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București  



      

 Radio-istorii. 21-25 decembrie 1989  

 

 Final de an cu emoționante momente comemorative. 
Vineri, 20 decembrie,  Sala Radio a fost scena unui concert-
eveniment emoţionant: In memoriam – 30 de ani de la Rev-
oluţia din 1989. Orchestra Naţională Radio, sub bagheta 
dirijorului de origine italiană David Crescenzi - dirijor invi-
tat al Operei din Düsseldorf (Germania), a interpretat una 
dintre partiturile monumentale ale muzicii 
clasice: Recviemul de Verdi. Acesta şi-a com-
pus Recviemul în memoria poetului şi romancierului italian 
Alessandro Manzoni şi premiera a avut loc în Biserica San 
Marco din Milano, în 1874. 

 Solişti aplaudaţi în ţară, dar şi pe scenele inter-
naţionale, au sosit la Bucureşti pentru eveniment: Teodora 
Gheorghiu – soprană, Maria Miron – mezzosoprană, Ovidiu 
Purcel – tenor şi Marius Boloş - bas. Evenimentul s-a des-
fășurat cu participarea Corului Academic Ra-
dio (dirijor: Ciprian Ţuţu). 

 În deschiderea concertului, Editura Casa Radio a lansat 
în foaierul Sălii Radio,  audiobook-ul de mărturii realizat de 
Silvia Iliescu, Carmen Ionescu, Octavian Silivestru, Radio-
istorii. 21-25 decembrie 1989.  

  La împlinirea a 30 de ani de la Revoluţia din 
1989, Radio-istorii. 21-25 decembrie 1989 se constituie într
-o restituire-document care tezaurizează mărturiile şi 
vocile care au transpus pe unde istoria la Radio România în 
acele zile fierbinţi de incertitudine, cutezanţă şi speranţă. 
 Despre semnificaţia acestor mărturii şi despre ideea şi 
proiectul albumului au vorbit managerul Agenţiei de Presă 
RADOR şi Silvia Iliescu, coautoare ale albumului. Detalii 
despre album pe www.edituracasaradio.ro.  

 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: Martin Heidegger 
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:  Conceptele fundamentale ale metafizicii Lume. Finitudine. Singurătate 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Prelegerea de față a fost ținută de Heidegger la doi ani după publicarea 
lucrării Ființă și timp. Aproape toate problemele majore care l-au preocupat încă 
din tinerețe, în seminarele de la Freiburg, sunt reluate și adâncite aici, adăugându-
se câteva teme noi. Teza extrem de originală că nici o construcție conceptuală nu 
este posibilă decât pe temeiul unei situări afective este prezentată încă din 
introducere. Tot acolo întâlnim faimoasa definiție heideggeriană a filozofiei, poate 
cea mai succintă definiție oferită vreodată: „Filozofia este filozofare“. Adevărul ei 
îl dovedesc cu prisosință paginile acestei prelegeri, fiindcă întâlnim aici un gânditor 
„la lucru“, aflat în plin act al gândirii. Felul în care analizează plictiseala amintește 
de bine-cunoscuta analiză a angoasei din Ființă și timp. 
Dar poate că spectacolul cel mai elocvent al încordării gândului îl oferă partea a 
doua a volumului de față, unde Heidegger caută să afle, tot pe calea analizelor 
fenomenologice, care este diferența între animal și Dasein-ul uman. Are animalul 
un mod specific de a fi? Are și el, precum Dasein-ul, o lume? Răspunsul va veni 
după minuțioase analize, care ne poartă prin întreaga lume animală, urmând ca 
Heidegger să se întoarcă, după acest vast ocol, la raportul Dasein-ului cu lumea 
înțeleasă ca stare de manifestare a ființării în întregul ei.  
 (496 de pagini, format 16 x 23 cm) 

Autor:   Constantin Noica 
Titlul: Interpretări la Platon 
Editura, localitate, anul: Humanitas, București, 2019 
 
Scurtă prezentare: 
  „Expresia amicus Plato… e a lui Platon însuși înainte de-a fi a 
detractorului lui Platon. Niciodată nu ești în tihnă cu Platon. Gândirea lui riscă. 
Întreg efortul dialectic înseamnă consimţire la risc. Iar de fiecare dată totul poate 
cădea. Consimţi la această aventură? Ești apt să-l înţelegi pe Platon. 
Dacă nu, te poţi mulţumi cu adevărurile școlii.  
 Platonismul întreg, și cu el doctrina lui Socrate, ar reprezenta o mare 
platitudine dacă s-ar reduce la a spune: trebuie să știm «exact» despre ce vorbim. 
Socrate și Platon n-ar fi fascinat cultura veacurilor dacă ar fi adus simpla exigenţă 
de exactitate în discursurile noastre. Dincolo de cunoștinţele exacte ne mai trebuie 
o știinţă: e știinţa Ideilor.“ – CONSTANTIN NOICA  
 (468 de pagini, format 15 x 21 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Ion Vinea 
Titlu:  Opere 11, Publicistica (1941-1942) 
Ediție critică, note și comentarii: Elena Zaharia Filipaș, Magdalena Răduță 
Editura, localitatea, anul:  Muzeul Național al Literaturii Române, București, 
2019 
 
Scurtă prezentare: 
 „Publicistica sa nu este nici proză poetică în travesti, nici gazetărie 
adulterată. Poetul suprarealist intransigent, care a amânat debutul în volum până în 
clipa trecerii la cele eterne, a fost, în acelaşi timp, un gazetar în adevăratul înţeles 
al cuvântului, înzestrat cu o capacitate de analiză complexă (politică, socială, 
economică şi culturală) şi cu cea de expresie jurnalistică adecvată.  
 Pe deasupra, cu o poziţie ideologică rară în România interbelică: aceea a 
unei stângi moderate, democratice şi nemarxiste. Care evoluează, în timp, de la 
iluziile unei tinereţi socialiste, de la începutul anilor ’20, la moderaţia şi chiar 
scepticismul pe care, în pragul războiului, le aduce luciditatea”  
 (Răzvan Voncu, O conştiinţă a dezastrului: Ion Vinea, în „România 
literară”, nr. 34, 2016)  
 (900 de pagini, format 13 x 20 cm) 

FILOSOFIE 



Autor: Primo Levi 
Traducere: Doina Condrea Derer  
Titlu:  Cei aleși și cei damnați 
Editura, localitatea, anul:  ART, București, 2019 
Colecţie: ART clasic 
Scurtă prezentare: 
 Înainte să pice sau să se arunce în gol pe casa scărilor și să moară – „la 
Auschwitz, patruzeci de ani mai târziu“, după cum avea să declare Elie Wiesel –, 
Primo Levi a scris o ultimă carte, în care se întoarce la lagărele de concentrare și 
la moștenirea Holocaustului. Cei aleși și cei damnați este o meditație complexă 
despre memorie și slăbiciunile ei, despre natura regimurilor autoritare și o 
încercare de a găsi un posibil răspuns la întrebarea dacă istoria este menită sau nu 
să se repete. Nimeni nu e capabil de o uitare definitivă, după cum el singur o 
spune, iar în preajma unei rememorări neobosite a ororilor nazismului, mai ales 
când le-ai simțit pe pielea ta, lumea riscă să nu-ți mai pară locul unei posibile 
vieți fericite. Când mori, ai cu totul altceva de făcut decât să te gândești la 
moarte, dar după ce ai reușit să scapi de ea, moartea îți rămâne veșnic alături.   
 (240 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Radu Paraschivescu 
Titlu: Omul care mută norii Șapte întâmplări 
Editura, localitatea, anul: Editura Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Un bărbat se trezeşte ducându-şi viaţa sub dominaţia unei cifre. Un altul 
e luat de pe o bancă din parc şi pus să imite, într-un show ţinut în inima 
Capitalei, un şarlatan presat de urgenţe neamânabile. Un preacucernic angajează 
un evlavios care transformă un cantonament în loc de rugăciune şi plasează 
mătănii în locul televizoarelor din camere. Doi surdomuţi deschid, într-un 
târguşor din Provence, un joint venture care cheamă la luptă gustul şi mirosul. O 
fată cu nume înşelător se îndreaptă spre groapă ascultând obsesiv Sepultura. O 
pereche de pungaşi adolescenţi fură de prin case şi lasă o semnătură sfidătoare, 
colorând de fapt visul unui al treilea. O povestitoare bizară deapănă o păţanie în 
care lucrurile scapă de sub control în centrul Romei. 
Sunt şapte întâmplări de ieri şi de azi, din Franţa sau din Italia, dintr-un colţ al 
Bucureştiului sau dintr-altul. În Omul care mută norii, Radu Paraschivescu se 
suie la volanul prozei scurte şi îşi plimbă cititorii pe un traseu cu o serie de opriri 
la cerere: stupoare, veselie, tandreţe, deznădejde şi speranţă. 
 (328 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Vasile Ernu 
Titlu: Izgoniții 
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Volumul Izgoniții este al treilea din Mica trilogie a marginalilor, din care 
mai fac parte Sectanții și Bandiții. Sectanții a fost distins cu Premiul „Matei 
Brâncoveanu” pentru Literatură în 2015. Bandiții a fost distins cu Premiul 
Observator cultural pentru Eseistică/Publicistică în 2017. 
 Biblia ne povestește despre Iacov și Esau, fiii gemeni ai patriarhului Isaac. 
Esau, care, potrivit legii, trebuie să fie moștenitorul, pierde totul în fața lui Iacov. 
Acesta, cu ajutorul mamei sale, fură binecuvîntarea tatălui, iar cu un blid de 
mâncare îi „cumpără drepturile” flămândului Esau. Urmarea acestui „furt” este 
primul război civil din istorie. Izgoniții repovestește acest mit fondator prin istoria 
unei familii de evrei din Chișinău de la începutul secolului XX. Este istoria a doi 
frați: Sara și Aaron. Viața și aventurile lor se desfășoară în imperiul țarist între 
1903 – cînd la Chișinău are loc primul pogrom cu rezonanță globală – și 1917 – 
anul Revoluției ruse. Este și istoria unui război civil modern, în condiții total 
diferite, laice și radicale. Este povestea frământărilor celor doi și a felului în care 
reacționează când au de-a face cu violența și când li se fură drepturile sociale, 
politice sau economice. Aaron și Sara dau răspunsuri radical diferite la aceleași 
probleme într-un debut de secol nebun.  
 (304 pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 



Autor:   Tony Mitton  
Traducere:   Oana Dușmănescu  
Titlu:  Fiul lui Takumi 
Editura, localitatea, anul:  Editura Pandora M, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Viața e imprevizibilă şi variată şi nimic nu durează pentru totdeauna. 
Cel mai important e să trăim şi să iubim şi, dacă se poate, să facem un lucru 
bun din când în când.  
 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.    
 (256 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Charlie Jane Anders 
Traducere: Antuza Genescu 
Titlu:  Orașul de la miezul nopții 
Editura, localitatea, anul:  Nemira, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Cine ne controlează somnul ne controlează și visele. Iar de aici mai e 
un singur pas să ne controleze întreaga viață. 
 Ianuarie este o lume muribundă. O parte a planetei este cufundată într-
un întuneric înghețat, în vreme ce, pe partea cealaltă, totul e pârjolit de o 
lumină orbitoare. Umanitatea atârnă de un fir de ață, împrăștiată în două orașe 
arhaice, construite pe o fâșie de apus nesfârșit. Dar viața în orașe este la fel de 
periculoasă ca în deșerturile din afară. 
 Într-o lume în care până și timpul este controlat de conducători, iar 
nivelul de lumină e reglat artificial, sufletele pierdute sunt trimise printre 
umbre, în sălbăticie. 
 O astfel de paria, sacrificată în noapte, dar salvată de timp și de 
legătura cu o bestie misterioasă, se va ridica din sălbăticie ca să preia întreaga 
putere, înainte ca planeta să fie zdrobită de greutatea rasei umane. 
 „E un roman cu și despre «mileniali», oameni tineri, care trebuie să-și 
găsească drumul printr-o lume nedreaptă, coruptă și violentă.“ 
The Guardian (416  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Sejal Badani  
Traducere:  Camelia Ghioc  
Titlu: Taina povestitoarei 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2019 
Scurtă prezentare:  
 Jaya, jurnalistă newyorkeză, este devastată după ce pierde a treia 
sarcină, căsnicia i se destramă şi totul pare să se prăbuşească. Pentru a și mai 
alina suferinţa, pleacă în India, în căutarea unor răspunsuri despre trecutul 
familiei sale. 
 Cucerită de peisajele, sunetele şi mirosurile insolite care o asaltează, 
Jaya începe să studieze cu entuziasm cultura Indiei. Ravi, fostul servitor şi 
confident al bunicii ei, Amisha, o ajută să descopere luptele, perseverenţa, 
iubirea ascunsă şi căderea tragică a acesteia în timpul ocupaţiei britanice. 
Grație poveştii extraordinare a curajoasei Amisha, Jaya își descoperă un 
optimism şi o putere pe care nu le a bănuit niciodată.   
 Sejal Badani a renunţat la avocatură pentru a se dedica scrisului. Cărţile 
ei sunt bestselleruri USA Today, Washington Post, Wall Street Journal şi 
Amazon Charts.   
 (512 pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Nadia Murad , Jenna Krajeski , Amal Clooney  
Titlu: Eu voi fi ultima. Povestea captivităţii mele şi lupta mea împotriva 
Statului Islamic   
Editura, localitate, anul: Editura Polirom, Iași, 2019 
Colecția: CARTIER Istoric  
Scurtă prezentare:             
  Nadia Murad s-a născut și a crescut în Kocho, un sat de fermieri și 
păstori yazidiți din nordul Irakului. Pe 15 august 2014, cînd Nadia avea doar 21 
de ani, viața tihnită din satul natal a luat sfârșit odată ce acesta a fost ocupat de 
ISIS. Bărbații care au refuzat să se convertească la islam au fost executați, 
trupurile lor fiind aruncate în gropi comune, iar Nadia, alături de celelalte tinere, 
a fost dusă la Mosul și vândută ca sclavă. A fost ținută în captivitate, bătută și 
violată în repetate rânduri, până când, ca printr-o minune, a reușit să evadeze, 
găsind adăpost în casa unei familii de musulmani sunniți. Eu voi fi ultima este 
un apel la acțiune împotriva brutalității Statului Islamic, povestea celui care își 
dorește să supraviețuiască și o scrisoare de dragoste către o țară pierdută, o 
comunitate fragilă și o familie destrămată de război.   
 (304 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor:    GÜNTER K. KOSCHORREK  
TRADUCERE: ANCA IRINA IONESCU 
Titlu: Zăpada însângerată 
Editura, localitatea, anul:  Editura Corint, București, 2019 
 
Scurtă prezentare:  
 În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în armata germană, 
soldaților le era cu desăvârșire interzis să țină un jurnal personal. Însă Günter 
K. Koschorrek, un tânăr mitralior proaspăt recrutat în 1942, a nesocotit ordinul 
ofițerilor săi superiori și a consemnat, pe orice bucățică de hârtie avută la 
îndemână, impresiile sale despre luptele la care lua parte. Păstrate în 
căptușeala hainei lui, notițele au ajuns la mama autorului și, timp de aproape 
cinci decenii, au rămas pierdute, până când au fost descoperite de fiica lui, 
stabilită între timp în Statele Unite ale Americii. Pe baza lor, fostul soldat 
specializat în mânuirea mitralierei, devenit director de vânzări, a scris acest 
jurnal tulburător, convins că era datoria lui față de camarazii căzuți pe 
front. Zăpada însângerată oferă o perspectivă unică asupra vieții cotidiene din 
tranșee, cu detalii incredibile din diferite zone de conflict: Rusia, România, 
Italia și Polonia.   
 (480 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Ion Vianu, Matei Călinescu 
Titlu: Scrisori din exil Corespondență inedită 
 Editura, localitate, anul: Editura Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 „E interesant că nici Eliade, nici Cioran (Ionescu a fost salvat de partea 
lui franceză) n-au putut înțelege, nici măcar teoretic, totalitarismul – de dreapta 
sau de stânga, fascismul (pentru care au avut simpatii) sau comunismul. E, dacă 
vrei, o formă de iresponsabilitate, și e justificat ca ei să fie acuzați de asta. Noi 
am fost loviți atât de năprasnic, încât nu am avut prilejul să dăm dovadă nici de 
responsabilitate, nici de iresponsabilitate; mentalitatea noastră a devenit una 
de supraviețuitori (în sensul tehnic: cei care au supraviețuit unei catastrofe). 
Orizontul nostru intelectual-psihologic e acela tipic supraviețuitorului. Eliade, în 
concluzie, reprezintă generația de imediat dinaintea Potopului (generație care nu-
și putea închipui Potopul, deși, indirect – sau chiar direct ‒, putea fi «fascinată» 
de el); noi suntem cei dintâi de după Potop, scăpați ca prin minune de marea 
devastare, devastați totuși de însuși faptul că am scăpat. Ar fi de dezvoltat 
această teorie a «supraviețuirii» (un lucru teribil de trist) ca fenomen 
generațional.“ – MATEI CALINESCU  (528 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Thierry Wolton 
Traducere: Wilhelm Tauwinkl, Mariana Piroteală, Elena Ciocoiu, Adina 
Cobuz, Emanoil Marcu şi Vlad Russo  
Titlu:  O istorie mondială a comunismului. Încercare de investigație istorică 
Volumul II – Când moare corul. Victimele 
Editura, localitatea, anul:  Humanitas, București, 2019 
Scurtă prezentare: 
 „Din respect față de victime avem datoria de a nu uita ce a însemnat cu 
adevărat noaptea totalitară comunistă. Sacrificiul pe care l-au făcut acei oameni, de 
toate vârstele, de toate condițiile, de toate naționalitățile, depășește orice capacitate 
de înțelegere. Victimele sunt adevăratul chip al acelor regimuri care au purtat – ceva 
nemaivăzut în istoria omenirii – un război civil permanent împotriva propriilor 
popoare. Toți acei oameni au suferit aceeași soartă, dar fiecare și-a dus crucea singur 
și neștiut, și fiecare și-a murit moartea într-o singurătate fără sfârșit. Noi, omenirea 
întreagă, avem datoria morală de a le păstra memoria, indiferent dacă am cunoscut 
la rându-ne regimurile fără de lege, dacă le-am fost complici, cu gândul sau cu fapta, 
sau dacă am închis ochii și nu ne-am lăsat atinși de tragedia care se desfășura în 
vecinătatea noastră. Victimele comunismului reprezintă conștiința noastră 
vinovată.“ – THIERRY WOLTON   (928 de pagini, format 16 x 23 cm ) 

Autor:  Liliana Corobca (editor) 
Titlu: Panorama comunismului în Moldova sovietică  
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Din cuprins: Basarabia în perioada primei ocupaţii sovietice. Crearea 
RSSM • Între seceră şi ciocan: schimbări de mentalitate induse de înfometarea 
populaţiei din RSS Moldovenească (1946‑1947) • Opoziţie şi rezistenţă faţă de 
puterea sovietică din RSSM • Istoricul din RSS Moldovenească între ştiinţă, 
politică şi ideologie • Politica editorială • Viaţa teatrală într‑un regim totalitar 
(1933-1991)  
„34 de specialişti din Republica Moldova oferă o perspectivă clară şi coerentă 
asupra regimului comunist din această ţară. Sunt aduse în atenţia cititorilor 
subiecte din istoria, politica şi cultura Moldovei sovietice, mai puţin sau deloc 
cunoscute şi cercetate în spaţiul românesc: de la formarea şi evoluţia RASSM, 
deportările staliniste sau foametea de după cel de-al Doilea Război Mondial la 
simbolurile de stat ale RSSM, politica naţională, religie, învăţămînt, minorităţi, 
legislaţie, patrimoniu cultural, dimensiuni ale cotidianului etc. Dacă în 2018 s-a 
vorbit mult despre ce a unit provinciile româneşti, în 2019, la 30 de ani de la 
căderea regimului comunist în România, încercăm să aflăm ce ne desparte, întrucît 
comunismul, prin politicile sale profund şi constant românofobe, a pus un zid înalt 
şi lung, cît 46 de ani (1945-1991), izolând şi îndepărtând România de 
Basarabia.” (Liliana Corobca)  (912 de pagini 16 x 24 cm) 

Autor:  Sorin Turturică  
Titlu:  Cruciaţi ai înălţimilor. Grupul 7 Vânătoare de la Prut la Odessa 
Editura, localitatea, anul: Militară, București 2019 
 
Scurtă prezentare: 
 O carte realizată de un istoric tânăr, Sorin Turturică, cu contribuţia 
generalului-locotenent (r) Ioan Di Cesare, cavaler al Ordinului Mihai Viteazul, 19 
victorii aeriene, despre pregătirea de război şi acţiunile de luptă întreprinse în 
campania anului 1941 de Grupul 7 Vânătoare. 
 "După 20 octombrie 1941, escadrilele şi eşaloanele rulante ale Flotilei 1 
Vânătoare s-au pus în mişcare, luând direcţia Bucureştiului. Flotila 1 Vânătoare a 
fost creditată cu 143 de avioane inamice doborâte sigur, dar a pierdut zece piloţi, 
iar doi au fost daţi dispăruţi. Alţi cinci piloţi au fost răniţi. Din totalul pierderilor, 
patru morţi, un dispărut şi un rănit aparţineau Grupului 7 Vânătoare „Locotenent-
comandor Alexandru Popişteanu”. Era un tribut greu, mai ales că printre ei se 
aflau comandantul grupului şi doi comandanţi de escadrilă."  
 (252 de pagini, format 13x 20 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Mihaela-Alexandra Tudor  
Traducere și prefață: Pompiliu Alexandru  
Titlu: Epistemologia comunicării. Ştiinţă, sens şi metaforă  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2019 
Scurtă prezentare: 

 Această lucrare pune în evidență mizele și rolul metaforei în 
comunicarea cunoștințelor, deschizând o perspectivă teoretică nouă asupra 
punerii în cuvinte și instituirii lumii simbolice ale științei. Avem în față o carte 
care, pe de o parte, conceptualizează fenomenul „medierii metaforice” aflat în 
centrul dispozitivelor comprehensive ale cercetării științifice – modele, ipoteze, 
cadre de inteligibilitate etc. – și, pe de altă parte, propune în epistemologia 
socială teoria înțelegerii și descrierii problemelor de comunicare prin 
identificarea și analiza tipologiilor metaforice. 
 Mihaela Alexandra Tudor este Directoare executivă a revistei Essachess 
– Journal for Communication Studies, Conferențiar Abilitat în Dirijarea 
Cercetării în Științele Informației și Comunicării din cadrul Universității Paul 
Valéry, Montpellier 3.  (244 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Alexandru VOLACU 
Titlu: Avem datoria de a vota? 
Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2019 
Scurtă prezentare: 
 Cartea de faţă explorează în adâncime două întrebari, anume dacă avem 
datoria morală de a vota şi dacă ar trebui să avem datoria legală de a vota. 
Dezbaterile cu privire la democraţie, tradiţional influenţe în spaţiul academic şi 
tot mai prezente în spaţiul public mai ales în contextul provocărilor populiste din 
ultimii ani, nu pot fi abordate fără a ridica problema votului, dat fiind rolul 
central pe care procesul electoral îl joacă în orice democraţie reprezentativă. 
Cartea depăşeşte discuţiile clasice despre cum sunt organizate alegerile din punct 
de vedere formal şi despre factorii care influenţează votul sau prezenţa la urne, 
căutând să folosească instrumentele metodologice riguroase ale filosofiei politice 
analitice pentru a analiza datoriile noastre morale şi politice în contextul 
electoral. Ea caută, de asemenea, să pună la îndoială intuiţiile noastre cu privire 
la datoriile pe care le avem în raport cu votul, contestând în multiple rânduri atât 
"inţelepciunea folclorică", cât şi argumentele dezvoltate în spaţiul academic 
pentru sau împotriva datoriei de a vota. Prin tema şi abordarea vizată, cartea 
reprezintă, în spaţiul publicistic românesc, prima încercare de examinare 
comprehensivă a votului din perspectiva normativă.  
 (206 pagini, format 17 x 24cm) 

   ȘTIINȚE JURIDICE 

Autor:  Valerius M. Ciucă 

Titlu:  Euronomosofia. Periplu filosofic prin dreptul european. Lecțiuni 

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

Scurtă prezentare:  

 Prefaţă la prima ediție de academician Wilhelm Dancă. Postafață de 

academician Alexandru Zub. În cuprinsul acestui volum cu caracter 

interdisciplinar autorul tratează despre o „Europă” juridică și judiciară, profilată 

ca atare mai ales după pronunțarea, la 5 februarie 1963, a deciziei C.J.C.E. în 

cauza Van Gend en Loos (affaire 26/62), prin care i se recunoaște Tratatului 

institutiv de la Roma un caracter original, iar dreptului european emergent un 

aferent caracter sui-generis, răspunzând nevoii de creare a unei ordini juridice 

proprii, un nou „patrimoniu juridic” izvoditor de drepturi „europene”. Altfel 

spus, cartea tratează despre un cosmos interior ce îi uneşte pe europeni, pe 

cetăţenii acestei cuprinzătoare noi „cetăţi” comune (Uniunea Europeană); 

despre o fabuloasă Europă juridică (rațiunea, buna rațiune elogiată de Seneca). 

Şi aceasta, precum într-o lecție fără sfârşit, probă a organicităţii ei (în sensul 

clamat de Savigny şi de şcoala hermeneutică pe care şi autorul a imaginat-o cu 

ani în urmă, în speranţa revivificării dialogului socratic în orele de seminar 

pentru o bună pregătire juridică).   (430 de pagini, format 17 x 24 cm) 

   POLITOLOGIE 

   ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 



Autor:  Anton Pann 
Ilustrații: Marcela Cordescu  
Titlu: Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea: pagini alese 
Editura, localitatea, anul: Arthur, București, 2019 
 
Scurtă prezentare: 
 Nastratin era un hogea (dascăl sau învățător) 
 Care a rămas de basmu, până astăzi tuturor, 
 Pentru că era din fire cam pe-o ureche, năzdrăvan, 
 Nu-l găsești însă în faptă să fi fost vreun viclean;   
 
(64 de pagini, format 22 x  27 cm) 

Autor: *** 
Traducere: Anca Ianc  
Titlu: Jocul micilor oameni de știință. Peste 400 de experimente 
Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Pitești, 2019 
Scurtă prezentare: 
 CÂT DE GREU E AERUL? PLANTELE MERG? APA URCĂ? CUM 
TRĂIESC FURNICILE? 
 Experimentele și observațiile din natură le oferă copiilor cunoștințe 
fundamentale din știință și tehnologie. Nu e nevoie de truse speciale ca să învățăm 
despre electricitate și magnetism, lumină și iluzii optice, pârghii și manivele, apă, 
plante, cuiburi de păsări și multe altele din lumea care ne înconjoară. ȘTIINȚA 
DISTRACTIVĂ PRIN EXPERIMENTE ȘI DESCOPERIRI 
 PESTE 400 DE EXPERIMENTE 
 MATERIALE LA ÎNDEMÂNA ORICUI 
 EXPLICAȚII PE ÎNȚELESUL COPIILOR  
 (240 de pagini, format 20 x 20 cm) 

Autor:  Aurel Romila  
Titlu: Expresia psihopatologică în pictură 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2019 
 
Scurtă prezentare: 
   Psihopatologia îmbracă multe forme – de la cele mai grave, care 
echivalează cu o dezintegrare aproape completă a personalității, la cele mai ușoare, 
mai acceptabile social, în care suferința individului poate trece neobservată de cei 
din jurul său. În adâncuri există însă mereu un zbucium, ce transpare prin 
produsele inconștientului – gesturi, cuvinte rostite fără voie, vise, creații artistice. 
Aici intervine, însă, o primă întrebare: sunt acestea din urmă artă? În ce măsură 
desenele și picturile persoanelor atinse de boala psihică pot transmite fiorul și 
încântarea pe care privitorul le trăiește în fața unui Rembrandt? Care sunt criteriile 
care despart arta „adevărată", recunoscută public, de aceste expresii interioare? Și, 
apoi, din perspectiva medicului și a psihologului, întrebarea vizează valoarea lor 
diagnostică – cât de mult pot discrimina aceste creații între o tulburare și alta sau 
cât pot oferi un prognostic al bolii?  
 Prof. univ. Aurel Romila, medic psihiatru, a fost șeful Catedrei de 
Psihiatrie de la UMF "Carol Davila" din București (1994-2004), unde, în prezent, 
este conducător de Doctorat. În cariera sa didactică la UMF și UEB a predat o 
concepție psihopatologică modernă, sistematică, bazată pe o ideație clară și 
distinctă sub influența lui Descartes și Henri Ey.     
 (386 de pagini, format 20 x 26 cm) 

  NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 



Editura Casa Radio 

Alexandru Paleologu 
Eleganţa ca armă  
Catalog : 487 ADD 
Nr. discuri : 2 
Durată CD : CD1: 59:09; CD2: 55:53 
Anul apariţiei : 2019   
  
 Înregistrări din Arhivele Radio România (1992
-2003). Realizatoare: Anca Mateescu. Cu o prezentare 
de Anca Mateescu şi un scurt extras din 
interviul Despre Alexandru Paleologu – De vorbă cu 
Theodor Paleologu, martie 2019.   
 „Alexandru Paleologu a avut, încă din 
copilărie, două ambiții: să fie scriitor şi să ajungă 
diplomat. Şi-a împlinit ambiția de a fi scriitor. Și, ca o 
bună așezare a lucrurilor, a ajuns și diplomat, mai exact 
ambasador, în 1990, după 20 de ani de la debutul 
literar. Puțini dintre scriitorii contemporani, 
nemaivorbind de critici, s-au bucurat de atâta simpatie 
cu câtă au fost primite cărțile lui Alexandru Paleologu. 
Și asta și datorită faptului că, pentru Alexandru 
Paleologu, critica literară a fost, în esență, un mod de a 
vorbi despre lucrurile cu adevărat importante. 
 L-am întrebat pe Alexandru Paleologu, într-un 
interviu, ce e, în realitate, de fapt… Și mi-a 
răspuns: Un încercător! Traducând în românește 
cuvântul eseist. Un încercător care pune la încercare 
realitatea și viața. 
 Multe dintre cărțile mele, spunea Alexandru 
Paleologu, atâtea câte sunt, au în centru această 
petrecere între oameni care este conversația, care a 
ajuns să fie disprețuită, dar este semnul cel mai clar al 
civilizației. Alexandru Paleologu a avut, într-adevăr, 
cultul conversației, iar plăcerea de a sta de vorbă se 

simte și în cărțile scrise, publicate înainte de 1989, nu 

numai în cele de interviuri, apărute după decembrie 
1989. Fragmente din prezentarea semnată de Anca 
Mateescu (Alexandru Paleologu sau Eleganţa ca 
armă) 

 
 
 
 
 

Ilinca Dumitrescu 
Piano recital Early recordings  
Catalog : 479 ADD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 49:25 
Anul apariţiei : 2019  
 Schumann era tânăr când a 
compus Kreisleriana, în 1838, şi era atât de 
îndrăgostit de Clara… Şi iubirea lor avea atâtea 
obstacole în cale… Pasiunea lor romantică, 
patetică, neliniştită, plină de frământări metafizice 
răzbate din fiecare notă a partiturii. Zbuciumul 
interior alternează cu un lirism cald şi calm, uneori 
optimist.  
 Piesă de încercare a repertoriului 
pianistic, Mefisto Vals de Franz Liszt este una din 
cele mai dificile piese de virtuozitate scrise 
vreodată pentru pian, poate cea mai grea. De ce? 
Într o durată de timp relativ scurtă, sunt trecute în 
revistă, fără nici un moment de respiro, cele mai 
îndrăzneţe „acrobaţii” pe claviatură (să ne gândim 
numai la faimoasele salturi în octave!). 
 Skriabin a compus 91 de Preludii, în toate 
perioadele de creaţie ale vieţii. La început, sub 
influenţa lui Chopin (pe care îl considera „ca un 
prieten, ca un frate”), mai apoi construindu şi 
propriul său limbaj muzical – sofisticat, misterios, 
ezoteric, temerar, straniu –, ajunge să poată fi 
considerat chiar un precursor al muzicii seriale. 
 Studiile Tablou, din cele două cicluri op. 
33 (1911) şi op. 39 (1917), reprezintă transpunerea 
în muzică a unor imagini ce îl obsedau 
pe Rahmaninov. Nimeni însă nu a aflat vreodată 
cu exactitate ce a dorit compozitorul să „picteze” 
pe pânzele sale sonore. (...) Datat 2 februarie 
1917, Studiul op. 39 nr. 9 în Re major, ultimul din 
ciclu, este singurul într o tonalitate majoră, 
luminoasă, plină de bucurie şi ritm, încheind într 
un mod neaşteptat sumbrul caiet op. 39. Este un 
contrast, un final în care se aud zvonuri de clopote 
(atât de iubite de Rahmaninov), dar şi străluciri 
tipice tehnicii sale de o maximă virtuozitate 
pianistică. 
(Extrase din prezentarea albumului realizată de 
pianista Ilinca Dumitrescu) 


