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Ziua George Enescu la Radio România Muzical
Luni, 4 mai, s-au împlinit 65 ani de la dispariţia celui care rămâne un
simbol al culturii muzicale româneşti: George Enescu – compozitor, violonist, pianist, dirijor şi ilustru profesor.
Radio România Muzical a marcat această zi cu proiecte derulate
online, pe contul Facebook Radio România Muzical, dar şi în cadrul programului de radio on air.
Online, publicul a putut urmări şi asculta, în regim de premieră,
înregistrări ale unor recitaluri susţinute de prestigioşi muzicieni români,
alături de reportaje video dedicate casei lui George Enescu de la Mihăileni,
salvată de la distrugere prin eforturile muzicienilor şi arhitecţilor.
Astfel, pe contul facebook Radio România Muzical, au putut fi
urmărite înregistrări cu lucrări enesciene realizate de violonistul Cristian
Fătu şi pianista Luiza Borac, urmate de înregistrări cu violonistul Alexandru Tomescu şi pianista Raluca Ştirbăţ, cei care au fost direct implicaţi în
salvarea şi punerea în valoare prin activităţi culturale a casei lui George
Enescu de la Mihăileni. În continuare, povestea salvării acestei case emblematice în biografia lui George Enescu, a fost detaliată într-o serie de
reportaje video realizate de Diana Iabraşu şi Alexandru Condurache.
Seara a adăugat un dialog moderat de Cristina Comandaşu, manager
Radio România Muzical, cu Alexandru Tomescu, Raluca Ştirbăţ, Cristian
Ladislau Andriş şi Şerban Sturdza, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din
România şi preşedinte al Fundaţiei Pro Patrimonio, direct implicat în ceea
ce a însemnat munca pentru restaurarea casei lui Enescu de la Mihăileni.
Radio România Muzical on air, a oferit programe speciale dedicate lui
George Enescu: Interpretul zilei – în tripla ipostază de violonist, pianist şi
dirijor al unor lucrări proprii și Polifonii emisiune dedicată în totalitate lui
George Enescu – compozitorul, cu câteva dintre opusurile emblematice din
creaţia sa, în interpretări româneşti şi străine.
Radio România Muzical poate fi ascultat în FM pe frecvenţele 97.6 şi
104.8 FM, sau online la www.romania-muzical.ro.
Cum muzica și cartea fac tovărășie recunoscută, vă invităm să
ascultați programele Radio România alături de o carte bună.
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).

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE
Autor: Arina Chirilă
Titlu: Cromatică literară în romanele lui Vladimir Nabokov: între original,
traducere și autotraducere
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I. Cuza, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Cartea de față se situează la granița dintre două domenii vaste din cadrul
cercetărilor filologice: lexicul cromatic și teoria traducerii. Ca material pentru
analiza noastră, am ales trei romane autobiografice ale lui Vladimir Nabokov, două
care au fost redactate în limba engleză (Conclusive Evidence și Speak, Memory), iar
unul – în limba rusă (Другие берега). Scopul cercetării de față constă, pe de o parte,
în studierea lexicului cromatic din romanele sus menționate, iar pe de altă parte, în
confruntarea autotraducerii cu traducerea simplă. Așadar, analiza noastră
încorporează șapte texte: trei aparținând autorului însuși și patru traduceri. Ca
rezultat al demersului științific, ne propunem a ajunge la concluzii concrete privind
funcționarea lexicului cromatic în textele nabokoviene, diferențele pe care le implică
procesul de autotraducere versus traducerea simplă, precum și rolul existenței mai
multor texte auctoriale pentru traducerea într-o a treia limbă.
(560 de pagini, format 13 x 20 cm)
FILOZOFIE, ESEU
Autor: Cristinel Munteanu
Titlul: John Dewey şi problema sensului. Premise pentru constituirea unei
hermeneutici integrale
Editura, localitate, anul: Universității Al. I. Cuza, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Această lucrare îşi propune să arăte că John Dewey este un remarcabil
filosof al limbajului, care a spus lucruri esenţiale nu doar despre limbaj sau
comunicare în general, ci mai cu seamă despre sens (meaning), pe care a căutat să
îl cerceteze (alături şi de alte aspecte) în totalitatea manifestărilor sale. Mai mult
decât atât – în strânsă legătură cu problematica sensului –, autorul şi-a propus să
demonstreze că teoria logică a lui John Dewey, văzută ca „teorie a
investigaţiei‖ (theory of inquiry), reprezintă, în acelaşi timp, o hermeneutică sui
generis, care, la rândul ei, poate constitui fundamentul sau punctul de plecare
pentru realizarea unui proiect hermeneutic mai cuprinzător.
Cristinel Munteanu (n. 1979, Tecuci) este doctor în filologie (magna cum laude) şi
doctor în filosofie (summa cum laude); este conferențiar universitar doctor la
Universitatea „Danubius‖ din Galați.
(267 de pagini, format 13 x 20 cm)
TEOLOGIE
Autor: Brant Pitre
Traducere: Monica Broșteanu
Titlu: Isus și rădăcinile evreiești ale Mariei
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2020
Scurtă prezentare:
„Mulți oameni se raportează cu încredere la «Maica Domnului». În
ortodoxie e numită mai ales «Născătoare de Dumnezeu» și «Pururea Fecioara
Maria». În catolicism, titlurile ei sunt mai multe, mai ales în litanii. Pentru
protestanți, e doar mama lui Isus. Dar câți dintre aceia care o invocă – sau o ignoră
– se străduiesc să o cunoască? Nici nu e ușor. Evangheliile ne spun foarte puțin, iar
celelalte scrieri ale Noului Testament – aparent, mai nimic. Teologul american
Brant Pitre, cunoscut la noi datorită celor trei cărți apărute la Humanitas (Misterul
Cinei de pe urmă, Pledoarie pentru Isus și Isus Mirele), aplică și cercetării de față
aceeași metodă cu care ne-a obișnuit: o atentă explorare a Vechiului Testament, dar
și a creștinismului antic, cu profunda lui înrădăcinare în iudaismul de secol I.
Rezultă un studiu tipologic pasionant – figura Mariei se desprinde în toată
complexitatea și frumusețea ei și devine de interes nu doar pentru creștinii de toate
confesiunile, ci și pentru evrei și pentru musulmani.― — MONICA BROȘTEANU
(228 de pagini, format 13 x 20 cm)

LITERATURĂ
Autor: Margaret Atwood
Traducere: Andrei Brezianu
Titlu: Testamentele
Editura, localitatea, anul: ART, București, 2020
Scurtă prezentare:
Au trecut mai bine de cincisprezece ani de la evenimentele
din Povestea Slujitoarei, iar regimul teocratic al Republicii Galaad încă ţine
frâiele puterii cu o mână de fier. Dar apar primele semne că Galaadul
începe să se erodeze din interior. Exact în acest moment de răscruce, vieţile a
trei femei complet diferite se întrepătrund în mod neaşteptat. Urmările pot fi
dezastruoase sau pot duce la un viitor mai bun, dar cu siguranţă vor cutremura
zidurile lumii care le ţine captive. Rămâne de văzut dacă aceste ziduri se vor şi
prăbuşi. În paginile Testamentelor Margaret Atwood îi deschide cititorului
uşa spre cele mai ascunse cotloane ale Galaadului pe măsură ce fiecare personaj
feminin din povestea ei e nevoit să-şi dea seama cine este de fapt şi cât de
departe ar merge pentru lucrurile în care crede.
(648 de pagini, format 14 x 20 cm)

Autor: Mircea Cărtărescu
Titlu: Creionul de tâmplărie
Editura, localitatea, anul: Editura Humanitas, București, 2020
Scurtă prezentare:
„Preotul mi-a tăiat moțul, iar nașul mi-a vârât sub ochi tăvița tradițională,
pe care se-nșirau câteva obiecte disparate: un păhăruț cu vin, un clește, niște bani, o
păpușică cu păr de ață, spice de grâu… Trebuia să apuc de pe tavă, succesiv, trei
obiecte, care să-mi prevestească viitorul în viață: dacă luam paharul aveam să fiu
bețiv, dacă alegeam păpușa – afemeiat, dacă apucam cleștele – un muncitor harnic
etc. Mă-ntreb ce zeu a-mpins în acel moment, ușor, cu vârful degetului, creionul de
la urechea nașului, făcându-l să cadă-ntre lucrușoarele de pe tavă? Fapt este că mam repezit imediat la creionul ce nici nu trebuia să fie acolo, l-am înșfăcat cu toată
puterea și nu i-am mai dat drumul, nici n-am mai vrut să iau altceva de pe tavă.
Într-un fel, tot ce-am scris de-a lungul vieții mele am scris, de fapt, cu acel creion de
tâmplărie pe care soarta mi l-a pus de la-nceput între degete. Bătătura pe care-o am
de la nenumărate pixuri și stilouri și creioane pe degetul mijlociu e singurul semn
de muncă grea pe care-l am pe trup, și sunt mândru de ea ca de o medalie de
onoare.―
(272 de pagini, format 13 x 20 cm)
Autor: Cinghiz Aitmatov
Traducere: Nicolae Iliescu
Titlu: Eșafodul (ediţie de buzunar)
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Eşafodul, unul dintre romanele cele mai apreciate ale lui Cinghiz
Aitmatov, urmăreşte două destine întru câtva asemănătoare: cel al lupoaicei
Akbara, izgonită de invazia oamenilor din locurile unde vânează, şi cel al tânărului
Avdeu Kallistratov, prigonit de semeni pentru convingerile sale religioase. Dat
afară de la seminar din cauza noţiunii lui despre Dumnezeu pe care ceilalţi o
consideră o erezie, Avdeu nu-şi pierde o clipă credinţa în puterea religiei de a-i
face pe oameni mai buni şi încearcă neîncetat să-i reformeze pe cei din jur. Dar, de
câte ori vrea să-i aducă pe alţii pe calea cea dreaptă, fie că e vorba de o bandă de
contrabandişti sau de o şleahtă de beţivi, sfârşeşte bătut şi lumea ajunge să-l
socotească un fel de „nebun întru Hristos‖. Alături de paginile în care sunt descrise
peisajele de o frumuseţe fără egal din Kîrgîzstan, ce trădează ataşamentul profund
al scriitorului faţă de natura sălbatică şi de pământul natal, magistrală este viziunea
halucinantă a polemicii dintre Hristos şi Pilat din Pont pe marginea primatului
vieţii spirituale sau a dorinţei de putere, ce aminteşte de Maestrul şi Margareta lui
Bulgakov.
(424 de pagini, format 10 x 18 cm)

FICȚIUNE
Autor: Marco Missiroli
Traducere: Cerasela Barbone
Titlu: Fidelitate
Editura, localitatea, anul: Editura Pandora M, București, 2020
Scurtă prezentare:
Suntem siguri că a rezista unei ispite înseamnă fidelitate?
Dar dacă această renunțare ar reprezenta trădarea naturii noastre mai profunde?
Fidelitatea este o ancoră care ne permite să nu fim copleșiți de furtună, dar este
și oglinda în care ne căutăm reciproc, în speranța de a ne recunoaște pe noi
înșine. Asta ne spune Marco Missiroli, mergând la inima personajelor sale: el,
ea, cealaltă și celălalt. Noi înșine. Pregătește-te să-ți citesti povestea.
Carlo, un profesor de creative writing, și Margherita, o arhitectă
devenită agentă imobiliară, formează un cuplu tânăr și fericit, în care fiecare
partener este perfect conștient de frământările celuilalt. Se iubesc, însă în
același timp au dorințe care trec dincolo de pereții dormitorului lor.
Carlo tânjește după frumusețea liniștită a uneia dintre elevele sale,
Sofia, iar Margherita visează la mâinile puternice ale terapeutului ei, Andrea.
(240 de pagini, format 13 x 20 cm)
Autor: Jo Nesbø
Traducere: Lorena Mihăeș
Titlu: Nemesis
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2020
Scurtă prezentare:
Un bărbat este surprins de camerele de luat vederi împușcând o casieră
dintr-o bancă. Femeia moare și două milioane de coroane norvegiene dispar fără
urmă. După o seară de beție cu Anna Bethsen, o fostă iubită, detectivul Harry
Hole se trezește cu o migrenă, fără telefon și fără să-și aducă aminte ce s-a
întâmplat în ultimele 12 ore. În aceeași zi, Anna este găsită moartă în locuința
sa, iar Harry devine suspectul principal într-o anchetă condusă de dușmanul lui,
Tom Waaler. Între timp, jafurile de la bănci continuă cu o cruzime fără
precedent, purtându-l pe Hole de pe străzile din Oslo în Brazilia, în încercarea
de a rezolva două cazuri și a-și dovedi nevinovăția. Dar Waaler încă nu s-a
răzbunat...
Jo Nesbø (n. 1960) este muzician, compozitor și economist, precum și
unul dintre cei mai apreciați autori de romane polițiste din întreaga lume.
Cărțile lui au fost traduse în 50 de limbi, s-au vândut în peste 45 de milioane de
exemplare .
(352 de pagini, format 13 x 20 cm)
Autor: Gelu Diaconu
Titlu: Sebastian
de Editura, localitatea, anul: Cartier, Chișinău, 2020
Scurtă prezentare:
„Sunt două romane, de fapt, în această carte a lui Gelu Diaconu: un
roman despre infernul legionar al anilor '30, avându-l în centru pe Sebastian, cu
iubirea lui pentru Leny Caler & prieteniile lui cu Eliade, Camil, Nae etc.; și un
roman despre infernul neocomunist al anilor '90, cu o serie de personaje bine
trasate și atașante care repetă, în noul context istoric, destinele marilor lor
modele interbelice. (Avem chiar și un nou Ladima torturat de o Emilie
neocomunistă absolut delicioasă, poate cel mai viu personaj al dublului roman
al lui Diaconu.) Istoria se construiește din mitologii noi care le rescriu (uneori
mai sofisticat, alteori mai rudimentar) pe cele vechi, așa încât Istoria e, de fapt,
întotdeauna o re-istorisire – ăsta e credo-ul din inima dublă a cărții lui Gelu
Diaconu. Nu atât un roman istoric, cât un roman despre Istorie, cartea lui e
absolut remarcabilă.‖ (Radu Vancu)
(640 de pagini, format 13 x 20 cm)

MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ
Autor: Tatiana Niculescu
Titlu: Seducătorul domn Nae Viața lui Nae Ionescu
Editura, localitate, anul: Editura Humanitas, București, 2020
Scurtă prezentare:
Un profesor de filozofie născut la Brăila spre sfârșitul secolului XIX
devine în anii României Mari maestrul unei generații strălucite de gânditori și
scriitori a căror faimă va depăși granițele țării. Printre ei, Mircea Eliade, Emil
Cioran, Mihail Sebastian, Constantin Noica. Apariția lui vulcanică într-o
Românie abia închegată politic și teritorial are efectul unei mutații de destin.
Îi place să i se spună Nae. Împământenește un limbaj teologic românesc,
face din predarea filozofiei o împărtășire a înțelepciunii, le deschide studenților
gustul pentru metafizică și gândire speculativă, învigorează scrisul gazetăresc,
participă la primele mari proiecte editoriale românești, se implică în mișcările de
tineret, e mândru să fie sfetnic de taină al regelui Carol II. Cu inteligența, umorul
și farmecul lui aparte își conduce discipolii pe cărări politice periculoase. Este
deopotrivă venerat și detestat: un seducător al minților și al inimilor, pentru care
Maria Cantacuzino (Maruca), prietena reginei Maria, e gata să se sinucidă.
Imensul orgoliu intelectual îi este zeu și călăuză în toate contradicțiile
existenței sale.
La 130 de ani de la nașterea lui Nae Ionescu, această carte-portret este o
incursiune pasionantă în aventura unei vieți care nu și-a epuizat niciodată
misterele.
(272 de pagini, format 13 x 20 cm)

Autor: Carol I al României
Titlu: Jurnal. Volumul al III-lea: 1893-1897
Editura, localitate, anul: Editura Polirom, Iași, 2020
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.‖ Stabilirea textului, traducere din
limba germană, studiu introductiv şi note de Vasile Docea
„Carol I al României a fost un rege fără educație regală. Deși se trăgea
dintr-o familie princiară, nu a fost pregătit de copil să devină rege, iar biografia
sa anterioară venirii în România nu anticipa în niciun fel faptul că avea să devină
monarhul acestei țări. A urcat pe tronul românesc mai degrabă prin hazardul unor
întîmplări neprevăzute decît prin premeditare. În această privință, destinul său se
aseamănă izbitor cu basmele orientale, acelea în care personaje modeste ajung
prin forța întîmplării să conducă cetăți sau popoare. Dar domnia lui Carol I,
lungă de 48 de ani, nu a fost un basm, ci o realitate. Ea face parte din istoria
românilor, și nu oricum, ci ca o epocă memorabilă prin împliniri. Nu știm însă
cum ar fi arătat România fără acest monument de echilibru, conștiinciozitate și
devotament care a fost regele Carol I..‖ (Vasile Docea)
(464 de pagini, format 15 x 23 cm)
Autor: Tatiana Mărgescu
Titlu: Variaţiuni pe aceleași teme
Editura, localitatea, anul: Editura Vremea, București, 2019
Scurtă prezentare:
Un nou volum de povestioare pline de farmecul Bucureștiului de
altădată, scrise de Tatiana Mărgescu în stilul caracteristic.
Oameni cu destine mari, amintiri de toate vârstele, maniere și hobby-uri
dispărute așteaptă să capete suflu prin ochii cititorilor.
.
(108 de pagini, format 13 x 20 cm)

ISTORIE
Autor: Petronel Zahariuc, Adrian-Bogdan Ceobanu (editori)
Titlu: 160 de ani de la Unirea Principatelor. Oameni, fapte și idei din domnia lui
Alexandru Ioan Cuza
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I .Cuza, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Volumul intitulat 160 de ani de la Unirea Principatelor. Oameni, fapte și
idei din domnia lui Alexandru Ioan Cuza reprezintă urmarea firească a
simpozionului cu același nume organizat de Facultatea de Istorie a Universității
„Alexandru Ioan Cuza‖ din Iași, în mai 2019. Lucrarea reunește atât contribuțiile
celor care au participat la manifestarea științifică organizată anul trecut, cât și alte
studii ale unor istorici recunoscuți pentru preocupărilor lor în domeniu. Volumul
cuprinde, pe lângă un Cuvânt înainte/Introducere, patru secțiuni: Oameni, Fapte,
Idei și Posteritatea lui Alexandru Ioan Cuza.
Petronel Zahariuc (n. 1969) este profesor universitar doctor, decan al Facultății de
Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‖ din Iaşi.
Adrian-Bogdan Ceobanu (n. 1985, Bucecea, Botoșani) este lector universitar la
Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‖ Iaşi, doctor în istorie cu
o temă referitoare la relaţiile politico-diplomatice româno-ruse (1878-1893).
(693 de pagini, format 17 x 24 cm )

Autor: Claudiu-Lucian Topor
Titlu: ”Auf nach Rumänien!”. Beligeranța germano-română (1916-1918)
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I .Cuza, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Cartea explică geneza și desfășurarea unui război (româno-german),
petrecut pe frontul dintre Carpați, Dunăre și Marea Neagră, în interiorul unui alt
război, de coaliție, care opunea puterilor Antantei coaliția Puterilor Centrale.
Statistic, atât germanii, cât și românii, apar proiectați de izvoarele timpului în
ipostaza principalilor protagoniști ai acestui război. Ca subiect al dezbaterii
istorice, beligeranța germano-română a fost descoperită târziu. Mai mult de
jumătate de secol, războiul acesta a fost neglijat, în ciuda argumentelor pentru o
abordare distinctă. Dincolo de amestecul trupelor, de prezența misiunilor militare
străine și de strategia comandamentelor aliate, bătăliile dintre români și germani și
-au păstrat nealterată nota lor specifică. Germanii, prezenți mereu în focul luptelor,
au fost în puncte cheie superiori numeric aliaților, iar contribuția lor la reușita
campaniei din 1916 împotriva românilor s-a dovedit decisivă.
(400 de pagini 17 x 24 cm)

Autor: Valeriu Avram
Titlu: Ucigaşii giganţi: acţiunile zepelinelor în Primul Război Mondial
Editura, localitatea, anul: Militară, București 2020
Scurtă prezentare:
Cartea de faţă este o premieră în istoriografia românească şi reprezintă un
studiu istoric unitar care pune la dispoziția cititorilor date şi fapte mai puţin
cunoscute privind misiunile zepelinelor executate pe toate fronturile Primului
Război Mondial, între anii 1914 și 1918. Un gând pios pentru zburătorii morți în
această cruntă încleștare, indiferent de steagul sub care au servit. (Valeriu Avram)
(284 de pagini, format 13x 20 cm)

ARTĂ
Autor: Vlad Bedros
Fotografii: Arpad Harangozo, Ovidiu Morar, Anna Adashinskaya, Armen
Kazaryan
Titlu: PATRIMONIU ARTISTIC ARMENESC IN ROMANIA
Editura, localitatea, anul: Noi Media Print, București , 2020
Scurtă prezentare:
Albumul ―Patrimoniu artistic armenesc in Romania. Intre nostalgia
exilului și integrarea culturală― oferă o imagine de ansamblu a moștenirii
artistice datorate armenilor stabiliți pe teritoriul românesc, cu riscurile inerente
generalizarilor, simplificarilor și comprimării expunerii. Dar rostul lor este nu
acela de a constitui un vademecum spre folosul cuiva interesat să își rotunjească
informația despre una dintre minoritățile natțonale, nici de a constitui un
îndreptar pentru studiul patrimoniului ei artistic, ci acela de a demonstra o
realitate crucială, enunțată, poate pe un ton prea apăsat și vindicativ, încă din
titlu, și anume afinitatea fundamentală a diasporei armene din România față de
elementul majoritar, după peregrinări seculare datorate unei necesare autoexilări
din arealul geografic originar. (166 pagini, format 23 x 21 cm)
GEOPOLITICA
Autor: Antonia Colibășanu
Titlu: Geopolitica și geoeconomie contemporană. Cu o prefață de George
Friedman
Editura, localitatea, anul: Tritonic, București, 2020
Scurtă prezentare:
Geopolitica este o cheie de înțelegere a relațiilor internaționale. Pentru a
descifra evenimentele actuale – fie că este vorba de conflicte, instabilitate
politică, economică sau efectele unei pandemii - este de ajuns să aruncăm o
privire asupra hărții. Alături de formele de relief, trebuie conștientizate straturile
și substraturile societății, care alcătuiesc și prin care se modifică harta lumii,
prin viteza evenimentelor. Antonia Colibășanu readuce în discuție teoriile și
istoria geopoliticii, susținând că, pentru a discerne logica relațiilor dintre națiuni
și comunități, este necesară o abordare metodică, interdisciplinară, care include
deopotrivă noțiuni geografice, istorice, antropologice și social-economice.
„Abilitatea ca, prin geopolitică, să citești trecutul fără emoție, îți permite să vezi
viitorul într-un mod obiectiv.‖ – George Friedman
(186 pagini, format 17x 24 cm)
ȘTIINȚELE COMUNICĂRII
Autor: Daniel Ciurel
Titlu: CULTURA MEDIA. Perspective retorice
Editura, localitatea, anul: Tritonic, București, 2020
Scurtă prezentare:
Volumul își asumă două obiective: promovarea criticismului retoric în
domeniul cercetării caltitative în științele comunicării și promovarea educației
media în România. Se înțelege că a doua consecință este de mare utilitate
practică, în condițiile în care suntem efectiv bombardați zilnic cu știri și
informații venite pe toate canalele tradiționale și moderne, iar noi nu suntem
suficient pregătiți sau educați, pentru a face față acestei avalanșe de informații.
Autorul prezintă opt metode ale criticismului retoric: criticismul retoric neoaristotelian, perspectiva cuvintelor-cheie, perspectiva imaginarului tematic,
perspectiva criticismului generic, criticismul retoric ideologic, criticismul retoric
metaforic, criticismul retoric narativ și criticismul retoric pentadic. E foarte bine
că la fiecare metodă, din cele opt amintite, autorul arată avantajele și limitările
acesteia. Lucrarea este redactată într-un stil fluent, foarte clar, plăcut la lectură,
fără prețiozitățile și savantlâcurile prezente în unele exegeze mai noi.
(386 pagini, format 13 x 20 cm)

CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI
Autor: Hugh Lofting
Traducere: Ecaterina Godeanu
Titlu: Povestea doctorului Dolittle
Editura, localitatea, anul: Arthur, București, 2020
Scurtă prezentare:
John Dolittle este doctorul la care toți bolnavii din Balta Mocirloasă vin
cu încredere. Asta până când fel de fel de animale i se aciuează în gospodărie: o
familie de iepuri în cămară, niște șoricei albi în pian, un arici în pivniță... și un
crocodil în grădină. Unde să mai încapi de ele?
Tocmai când doctorul Dolittle începe să sufere că nu mai are pacienți,
primește un mesaj prin care este chemat de urgență în Africa, să vindece
maimuțele care suferă de o boală îngrozitoare. Astfel doctorul împreună cu
animalele lui se îmbarcă pe o corabie și pornesc într-o călătorie peste mări și țări.
Volumul de față a fost considerat de romancierul Hugh Walpole „prima carte
pentru copii realmente clasică de la Alice încoace―. A fost sursă de inspirație
pentru o altă poveste celebră, Doctorul Aumădoare.
(160 de pagini, format 15 x 19 cm)
Autor: Ursula MORAY WILLIAMS
Traducere: Daşa Suciu
Ilustrații: Catherine Rayner
Titlu: Gobbolino, pisoiul vrăjitoarei
Editura, localitatea, anul: Paralela 45, Pitești, 2020
Scurtă prezentare:
Ce pisoi nefericit sunt! O, de ce m-am născut pisoi de vrăjitoare?
Gobbolino nu poate fi confundat cu un pisoi de casă. Din mustăți îi ies scântei şi
face tot felul de scamatorii. Dar tocmai asta nu-și dorește. El vrea doar să stea
ghemuit lângă foc și să-l scarpine copiii sub bărbie. Așa că pornește în căutarea
unei familii normale. Cât de greu poate fi să-și găsească un cămin?
O poveste clasică, adorată de generații întregi, perfectă pentru lectură cu
glas tare!
(208 pagini, format 15x 20 cm)
NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ

Autor: Lewis Dartnell
Traducaere: Elena Macoviciuc
Titlu: Origini. Cum a modelat Pământul istoria omenirii
Editura, localitatea, anul: Editura Litera, București, 2020
Scurtă prezentare:
Vreau să explorez modul în care am fost creați de Pământ. Fiecare dintre
noi este făcut la propriu din Pământ, ca toate formele de viață de pe planetă. Apa
din corpul tău s-a revărsat odinioară în Nil, s-a transformat în ploaie musonică și a
căzut asupra Indiei, apoi a făcut vârtejuri în Pacific. Carbonul din moleculele
celulelor tale a fost extras din atmosferă de plantele pe care le consumi. Sarea din
lacrimile și transpirația ta, calciul din oasele tale, fierul din sângele tău, toate au
fost produse din rocile din scoarța Pământului, iar sulful din moleculele proteice
ale părului și mușchilor tăi s-a revărsat din vulcani. Pământul ne-a dăruit și materia
primă pe care am extras-o, am prelucrat-o și am transformat-o în uneltele și în
tehnologiile noastre, de la topoarele de mână din Epoca Pietrei la computerele de
azi.
(352 de pagini, format 13x 20 cm)

Editura Casa Radio
Ion Lucian,
Cocoşelul neascultător (ediţia a II-a)
Autor : Ion Lucian
Colecţie. Serie : Radio-Prichindel
Copertă / Ilustraţii : Alexandru Ciubotariu
ISBN : 978-606-8468-93-8
Format : 15 x 17
Nr. pagini : 56
Durată CD : 44:20
Anul apariţiei : 2019
„…În căsuţa liniştită / Dintr-o pajiştensorită / A pădurii de aluni / Locuiesc trei prieteni
buni: / Ursuleţul cel viteaz, / Jucăuş şi plin de haz, /
Motănelul mustăcios, / Dar ghiduş şi prietenos, / Şi
cocoşul cel semeţ / Ce se crede cântăreţ...‖
Aşa începe povestea celebrului Cocoşel
neascultător, scrisă de actorul Ion Lucian şi
devenită în scurt timp un succes pe scenele de
teatru pentru copii din România. Cocoşelul
neascultător a făcut înconjurul lumii şi „destinul
său fantastic‖ – aşa cum îl numea chiar regretatul
Ion Lucian – l-a purtat pe patru continente.
Ion Lucian şi-a dedicat întreaga viaţă
teatrului şi copiilor, precum şi teatrului radiofonic.
Ediţia de faţă vă prezintă o adaptare
radiofonică în regia autorului – o extraordinară
înregistrare din 1961. Alături de versiunea audio,
puteţi citit povestea Cocoşelului în benzi desenate,
realizate de Alexandru Ciubotariu.
lustraţia muzicală originală: Timuş
Alexandrescu
Înregistrare Radio România din 1961

Alexandru Anastasiu
THE SEASONS
Orchestra Națională Radio, dirijor: David Crescenzi

Catalog : 481 DDD
Nr. discuri : 1
Durată CD : 59:19
Anul apariţiei : 2019
Virtuoz al vibrafonului, având o carieră
solistică în plină ascensiune, Alexandru Anastasiu
dezvăluie o latură mai puțin cunoscută a
personalității sale muzicale: aceea de compozitor.
De-a lungul timpului a scris lucrări pe care le-a
interpretat, ca solist, alături de diverse
orchestre. Never-Ending Story, The Dream, After
you, Back to Sofia sunt câteva dintre aceste lucrări.
The Seasons / Anotimpurile – un concert
provocator! După celebrele Anotimpuri vivaldiene
şi cele mai puţin cunoscute dar pline de pasiune ale
lui Astor Piazzolla, crearea unui concert care
poartă acest nume poate părea un demers îndrăzneţ.
Mai mult, compunerea unui astfel de concert
pentru vibrafon, marimbă şi orchestră este un
element avangardist, fără precedent în lumea
muzicală. Asumarea unei astfel de teme reprezintă
provocarea de a plasa această compoziţie în
constelaţia deja celebrelor Anotimpuri,
compozitorul având o mare responsabilitate prin
precedentul care impune respectarea unui standard
valoric deja consacrat. (Extrase din prezentarea
albumului realizată de Anamaria Lorena Anastasiu)
Alexandru Anastasiu (vibrafon:1-6, 8, 9; marimba:
1-4, 7)
Orchestra Națională Radio (1-4)
Dirijor: David Crescenzi
Înregistrări Radio România: 2007 (5); 2009 (6);
2018 (1-4, 7-9).

