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  Lectura ACASA... 

  GAUDEAMUS Radio România, acasă, dar tot împreună 

  Radio România, cel mai important organizator de târguri de carte din ţară, a iniţiat 

un nou proiect special, derulat exclusiv în mediul online, dedicat susţinerii pieţei 

naţionale de carte într-un moment extrem de dificil. 

 Evenimentul,  găzduit de website-ul www.gaudeamus.ro şi de pagina Facebook Ra-
dio România Gaudeamus sub motto-ul „Gaudeamus Radio România, acasă, dar tot îm-
preună”, îşi propune să aducă în faţa cititorilor cele mai noi apariţii editoriale, care, din 
păcate, nu au mai apucat să fie expuse la târgurile de carte organizate în mod tradiţional 
în prima parte a anului, şi ofertele speciale pe care participanţii le practică în mod 
curent la Târgurile  Gaudeamus Radio România. Proiectul se va derula în perioada 7 
aprilie – 31 mai, cu accent pe intervalele care se apropie sau se suprapun cu perioadele 
în care au fost iniţial programate Târgurile Gaudeamus Radio România din Cluj-Napoca, 
Oradea şi Timişoara. Selecţia titlurilor şi a ofertelor prezentate pe pagi-
na Facebook dedicată evenimentului aparţine participanţilor,  edituri şi distribuitori de 
carte, muzică şi jocuri educaţionale, expozanţi tradiţionali la Târgurile Gaudeamus Radio 
România, iar detaliile privind modul în care pot fi eventual achiziţionate unele produse 

sunt disponibile pe website-urile participanţilor. 

 Salonul Internațional de Carte Bookfest 

 Consiliul Director al Asociației Editorilor din România a luat act, în ședința on-line 
din 06 aprilie 2020, de anunțul Președintelui României cu privire la prelungirea stării de 
urgență pentru încă 30 de zile, până la jumătatea lunii mai 2020. Înțelegem pe deplin 
motivele care stau la baza acestei decizii, se mentionează în comunicatul de presă, și 
ne exprimăm dorința ca această criză sanitară să se încheie cât mai curând. Având în 
vedere această situație, precum și preocuparea legitimă pentru integritatea fizică a 
vizitatorilor și expozanților, ne vedem nevoiți să anulăm cea de-a XV-a ediție a Sa-
lonului Internațional de Carte Bookfest, programată în perioada 27-31 mai 2020. O 
sărbătoare a cărții are în centrul său bucuria împărtășită în jurul cuvântului tipărit și 
al autorilor acestuia și nu putem permite ca un astfel de eveniment să fie umbrit de 

vreun risc sanitar pe care îl putem evita. 

  

 Mulțumim tuturor iubitorilor de carte  și sperăm ca paginile 

buletinului nostru să vă aducă informații utile pentru achizițiile viitoare. 

 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: ***  

Titlu:  Cinci cărţi din Biblie traduse şi comentate de Petru Creţia 

Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2020 

 

Scurtă prezentare: 

 Cartea lui Iov, Ecleziastul, Cartea lui Iona, Cartea lui Ruth, Cântarea 

cântărilor 

  „Traducând aceste cinci cărţi de străveche şi mare faimă în Vechiul 

Testament, am urmărit ca, fără a literariza sau poetiza în mod forţat originalele, să 

le ofer cititorului drept ceea ce sunt, capodopere ale literaturii omenirii întregi, 

capabile să emoţioneze prin însăşi redarea cât mai credincioasă a originalului. 

 Redarea aceasta fidelă a fost încă una dintre datoriile pe care mi le-am 

asumat şi, în acest scop, m-am servit de cele mai recente şi mai autorizate cercetări. 

Eliberate de constrângerile versiunilor anterioare şi oferite, simplu, ca texte literare 

de o mare adâncime omenească, sper ca cititorul să se poată bucura de ele în sine. I

 ar comentariile nu vor să fie decât nişte simple informaţii şi sugestii, 

folositoare numai cui simte neapărat nevoia să le citească.― — PETRU CREŢIA 

  (208 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Barbara Cassin 

Traducere: Anca Vasiliu și Alexander Baumgarten  

Titlul: Vocabularul european al filosofiilor 

Editura, localitate, anul: Polirom, Iași, 2020 

Scurtă prezentare: 
 Lucrare monumentală realizată de un colectiv de aproape o sută de autori și 

acoperind circa 15 limbi europene, Vocabularul european al filosofiilor prezintă și 

compară, în cele aproximativ 400 de intrări ale sale, mai bine de 4.000 de termeni 

specifici unei limbi sau, pentru cei moșteniți din Antichitate, culturii europene, 

precum și aspecte ce țin de funcționarea unei limbi în ansamblu. Termenii 

importanți beneficiază de o tratare amplă, cu un istoric exhaustiv și, acolo unde este 

cazul, compararea destinului lor în diferite limbi, ca și de expunerea, în chenare 

separate, a sensului și rolului lor în concepțiile unor autori semnificativi. În plus, 

deși termenii discutați au făcut, în diverse perioade și la diverși autori, obiectul 

speculației filosofice, mulți dintre aceștia au fost preluați de științele umaniste sau 

au trecut în limbajul cotidian, ceea ce face volumul cu atît mai interesant pentru 

intelectualii de formație umanistă în general și pentru publicul larg.  

 (1552 de pagini, format 20 x 28 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Ioan Laza, Florin Ardelean 

Titlu:  Jurnalismul și literatura. Similitudini și diferențe 

Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2019 

Scurtă prezentare: 

 Lucrarea conține lucrările Conferinței internaționale „Mass media în post-

comunism: mostenire, evolutie, tendinte‖ (ediția a III-a) cu tema: „JURNALISMUL 

SI LITERATURA: similitudini și diferente‖ desfasurata la Oradea, in octombrie 

2018. 

 La aproape 30 de ani de când jurnalismul și-a recâștigat libertatea de 

expresie se impune o analiză privind complicitățile, diferențele și dialogurile dintre 

jurnalism și literatură. Dincolo de miza diferită a mesajelor, există suficiente 

argumente pentru ”estetici” ale textului jurnalistic și ale celui literar, cu zone de 

interferență și zone disociate.  

 Ne propunem să identificăm câmpurile de autonomie, dar și punctele de 

inserție dintre jurnalism și literatură. În același timp, socotim necesară și evaluarea 

profilurilor de identitate jurnalist – scriitor.  

 (560 de pagini, format 13 x 20 cm) 

FILOZOFIE, ESEU 

TEOLOGIE 



Autor: Jonathan Swift 

Traducere: Andrei Brezianu  

Titlu:  Jurnal pentru Stella 

Editura, localitatea, anul:  ART, București, 2020 

 

Scurtă prezentare: 

 Cititorii care îl cunosc pe Jonathan Swift doar prin prisma Călătoriilor 

lui Gulliver sau ca autor de satire au ocazia, citindu-i Jurnalul, să descopere și o 

altă fizionomie, mai intimă, a autorului.  

 Înzestrat cu o inteligență sclipitoare, Swift este trimis la Londra în anul 

1970 de episcopatul Irlandei ca să reprezinte interesele clericilor anglicani săraci 

pe lângă regina Anne și Parlamentul de la Londra. În cei trei ani petrecuți aici, 

scriitorul își consemnează aventurile, greutățile și dezamăgirile sub forma unor 

scrisori pe care i le adresează tinerei Esther Johnson (Stella), de care l-a legat o 

afecțiune puternică până la sfârșitul vieții.  

 (616 de pagini, format 15 x 22 cm) 

Autor:  Mario Vargas Llosa 

Traducere: Maria Cantuniari  

Titlu: Cine l-a ucis pe Palomino Molero? 

Editura, localitatea, anul: Editura Humanitas, București, 2020 

 

Scurtă prezentare:  

 Dacă te faci polițist, trebuie să ai inimă de piatră, își dă cu părerea 

cineva. Dar jandarmul Lituma își pierde cumpătul când vede cu câtă bestialitate a 

fost ucis tânărul Palomino Molero, din trupele de aviație. Cât despre locotenentul 

Silva, șeful lui, el e topit după doña Adriana, trupeșa patroană a unui modest birt. 

Și, ca și cum toate acestea nu ar fi de ajuns, ancheta conduce spre „peștii cei mai 

mari―, ofițerii de la Baza aeriană, care încearcă să mușamalizeze totul. Scrisă într

-un argou cuceritor, cu un umor specific lui Vargas Llosa, care te face să înghiți 

mai ușor concluziile amare, cartea lasă surprizele la urmă, atât în cazul Palomino 

Molero, cât și în ceea ce privește obsesia amoroasă a locotenentului Silva. . 

 (176 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  F. Brunea-Fox 

Titlu: Reportajele mele. 1927-1938 

Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2020 

Scurtă prezentare: 

 Antologie, ediţie îngrijită, note şi postfaţă de Lisette Daniel-Brunea 

Unul dintre cei mai buni reporteri din perioada interbelică, supranumit „prințul 

reportajelor‖, F. Brunea-Fox a marcat istoria presei românești prin celebre articole 

precum „Cinci zile printre leproși‖, „Ali Kadri, «Sultanul» din Ada Kaleh‖ și 

„Trenul-fantomă‖, incluse în cartea de față. O mărturie în același timp simplă și 

profundă, realistă și plină de compasiune, despre viața celor aflați la periferia 

societății. 

„O lume întreagă de dezmoșteniți ai soartei, toți cei care n-aveau după ce bea apă, 

toți cei de pe treptele tribunalului, toți cei pe care îi aștepta spitalul sau pușcăria, 

toată suferința și mizeria Capitalei și a provinciei și-au găsit ecou în scrisul acestui 

mare, neobosit și generos reporter. […] Oricît și oriunde se va vorbi despre 

reportaj, va trebui să se spună că Brunea-Fox a pus piatra de temelie a reportajului 

românesc. O istorie a presei române – a gazetelor care apar în fiecare dimineață și 

sunt citite, cînd e cazul, pe nerăsuflate, dimineața – va trebui să-i închine un 

capitol întreg, așa cum istoriile literaturii române închină capitole întregi lui Mihail 

Sadoveanu sau Liviu Rebreanu.‖ (Geo Bogza)  

 (408 pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 



Autor:    Victoria Mas  

Traducere:   Lucia Vișinescu  

Titlu:  Balul nebunelor 

Editura, localitatea, anul:  Editura Pandora M, București, 2020 

Scurtă prezentare: 
 În fiecare an, cu ocazia sărbătorii Mi-Carême, are loc foarte bizarul bal 

al nebunelor. Toată lumea bună a Parisului se întovărășește pentru o seară, în 

acorduri de polca și vals, cu femei deghizate în colombine, țigănci, zuavi și 

muschetari. Împărțit în două săli – de-o parte idioatele și epilepticele; de 

cealaltă, istericele, nebunele și maniacele –, balul este, în realitate, unul dintre 

ultimele experimente ale doctorului Charcot, dornic să le transforme pe 

bolnavele de la spitalul Salpêtrière în femei ca oricare altele. Printre ele, 

Eugénie, Louise și Geneviève, al căror parcurs aventuros este reconstituit de 

Victoria Mas în romanul său, care scoate la lumină condiția femeii în secolul al 

XIX-lea. Un roman scris într-un stil extrem de sobru, în care se întâlnesc 

spiritismul, sadismul și sexualitatea. Poveștii „istericelor" închise la Salpêtrière 

la finele secolului al XIX-lea, Balul nebunelor îi adaugă portretul unei femei 

care vorbește cu morții, un „sport" foarte în vogă în acea epoca. Libération  

 (176 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Constantin Cheianu 

Titlu:  Dependența 

de Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chișinău, 2020 

Scurtă prezentare:  

 „Există în romanul lui Constantin Cheianu doi Dan Mătăsaru: unul e 

ziaristul curajos, amenințat cu moartea de politicienii corupți care au confiscat 

Republica Moldova, aclamat ca un erou de popor; altul e cel fragil, care nu 

poate uita traumele copilăriei din Basarabia sovietică, marcată de tatăl bețiv și 

mama autoritară. Tot ce a urmat e o evadare nereușită din acea copilărie 

brutală. Numai că smulgerea definitivă nu e posibilă. Între ipostaza infantilă și 

aceea matură se înșiră câteva experiențe erotice cu rol formator. E nevoie de 

multe stângăcii, nereușite, dar și confirmări de sine descoperite de-a lungul 

câtorva întâmplări afective și senzuale, pentru a putea suplini iubirea atât de 

dură a mamei. La finalul drumului, în culmea gloriei, protagonistul descoperă 

că e același ca la șase-șapte ani, ca un ceas rămas neîntors jumătate de veac, și 

caută o împăcare cu trecutul. Dependența e un roman social, politic, erotic, dar 

mai ales un bildungsroman scris dezinhibat, cu ruperi de ritm tematice și 

stilistice, care se citește pe nerăsuflate.‖ (Bogdan Crețu)  

 (544 de  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Vi Keeland, Penelope Ward  

Traducere:  Daniela Purgaru  

Titlu: Bilete înveninate 

Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2020 

Scurtă prezentare:  

 Totul a început cu un misterios bilețel albastru ascuns într-o rochie de 

mireasă.  Ceva albastru. Mă aflam într-un magazin cu haine vintage, unde am 

făcut o descoperire uluitoare. Cusut în căptușeala unei fabuloase rochii de 

mireasă era cel mai încântător mesaj pe care îl citisem vreodată: Îți mulțumesc 

că mi transformi visurile în realitate. Numele scris în relief pe hârtia albastră era 

Reed Eastwood, cel mai romantic bărbat de pe pământ. Dacă fanteziile mele 

despre marea iubire s-ar fi oprit aici… Fiindcă de atunci am mai aflat și altceva 

despre Domnul cu Ochi Strălucitori. E arogant, cinic și provocator. Soarta a 

făcut să fie noul meu șef. Asta însă n-o să mă împiedice să aflu povestea din 

spatele ultimei sale scrisori de dragoste. Care nu s-a terminat cu Și au trăit 

fericiți până la adânci bătrâneți. Dar nu se compară cu povestea dintre noi. Care 

e mai înflăcărată, mai pasională și mai surprinzătoare decât tot ce mi-aș fi putut 

imagina vreodată. Ceva nou. Și habar n-am cum se va sfârși  

 Vi Keeland este autoare de bestselleruri #1 din topurile New York 

Times, Wall Street Journal și USA Today.  (352 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Mihaela Albu , Dan Anghelescu 

Titlu: Mircea Popescu, o conștiinţă a exilului românesc 

Editura, localitate, anul: Editura Vremea, București, 2019 

 

Scurtă prezentare:             

  Un „portret‖ al unuia dintre „marii necunoscuți ai culturii române‖, Mircea 

Popescu, cel căruia, scria Monica Lovinescu, ar trebui să i se dedice „capitole și 

cărți‖, iar Mircea Eliade spera că, peste timp, „prietenii vor avea grijă să adune într-

un volum măcar o parte din aceste studii și articole, căci nu sunt mulți italienizanți 

și comparatiști de statura lui.‖  

  (248 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor:    Fabian Anton (ed.) 

Titlu: Scrisori ale lui Emil Brumaru către Petre Stoica 

Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2019 

 

Scurtă prezentare:  

 O prietenie frumoasă între doi artiști ai cuvântului scris: Emil Brumaru 

și Petre Stoica.  

 Volumul conține un dialog între Emil Brumaru și Fabian Anton despre 

relația cu Petre Stoica, dar și o serie de scrisori inedite adresate de Brumaru lui 

Stoica.  

 Este o carte-document, care nu poate lipsi din biblioteca niciunui român.  

 (88 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Stelian Tănase 

Titlu: Sunt un copil al Războiului Rece 

 Editura, localitate, anul: Editura Corint, București, 2020 

Scurtă prezentare: 
 Sunt un copil al Războiului Rece. Cortina de Fier mi-a ecranat existența. 

A pus ștampila «Strict interzis» în dreptul fiecărei decizii pe care am luat-o. 

Istoria nu reține asemenea amănunte. Ea spune doar că fiecare a trăit încercând 

să supraviețuiască răului. După Ialta și Potsdam, mai multe generații au fost 

irosite. La final, unii s-au mântuit pe baricadele Revoluției, alții nu. 

 Această carte nu este o istorie a Războiului Rece. Și nici un volum de 

memorii. Fiecare om trăiește mai multe vieți în același timp. Pe una dintre ele o 

găsiți consemnată în aceste pagini copleșite de furie și melancolie.‖ Stelian 

Tănase 

 Am debutat bine in viața asta. M-am născut la maternitatea Donca Simo 

de pe strada Avrig lânga hala Obor. Donca Simo era în acei ani „eroina clasei 

muncitoare’. Existau străzi, fabrici, statui, era elogiată în manuale și articole în 

presă. Nu murise schingiuită de sbirii Siguranței cum spunea versiunea oficială. 

Am gasit în arhive după 1989 că fusese depusă la închisoarea Dumbrăveni cu 

diagnosticul „tuberculoză‖ – boală nevindecabilă în interbelic. Sfârșise în 1937 

la spitalul închisorii Văcărești. Fusese înmormintată la cimitirul Izvorul nou. Voi 

povesti mai încolo cum am fost facut pionier la mormintul ei… În 17 februarie 

1952 mă bucuram așadar de auspicii bune, astrele se poziționaseră OK grație 

acelei uteciste, zeița a vremurilor noi. O conjunctură cum nu se poate mai 

fericită. Ma potriveam perfect cu epoca aceea sângeroasă.  

 (272 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: A.D. Xenopol  

Titlu:  Epoca Fanariotă. Istoria românilor din Dacia Traiană. Volumul V: Istoria 

modernă (partea a II-a). După manuscrisul de la Arad  

Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I .Cuza, Iași, 2020 

Scurtă prezentare: 

 Ediţia a IV-a. Ediție îngrijită de Ștefan Lemny și Alexandru Istrate. Note și 

comentarii de Ștefan Lemny cu colaborarea lui Ovidiu Olar și Alexandru Istrate. Postfață 

de Ștefan Lemny. Ediţia a IV-a din „Istoria românilor din Dacia Traiană‖ a fost iniţiată 

de Alexandru Zub. Personalitate proeminentă a istoriografiei și culturii române, A. D. 

Xenopol a lăsat moștenire posterității una dintre sintezele remarcabile ale istoriografiei 

naționale. Generații de intelectuali, dar și publicul larg, au aflat în Istoria românilor din 

Dacia Traiană șansa redescoperirii pildelor vremurilor de demult. Fervoarea spirituală și 

exigența științifică l-au îmboldit, cu o pasiune admirabilă, la o nouă lectură a propriei 

opere. Neliniștile perfectibilității, precum și dorința inserării rezultatelor ultimelor 

cercetări în domeniu îi dădeau ghes. Momentul are tâlcul său. Sfârșitul vieții l-a surprins 

aplecat asupra coalei de hârtie, fericit că apucase ziua desăvârșirii unității statale. Dorinta 

istoricului ieșean de a-și încredința manuscrisele bibliotecii unui oraș situat la fruntariile 

vestice ale României întregite, la Arad, reprezenta un gest încărcat de semnificații 

naționale și crezuri patriotice.  (693 de pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor:  Iulian-Gabriel Hrușcă, Constantin-Ionuț Mihai (editori)  

Titlu: Semina perennia. Perspective asupra Antichității și moștenirii ei 

spirituale  

Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I .Cuza, Iași, 2020 

Scurtă prezentare: 

 Cartea reunește o parte din comunicările susținute în cadrul 

Simpozionului național Antichitatea și moștenirea ei spirituală (edițiile 2017 și 

2018), studii și articole pe teme ce privesc Antichitatea greco-romană şi iudeo-

creştină, ereditatea, transmiterea şi receptarea acesteia de-a lungul timpului, în 

diferite contexte istorice, geografice și lingvistice. Autorii sunt cadre didactice 

universitare, cercetători, doctoranzi și masteranzi cu preocupări în domeniul 

filologiei clasice, al filosofiei antice, al istoriei sau al teologiei. Prin temele 

abordate, volumul își propune să ofere o perspectivă amplă asupra diferitelor 

modalități de manifestare a culturii și civilizației greco-romane și să investigheze, 

totodată, procesul complex prin care modelul cultural al Antichității a supraviețuit 

de-a lungul timpului sub forma unor bunuri spirituale perene.  

  (196 de pagini 17 x 24 cm) 

Autor:  Dumitru Zaharia (ed.)  

Titlu:  Legiunea Română din Italia: documente italiene 

Editura, localitatea, anul: Militară, București 2019 

 

Scurtă prezentare: 

 Organizarea Legiunii Române în Italia a contribuit la recunoaşterea de 

către aliaţi şi inamici a drepturilor istorice câştigate de multă vreme de către 

naţiunea română, prin energica, hotărâta şi permanenta sa luptă dusă în direcţia 

obţinerii libertăţii şi a făuririi unităţii sale naţionale. Activitatea desfăşurată de către 

foştii prizonieri de război bucovineni şi transilvăneni aflaţi în Italia, în anii 1915-

1919, face parte integrantă din marea bătălie dusă de neamul românesc, de la 

apariţia sa pe scena istoriei europene şi până la victoria întregirii unităţii sale 

naţionale, realizată în măreaţa zi de 1 Decembrie 1918. 

 Documentele pe care le prezentăm în volumul de faţă clarifică majoritatea 

problemelor privitoare la prizonierii români ajunşi pe teritoriul italian, numărul 

acestora, organizarea lor, participarea multora dintre aceştia la luptele duse pe 

frontul stabilit pe cursul râului Piave contra armatelor austroungare. Înrolarea 

acestora în marea unitate a românilor a fost realizată numai pe baza liberului 

consimţământ. (352 de pagini, format 17x 24 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Mihai Stelian RUSU 

Titlu: Delicii prozaice Bârfa ca practică socială a vieții cotidiene 

Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2020 

Scurtă prezentare: 
 Oamenii bârfesc practic în orice împrejurări și circumstanțe, pentru a 

schimba informații valoroase despre cunoscuți, pentru a-și exprima indignarea 

morala față de faptele reprobabile ale apropiaților sau, pur și simplu, ca delectare 

conversatțională. Totodată, bârfirea este pe atât de condamnată de pe pozițiile 

moralizatoare ale teologiei și filosofiei pe cât este de practicată ca activitate 

socială specifică traiului de zi cu zi. În ciuda acestui fapt, subiectul nu a fost 

abordat cu seriozitate analitică în științele sociale. Cartea de față își propune să 

schimbe acest lucru, evidențiind importanța deținută de acest act comunicațional 

aparent banal - bârfirea aproapelui absent - în cadrul mai larg al relațiilor 

interpersonale și realității sociale. Lucrarea analizează bârfirea ca practică 

centrală a vieții cotidiene și arată că, atunci când este motivată de intenții 

pozitive, precum curiozitatea socială, strădania de a afla adevarul și dorința de a 

împărtăși informații, bârfa contribuie substanțial la configurarea și menținerea 

ordinii socio-morale.  (220 pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor:  Cristina UNGUREANU  

Titlu: Sociolingvistică contemporană 

Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2020 

Scurtă prezentare: 

 În directa legatură cu interesul major al sociolingvisticii, acela de a studia 

covariația sistematică a sistemelor lingvistice, culturale și sociale, obiectivul 

general al cărții de față, constă în evidențierea unor tendințe contemporane și a 

unor elemente esențiale din domeniul sociolingvisticii, dar și a unor cercetări de 

teren în spațiul românesc. Perspectiva istorică, teoretică și metodologică, care 

constituie subiectul esențial al primului capitol, se regăsește și în celelalte capitole, 

fiecare dintre ele prezentând analize concrete. O altă parte interesantă a cărții 

suprinde fenomenele lingvistice observate în zonele urbane, interes justificat prin 

motivațiile teoretice, dar și sociale precum și tăcerea, un element rar abordat în 

comunicarea socialaă. Omniprezentă și universală, tăcerea înglobează o mulțime de 

fațete, care o disting, în forța, de vorbire, de limbaj. Polimorfă și variată, tăcerea se 

ridică deasupra cuvintelor și, deși semnalizează o absență, o privare importantă, nu 

este nicidecum un vid, ci dimpotrivă un buchet de semnificații pe care le atinge 

prin locutori, discursuri sși circumstanțe.  

 (186 pagini, format 17x 24 cm) 

   CINEMA 

Autor:  Marian Țuțui  

Titlu:  O scurtă istorie a filmului românesc    

Editura, localitatea, anul:  Noi Media Print, București , 2020 

Scurtă prezentare:  

 Așa cum o arată și titlul, lucrarea de față își propune să prezinte succint 

evoluția cinematografiei în România, începând cu prima proiecție 

cinematografică, care a avut loc în România la 27 mai 1896 (la mai puțin de 5 luni 

de când, la Grand Café din Paris, frații Louis și Auguste Lumière au arătat lumii 

minunea fotografiilor în mișcare) și până la succesul Noului Val din care fac parte 

o serie de actori și regizori care și-au confirmat talentul și valoarea atât în țară cât 

și în străinătate. Realizată de un profesionist în domeniu, dr.Marian Țuțui, redactor

-șef la Arhiva Națională de Filme, precum și membru în cadrul juriilor la mai 

multe festivaluri internaționale de film, cartea beneficiază și de o iconografie de 

excepție care le va trezi nostalgii iubitorilor de film.   

 (192 pagini, format 24 x 22 cm) 

   LINGVISTICA 

   ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 



Autor:  René Goscinny, Albert Uderzo 

Traducere: Ioana Pârvulescu  

Titlu: Asterix și goții (vol. 3) 

Editura, localitatea, anul: Arthur, București, 2019 

 

Scurtă prezentare: 

 Ca în fiecare an, Panoramix se îndreaptă entuziast către Pădurea 

Carnuților, pentru a participa la marea adunare a druizilor gali. Un concurs trebuie 

să desemneze cel mai priceput druid al anului. Mulțumită celebrei poțiuni magice 

– pe care chiar el a inventat-o –, Panoramix este sigur că se va putea întoarce în 

sat cu trofeul mult râvnit al Menhirului de aur. 

 Nu departe de acolo, goții se preocupă intens de acest concurs. De fapt, 

acești barbari se încăpățânează să pună mâna pe druidul câștigător și să-i 

folosească magia spre a invada Galia și Roma. Panoramix nici nu știe ce pericol 

mare îl pândește. 

 (48 de pagini, format 23 x  30 cm) 

Autor: Mary Pope OSBORNE; Will OSBORNE  

Traducere: Mihaela Pogonici  

Ilustrații: Sal Murdocca  

Titlu: Pădurile tropicale. Infojurnal (însoțește volumul 6 din seria Portalul 

magic: „Aventuri în jungla Amazonului”) 

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Pitești, 2020 

Scurtă prezentare: 

 Află totul despre pădurile tropicale. După aventurile din jungla 

amazoniană, Jack şi Annie au avut multe întrebări: În pădurea tropicală chiar crește 

cea mai mare floare din lume? Ce animale și plante găsim în junglă? Cum trăiesc 

populațiile de oameni din aceste păduri? Au răsfoit enciclopedii, au vizitat muzee, 

apoi au creat pentru tine acest  INFOJURNAL special, plin de ilustraţii şi 

explicaţii.  

 Esți gata pentru un salt de câteva mii de kilometrii? Jack şi Annie le oferă 

celor care îi însoțesc șansa de a deveni experți în pădurile tropicale.  

 (120 de pagini, format 13x 20 cm) 

Autor: Robert MORSE  

Traducaere: Felicia Mardale 

Titlu: Să trăim sănătos fără toxine. Ghid fundamental. Alimente și plante 

naturale pentru regenerarea celulară completă 

Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, Pitești, 2020 

 

Scurtă prezentare: 

   SECRETUL REGENERĂRII CELULARE COMPLETE 

  Descoperiți: 

 Efectele detoxifierii asupra sănătății. 

 Ce este regenerarea celulară. 

 Care sunt alimentele și plantele medicinale cele mai potrivite pentru 

 curățarea organismului și vindecarea bolilor. 

 Cum poate fi înlăturat orice dezechilibru din organism. 

  Conține: 

 Formulele celor mai eficiente remedii din plante. 

 Rețete pentru preparate din alimente crude.  

 (456 de pagini, format 15x 21 cm) 

  NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 



Editura Casa Radio 

Gellu Naum, 

Cărţile cu Apolodor 
În lectura Alexandrinei Halic  

Colecţie. Serie: Radio-Prichindel 

Copertă / Ilustraţii: Alexandru Ciubotariu 

ISBN : 978-606-8468-92-1 / ISBN disc: 978-606-

8468-97-6 

Format: 15 x 17 

Nr. pagini: 100 

Durată CD: CD1: 50:03; CD2: 24:19 

 Apolodor e un pinguin din Labrador. 

E...tenor. Nu prea cunoscut, chiar dacă cânta la 

cor! Dar de când scriitorul Gellu Naum a decis să-i 

spună povestea în două cărţi, Apolodor a devenit 

celebru. Succesul acestor cărţi, care îl au pe Gellu 

Naum autor şi pe Apolodor protagonist, este încă 

un mister. Ce a determinat generaţii la rând să 

înveţe „pe de rost― aventurile inventate în rime? 

Poate capacitatea ludică a unuia dintre cei mai 

valoroşi scriitori ai literaturii române, promotor al 

suprarealismului? Veţi descoperi singuri farmecul 

irezistibil al acestei poveşti, apărute prima oară în 

1959, cu desene de Jules Perahim, tradusă mai 

apoi în germană şi maghiară, reeditată de 4 ori. 

Editura Casa Radio vă oferă acum ediţia ilustrată 

de Alexandru Ciubotariu, o cărticică într-un 

format inedit, care îi provoacă pe copii la un fel de 

„quest― cu desene ca indicii, un joc de-a v-aţi 

ascunselea prin povestea audio. 

 Actriţa Alexandrina Halic este 

povestitoarea care, cu har şi iubire, şi-a dedicat 

întreaga viaţă, deopotrivă scenei de teatru şi 

microfonului, la teatrul radiofonic pentru copii. 

Acum, încă o dată, dă glas personajelor, dăruieşte, 

prin fiecare inflexiune a vocii sale, pasiune, şarm, 

viaţă, bucurie. Înregistrări Radio România din 

1998 şi 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noapte bună, copii! vol. 15 

Mari scriitori povestind celor mici 
Catalog : 482 DDD 

Nr. discuri : 2 

Durată CD : CD 1: 41:55; CD 2: 45:08 

Anul apariţiei : 2019   
  Noile CD-uri „Noapte bună, copii!‖ 

din seria „Mari scriitori povestind celor mici‖ aduc 

fiecare câte şapte poveşti pentru cele şapte seri ale 

săptămânii scrise de mari autori din întreaga lume. 

George Coșbuc, Ion Creangă, Emil Gârleanu, 

Veronica Micle, Barbu Ștefănescu-Delavrancea, 

dar și Hans Christian Andersen, Fratii Grimm, 

Rudyard Kipling, Charles Perrault sunt scriitorii 

care povestesc micilor ascultători prin vocile 

marilor actori care au consacrat emisiunea 

realizată de-a lungul timpului de inegalabilul om 

de radio Mihai Jemăneanu, promotor şi adaptator 

al literaturii universale pentru cei mai tineri (el 

însuşi un interesant autor de proză pentru copii). 

 Primii ascultători au fost cei care astăzi 

sunt bunici, căci poveştile din seria „Mari scriitori 

povestind celor mici‖ au fost citite la Radio între 

anii 1959-1971. 

 Pentru nepoţii lor, noile CD-uri „Noapte 

bună, copii!‖ vin acum într-o versiune surpriză: 

CD+poster de colorat... împreună cu Ciubi, 

îndrăgitul ilustrator al colecţiei. 

 Citesc: Costache ANTONIU, Octavian 

COTESCU, Niculina FILIP, Dumitru FURDUI, 

Dinu IANCULESCU, Ștefan MIHĂILESCU-

BRĂILA, Elena POP, Magda POPOVICI, Val 

SĂNDULESCU, Rodica TAPALAGĂ, Liliana 

VOICULESCU.  

Regia artistică: Mihai Jemăneanu 

Înregistrări Radio România din 1959-1971 

Grafica: Alexandru Ciubotariu.  


