Hitler era terorizat de ideea că ar putea pierde petrolul 
românesc • Lui Carol al II-lea i s-a oferit coroana Ungariei • Demența lui 
Dimitrie Sturdza • Arbitrajul de la Viena • Providențiala soluție Antonescu 
• Concepțiile politice ale românilor în anii dictaturii din 1938- 1944 
• Subvențiile serviciilor secrete germane ajungeau în țară prin Nae Ionescu • 
Ideile mele sunt monarhic-parlamentare și elitiste • Înscrierea în PNL 
• Planul Morgenthau • Rușii și comuniștii aveau nevoie de Tătărăscu • Amintiri 
despre Petru Groza • O personalitate enigmatică • „Greva regală” și marea 
manifestație din Piața Palatului • Titel Petrescu – Victima unui fals ordinar 
• Procesul Mareșalului Ion Antonescu.    (416 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Alexandru Mironescu  
Titlu: Floarea de foc 
Editura, localitate, anul: Editura Eikon, Cluj Napoca, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Mişcându-se pe o gamă întreagă de situaţii dintre cele mai felurite, ca 
însă şi viaţa, de la faptul divers, umor, emoţii, destăinuiri intime până la sudori 
reci, cutremurul total şi groaza îngropării de viu adevărate, rar am simţit carte 
mai tulburătoare, mai adânc omenească, mai răscolitoare, ca Floarea de Foc... 
Tot timpul lecturii am avut senzaţia că mă găsesc în prezenţa unui înțelept de o 
calitate excepţională, un adevărat cavaler al spiritului şi al credinţei, 
comunicând din dragoste, oamenilor din vremea lui, un tonifiant, fecund şi 
cuprinzător mesaj de încredere în viaţă, în Dumnezeu şi în oameni. 
Înţelepciunea lui nu importă cum o numim, dar e o înţelepciune pe limba şi 
pentru sensibilitatea omului de astăzi, cu rigoarea, cu acoperirea şi cu setea de 
precizie a omului de ştiinţă, cu arta şi elevaţia scriitorului, cu certitudinea şi 
dinamismul cavalerului credinţei. Cunoscând bine de la cine emană, găsesc mai 
exact poate să o numesc mesajul unui umanist creştin de astăzi. (Părintele 
Benedict Ghiuș)  (352 de pagini, format 15 x 22 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Diana  Mandache 
Titlu:  Masoni sub judecata comunistă. Grupul Bellu 
Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Pe baza documentelor inedite provenite din Arhiva Consiliului Național 
pentru Studierea Arhivelor Securității, Arhiva Ministerului Afacerilor Externe și 
Arhivele Naționale ale României, Diana Mandache reconstituie istoria masoneriei 
române după 23 august 1944, țesătura de relații stabilite între masoni și 
reprezentanții diplomatici ai statelor occidentale și modul de înfiltrare a comuniștilor 
în societațile secrete. Masoni sub judecata comunistă prezintă eforturile masoneriei 
române pentru înlăturarea regimului comunist și urmările acestora: arestarea, 
anchetarea și condamnarea masonilor, din cauza acuzațiilor de ,,spionaj", ,,înaltă 
trădare" și ,,uneltire contra ordinii sociale". Pentru idealul lor și dorința lor de a 
elibera ,,România captivaă, ei au plătit cu ani grei de închisoare.  
 ,,La 6 martie 1945, instaurandu-se in Romania guvernul dr. Petru Groza, pe 
care noi, masonii, il uram și credeam că va fi schimbat foarte curând în urma 
intervenției SUA sș Angliei, în perioada 1945-1951, în cadrul masoneriei am 
desfășurat o activitate ostilă URSS și regimului <...> din țară, precum și o activitate 
de <....> în legatură cu diferite persoane străine aparținând statelor imperialiste (SUA, 
Anglia, Franța), care au fost aduse în masonerie și în care ne puneam toată speranța în 
vederea schimbaăii situatței politice din România." Constantin Bellu 
 (256 de  pagini, format 17 x 22 cm ) 

Autor:   Adrian-Bogdan Ceobanu 
Titlu: Secretarii generali ai Ministerului Afacerilor Străine (1878-1918). Studii și 
documente 
Editura, localitatea, anul:  Editura Universității Al I Cuza, Iași, 2019 
 
Scurtă prezentare: 
 La peste 140 de ani de diplomație românească modernă, cunoaștem prea 
puțin despre acești deținători vremelnici ai uneia dintre cele mai importante funcții 
din organigrama Ministerului Afacerilor Străine. Și nu avem în vedere doar 
perioada anterioară anului 1918, limita cronologică superioară a demersului nostru, 
ci și perioada următoare. În aceste condiții, volumul de față propune o schimbare de 
perspectivă, motivată atât de sursele documentare inedite, cât și de sugestiile de 
lectură de dată recentă. Comută interesul față de temele clasice ale politicii externe, 
importante, în continuare, pentru a înțelege mecanismele decizionale de politică 
externă – încheierea unor alianțe, reorientarea de la un sistem de alianțe către altul – 
spre istoria diplomației românești într-o perioadă marcată de profunde transformări: 
de la 1878, momentul recunoașterii Independenței, până la 1918, realizarea Marii 
Uniri. (Bogdan Ceobanu) .   
 (250 de pagini 17 x 24 cm) 

Autor:  Mihail E. Ionescu (coord.)  
Titlu:  Românii în „Marele Război”. Anul 1918: documente, impresii, mărturii 
Editura, localitatea, anul: Militară, București 2019 
 
Scurtă prezentare: 
 Această lucrare încheie proiectul Românii în „Marele Război”. 
Documente, impresii, mărturii, iniţiat în anul 2014 de Institutul pentru Studii 
Politice de Apărare şi Istorie Militară prin care s-a dorit evidenţierea evoluţiei 
naţiunii române în cadrul primei conflagraţii mondiale şi în cadrul căruia au 
apărut tomurile aferente anilor 1914, 1915, 1916, 1917.  
 (612 pagini, format 17x 24 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Raluca Petre  
Titlu: Managementul informatței în media  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2019 
Scurtă prezentare: 

 În calitate de cetățeni vrem și avem dreptul să știm ce se întâmplă în 
lume, în țară și în comunitatea din care facem parte. Dar cum știm că 
informațiile ce ne parvin zilnic din media vechi și noi sunt corecte și utile 
pentru viața noastră? Pornim de la premisa că sfera mediatică autohtonă este 
saturată de un amalgam de date, opinii, zvonuri, informații verificabile, dar și 
teorii ale conspirației. Această carte își propune și să fie un ghid anti-
manipulare, care să echipeze cititorii cu instrumente ce le vor permite să 
distingă între adevăr și distorsiuni, între știri documentate și invenții, între 
informații și zvonuri, între știri adevărate și fake news. 
Raluca Petre a susținut doctoratul în sociologie la Graduate School for Social 
Research, Varșovia cu o teză despre schimbarea instituțională a mass-media 
din România. În prezent este conferențiar universitar la Universitatea Ovidius 
din Constanța, unde predă studii media. A publicat peste 25 de articole 
științifice în Germania, Franța, Polonia, Elveția și România.  

 (346 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  ***  
Titlu: Conace si pensiuni din Romania 3  
Editura, localitatea, anul:  Igloo Media, București, 2019 
 
Scurtă prezentare: 
 Când plecau în vacanță, părinții și bunicii noștri nu stăteau la hotel, ci 
trăgeau în gazdă pe la casele oamenilor, unde se abandonau tihnei și 
promenadelor. Deprinderea de altădată n-a dispărut cu totul, ea are un 
corespondent actual. În paralel, și oarecum în răspăr cu industria hotelieră 
consacrată, proliferează pensiunile de mică anvergură, dar cu personalități 
puternice. Albumul bilingv română-engleză Conace şi Pensiuni din România 
3, continuarea uneia dintre cele mai iubite și căutate serii igloobest, prezintă o 
selecţie de 18 locuri speciale din ţară care se remarcă prin calitatea arhitecturii, fie 
că este vorba de recuperări ale unor construcţii vechi sau de proiecte în totalitate 
noi.  
 (200 de pagini, format 27 x 21cm) 

   ESTETICA 

Autor:  Max Dessoir 

Traducere: Val. Panaitescu  

Titlu:  Estetica și știința generală a artei expuse în trăsăturile lor principale 

Editura, localitatea, anul:  Editura Universității Al I Cuza, Iași, 2019,  

Scurtă prezentare:  

 Max Dessoir și-a pus în valoare pregătirea complexă mai ales în cîmpul 

esteticii, unde s-a afirmat ca un adevărat înnoitor. Anii care preced și cei ce 

urmează primului război mondial s-ar putea numi, în estetică, și „momentul 

Dessoir”; afirmația nu e hazardată, chiar dacă niciodată pînă atunci această 

disciplină nu a reunit mai mulți reprezentanți de valoare și nu a dat mai multe 

rezultate semnificative. „Secolul al XIX lea a fost epoca antitezelor ideologice”, 

observa Guido Morpurgo-Tagliabue; însă plăcerea pentru „polarizare”, dacă nu 

și pentru „antinomii metafizice” s-a perpetuat și în secolul următor. Fascinat de 

jocul opozițiilor, Dessoir a încercat, în același timp, o „împăcare” între 

subiectivismul estetic (reprezentat mai ales de școala empatică, prin Lipps și 

alții) și obiectivism (cu deosebire în variante descriptive, fenomenologice). 

(Val. Panaitescu)  (406 de pagini, format 17 x 24 cm) 

   ARTĂ, ARHITECTURĂ 

   ȘTIINȚELE COMUNICĂRII  



Autor:  Alexandru Mitru 
Ilustrații: Done Stan  
Titlu: Povești despre Păcală și Tândală 
Editura, localitatea, anul: Arthur, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 "— Tândală se numeşte. Şi cei din Sărăcani povestesc că Tândală – dar 
nu e de crezut! – s-ar fi născut în pădure, sub forma unei gogoşi amare de tufan. 
De-acolo – sfătuit de Noroc, un omuleţ ciudat – l-ar fi adus moş Negru… 
— Întocmai ca moş Albu pe tine, Păcală! 
— Mi-este deci frate de Noroc! S-a bucurat Păcală. Mi-ar plăcea să-l cunosc! 
— Ehei, îl vei cunoaşte, n-ai teamă, l-a încredinţat moş Albu. Cine s-aseamănă  
s-adună. Şi poate c-o să faceţi chiar unele isprăvi împreună, feciorule, că lumea 
toată este-nsetată de dreptate şi de unii ca voi are întotdeauna nevoie…" 
 (112 pagini, format 21 x  28 cm) 

Autor: Francois Rabelais,  
Traducere: Ileana și Romulus Vulpescu  
Titlu: Gargantua și Pantagruel  
Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 „François Rabelais s-a născut în jurul anului 1494, în ținutul Turena, din 
Franța centrală, la Deviniera, o fermă de lânga Chinon, a tatălui său, avocatul 
Antoine Rabelais. Omul ăsta simplu, voios și deschis, care se-apropia de patruzeci 
de ani, era la data aceea o personalitate cunoscută printre savanții și printre 
literații umaniști din Europa. Se numea François Rabelais, și istoria literaturii 
universale avea să-i ofere locul cuvenit unuia dintre cele mai strălucitoare condeie 
scriitoricești ale lumii. La urma urmei, Gargantua & Pantagruel e, într-o anume 
măsură, un fel de autobiografie nemărturisită, autobiografie în care amintiri din 
copilărie și din tinerețe sunt transfigurate, în alt fel decât la Creangă, și strecurate 
dibaci, sub pretextul fantasticului și-al fabulosului.” Romulus Vulpescu  
 (368 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Daniel N. Stern, Nadia Bruschweiller-Stern  
Traducere:     Camelia Munteanu  
Titlu: Nașterea unei mame. Cum te schimbă pentru totdeauna experiența 
maternității 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
   Ce anume declanșează atitudinea specifică maternității? Cum este posibil 
ca aceasta să fie unică, proprie fiecărei femei în parte, și totuși împărtășită de toate 
mamele? Într-un fel, mama trebuie să se nască din punct de vedere psihologic în 
aceeași măsură în care bebelușul ei trebuie să vină pe lume fizic. Femeia dă 
naștere, în propria sa minte nu unei ființe noi, ci unei noi identități: ea capătă 
sentimentul de a fi mamă. Cum apare această nouă identitate în fiecare femeie și 
cum anume se simte acest proces? Ia naștere odată cu momentul în care bebelușul 
scoate primul țipăt? Acest volum tratează experiența interioară, adesea personală, 
de a deveni mamă, arătând cum venirea pe lume a unei mame nu survine într-un 
singur moment dramatic, definitoriu, ci iese la iveală treptat, din efortul cumulat 
din numeroase luni care precedă și urmează nașterea propriu-zisă copilului. 
Daniel N. Stern a fost profesor de psihologie la Universitatea din Geneva și a 
predat psihiatria la Universitatea Cornell. Este expert în dezvoltarea copilului și a 
realizat timp de 30 de ani numeroase studii despre relația mamă-copil. Dintre 
cărțile sale, la Editura Trei au apărut Jurnalul unui bebeluș. 
Nadia Bruschweiller-Stern este specializată în psihiatrie pediatrică și psihoterapie 
pentru copii și adolescenți.     (256 de pagini, format 13 x 20 cm) 

  NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 



Editura Casa Radio 

Ascultă 5 minute de muzică clasică  
 
Catalog : 478 ADD  
Nr. discuri : 1  
Durată CD : 72:18  
Anul apariţiei : 2019   
 
 La început a fost o întrebare, ar fi total de 
neconceput ca în spațiile publice aglomerate din 
România, să se audă și muzică clasică, pe lângă 
celelalte genuri? Măcar cinci minute, care nu ar 
putea deranja nici pe cei care nu au ascultat 
vreodată în viața lor muzică clasică. Și așa s-a 
născut, în octombrie 2010, proiectul „Ascultă 5 
minute de muzică clasică”: în lunile martie și 
octombrie, în fiecare zi, cel puțin cinci minute de 
muzică clasică pot fi ascultate în aceste spații 
neconvenționale, incluse în playlisturile 
furnizorilor de muzică ambientală. 
 O adevărată schimbare de mentalitate a 
societății nu poate veni decât prin educație, așa că 
a fost firesc ca proiectul să vizeze cu prioritate și 
școlile din România.  
 În 2014, a fost semnat protocolul de 
colaborare dintre Radio România și Ministerul 
Educației Naționale prin care „Ascultă 5 minute de 
muzică clasică” devenea program național în 
școlile românești. De atunci și până astăzi, peste 
200 de fișiere cuprinzând o lucrare muzicală și o 
poveste despre ea au plecat către școlile românești, 
iar rata de participare la proiect a ajuns de la 
120.000 de copii în anul școlar 2014-2015 la peste 
220.000 elevi în anul școlar 2018-2019. (Extrase 
din prezentarea albumului realizată de Cristina 
Comandașu – Radio România Muzical)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia Iliescu, Carmen Ionescu, Octavian 
Silivestru 
Radio-istorii 21-25 decembrie 1989  
ISBN : 978-606-8468-97-6  
Format : 17 x 22  
Nr. pagini : 184  
Durată CD : 48:36  
Anul apariţiei : 2019   
 Între zecile de volume despre Revoluţia 
din 1989 – care se întrec în a se afirma cât mai 
obiective – iată o carte ce nu se sfieşte să se 
înfăţişeze ca fiind subiectivă. Oferind cititorilor 
mărturiile celor care au trăit zilele Revoluţiei în 
studiourile Radiodifuziunii, readucem în atenţie 
întrebări care se mai pun şi acum, la 30 de ani de 
la evenimente: a fost revoluţie sau lovitură de stat? 
Teroriştii au existat ori au fost inventaţi? Radioul a 
fost un simplu instrument propagandistic sau un 
real mijloc de informare? Ca în majoritatea 
situaţiilor, răspunsurile nu pot fi doar în alb şi 
negru.  
 Cartea reface atmosfera celor cinci zile 
pline de neprevăzut, desfăşurate într-o instituţie de 
mare importanţă pentru ţară, populată la sfârşitul 
lui 1989 cu profesionişti veritabili, dar şi cu 
propagandişti de meserie. Aproape toţi au fost 
surprinşi de lumina orbitoare pe care a răspândit-o 
schimbarea bruscă şi neaşteptată a regimului 
politic. Aceşti oameni au rămas în primul moment 
pietrificaţi de mirare şi nesiguranţă. Apoi au 
reînceput, cu entuziasm, să se activeze – unii mai 
repede, alţii mai încet, după cum le era firea şi 
statutul profesional – să evalueze noua situaţie, să 
se adapteze şi să înceapă reconstrucţia. (fragment 
din Introducere de Silvia Iliescu) 
 Din SUMAR CD 
1. Ana Blandiana, interviu de Octavian Silivestru, 2015; 2. 
Emisiune Radio Bucureşti, 22 decembrie 1989 – Ana 
Blandiana; 3. Alexandru Mironov, interviu de Octavian 
Silivestru, 2019; 4. Ilie Mihai, interviu de Octavian 
Silivestru, 2019; 5. Gheorghe Belciug, interviu de Octavian 
Silivestru, 2018; 6. Sorin Helmis, interviu de Octavian 
Silivestru, 2018; 7. Carol Mălinescu , interviu de Octavian 
Silivestru, 2019; 8. Vasile Manta, interviu de Octavian 
Silivestru, 2012; 9. Sofia Şincan, interviu de Octavian 
Silivestru, 2019.  


