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București

Scriitorul și jurnalistul Gheorghe Verman a plecat dintre noi!
Fondator al reţelei Studiourilor Teritoriale şi Locale din cadrul
Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), al postului Antena
Satelor, director general adjunct al SRR, şef al Departamentului Studiourilor Teritoriale şi Locale, Gheorghe Verman a rămas un cunoscut
şi preţuit om de radio şi televiziune, graţie miilor de emisiuni realizate cu un ataşament remarcabil faţă de satul românesc de azi.
De-a lungul vremii a realizat nenumărate emisiuni radio si tv,
aflate azi în Fonoteca de Aur a Radioului public, în arhiva Televiziunii
Române, dar şi în memoria şi inimile ascultătorilor.
Pentru Radio România a realizat emisiunea Iarba verde de
acasă şi, timp de peste 20 de ani, a fost moderatorul emisiunii Viaţa
Satului, la TVR.
Este autorul mai multor cărţi consacrate civilizaţiei rurale şi
spiritualităţii naţionale. În anul 2001, la Editura Gramar a
apărut Poartă la sfinţenie (urmată, un an mai târziu de ediţia în limba engleză, Gate to Sanctity) şi Iarba verde de acasă. În 2002, Editura
Mirton din Timişoara publică volumul său Reîntâlniri pe uliţa mare,
dedicat deasemenea satului românesc, pe care Gheorghe Verman l-a
fixat drept reper esenţial al existenţei sale jurnalistice. Un remarcabil studiu managerial - Radioul public regional, editat în anul 2002 de
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, a fost dedicat profesioniştilor
din reţeaua studiourilor teritoriale şi, spre studiu, studenţilor facultăţilor de jurnalism şi comunicare.
În anul 2004, Editura Casa Radio i-a tipărit volumul Tărâmul
îngerilor.
Gheorghe Verman s-a născut pe 10 martie 1942 la Constanţa. A
urmat Facultatea de Limbă şi Literatură Română în perioada 19601965, iar în perioada 1962-1964 a studiat Ştiinţele Comunicării la Universitatea Maxim Gorki, din Moscova. Profesionalismul, înţelepciunea
şi echilibrul de care a dat dovadă toată viaţa rămân adevărate repere
pentru generaţii întregi de jurnalişti dar şi pentru toţi cei care l-au
cunoscut.

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: Ana-Maria Cornilă-Norocea
Titlu: Ficțiunea Biografică Și Rescrierea. Reconfigurări Ale Autorului Și
Cititorului În Romanul Postbelic
Editura, localitatea, anul: TracusArte, București, 2020
Scurtă prezentare:
Teza de doctorat a Anei-Maria Cornilă izbutește o combinație fericită de
teorie literară și analiză textuală. […] Capacitatea de a folosi cu limpezime și
discernământ bibliografia de specialitate în definirea celor două noțiuni-cheie ale
lucrării e probată cu brio în capitolele II și III. Arhitectura internă în linii mari
simetrică a acestor capitole e menită să reliefeze convingător punțile ce leagă cele
două teme mari ale lucrării, ca forme complementare de apropriere și
prezenteificare a trecutului cultural, fie că este vorba despre destinul marilor
creatori sau despre creațiile acestora. Metatextualitatea și autoreferențialitatea sunt
readuse constant în discuție, cu înnoite rafinări, deopotrivă în partea teoretică cât și
în cea hermeneutică a lucrării. Aș remarca în treacăt o inedită „artă a suspansului”,
întreținută prin invocarea repetată, de fiecare dată sub alt unghi de observație, a
exemplelor literare ce vor fi comentate in extenso în partea finală. – Liviu
PAPADIMA (590 de pagini, format 13 x 20 cm)
FILOZOFIE, ESEU
Autor: Bill Mesler, H. James Cleaves II
Traducere și note: Diana Constantinescu-Altamer
Titlul: Scurtă istorie a creației Știința și căutarea originii vieții
Editura, localitate, anul: Humanitas, București, 2020
Scurtă prezentare:
Apariția vieții este poate cea mai provocatoare și mai importantă enigmă
pe care știința încearcă s-o rezolve. De-a lungul secolelor, cercetarea originii
primelor forme de viață a fost asociată cu descoperiri revoluționare din știință,
precum microscopul lui van Leeuwenhoek, teoria evoluției prin selecție naturală
formulată de Darwin sau dezvăluirea structurii ADN-ului de către Crick și
Watson. Bill Mesler și H. James Cleaves II discută fiecare episod important al
acestei căutări umane fundamentale în contextul dezbaterilor filozofice, al
schimbărilor politice și al dezvoltării cunoașterii pe care o avem despre
complexitatea vieții. Scurtă istorie a creației reprezintă astfel o fascinantă
explorare atât a enigmei apariției vieții, cât și a naturii descoperirii științifice.
(380 de pagini, format 13 x 20 cm)

Autor: Odifreddi Piergiorgio
Traducere: Liviu Ornea
Titlu: Dumnezeul logicii. Viața genială a lui Kurt Gödel, matematicianul
filosofiei
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Gigant al logicii secolului XX, gânditor remarcabil, Kurt Gödel a fost
declarat în 1999 de revista Time matematicianul secolului. Numele său este legat
pentru totdeauna de descoperirea celebrei teoreme de incompletitudine, dar
cercetările sale se întind de la logică până la cosmologie, filosofie și chiar
teologie. Nu întâmplător, la Princeton, Einstein prețuia compania lui Gödel, cu
care discuta despre știință, politică și filosofie în plimbările lor zilnice.
În Dumnezeul logicii, Piergiorgio Odifreddi oferă o prezentare
documentată și riguroasă a vieții și operei lui Gödel, presărată însă cu anecdote
savuroase și digresiuni care întregesc imaginea acestuia. Aventura intelectuală a
fostului membru al Cercului de la Viena, geniu al logicii matematice cu o carieră
academică strălucită, apare astfel dublată de o viață personală plină de ciudățenii,
marcată până la finalul ei de temeri și obsesii paranoide.
(256 de pagini, format 15 x 23 cm)

LITERATURĂ
Autor: Tatiana Ernuțeanu
Titlu: Carne, visuri și oase triste uitate în Hydra
Editura, localitatea, anul: EIKON, Cluj Napoca, 2020
Scurtă prezentare:
Cred că am descoperit un poet. Unul care lucrează la înălțime. Pare să
dețină toate tehnicile la zi ale scrierii de poezie, de la avangardiști la moderni și
la postmoderni. Prin felul în care își tatonează subiectul, mereu același,
dragostea, supusă deopotrivă mitizării și demitizaăii, poezia Tatianei Ernuțeanu
poate aduce aminte de aceea a Savianei Stanescu din Sfaturi pentru gospodine și
muze, dar asemanarile cu aceasta se opresc la capitolul abordare.
Există o sumedenie de formulări tranșante în Carne, visuri și oase triste
uitate în Hydra, iar ele nu se referă neaparat la dragoste. Aceste construcții, mai
ales, dau seama despre conștiința de sine pe care a atins-o poezia Tatianei
Ernuțeanu: „Oamenii nu funcționează cu fise/ Poeziile mele nu mint”; „Până la
urmă, Dragostea e un bâlci cu pretenții”; „Sunt fericită/ Văd nimicul. E mare
lucru, căci nimicul permite să vezi departe”; „Am avut o zi grea, era cât pe ce să
dau rateu/ Si să trag un loz câștigător pe scena poetică modernă” și, enunțul cel
mai orgolios, „Mă declar împotrivă romantismului (e lipicios ca sucul de
portocale)”, care exprimă implicit o artă poetică. Ioan Es. Pop
(80 de pagini, format 20 x 20 cm)

Autor: George David
Titlu: La Straini: viețile secrete
Editura, localitatea, anul: Editura Tritonic, București, 2020
Scurtă prezentare:
Timpul nu mai există. Doar sufletul se ridică deasupra vorbelor pe care
autorul le-a pus în paginile acestei cărți. Intrăm de fapt într-o buclă temporală în
care poveștile se nasc din povești, amintirile nu mai sunt amintiri, bucuria nu mai
este bucurie, doar tristețea rămâne tristețe. Cerul nu cade pe uriașul pământ, ci
huma din suflet se înalță deasupra cerului. Acesta este sentimentul pe care îl
trăiești citind aceste basme din care se naște realitatea. Sunt rare cazurile în care
substanța prozei te absoarbe cu atâta forță și magie în interiorul unei fantasme.
Pentru asta e nevoie de mult talent, iar George David ne dovedește aici că este
înzestrat cu acest har. Lectura devine trăire și cititorul, complice la tot ceea ce se
întâmplă. – LIVIU VIȘAN
(184 de pagini, format 13 x 20 cm)

Autor: Octavian Mihalcea
Titlu: Patima cheilor
Editura, localitatea, anul: Editura EIKON, Cluj Napoca, 2020
Scurtă prezentare:
Poezia lui Octavian Mihalcea caută permanent să esențializeze și să evite
discursivitatea. Nu avem de a face cu versuri ample, luxuriante, pletorice, ci cu
exact opusul lor. Poetul comprimă aproape inuman, vrând cumva să învingă
barierele limbajului și să descopere o expresivitate nouă, șocantă, care dă de
gândit. Astfel, efectele obținute sunt cu totul surprinzătoare și ne lasă, pur și
simplu, dezarmați. Octavian Mihalcea e criptic și ermetic, iar pentru a deschide
cufărul liricii sale ai nevoie de un șperaclu de cea mai bună calitate. Apreciez
această atitudine poetică primejdioasă, fiindcă alege drumuri puțin umblate, unde
fiecare pas ... te costă. Dan Stanca
(90 de pagini, format 13 x 20 cm)

FICȚIUNE
Autor: Jo Nesbø
Traducere: Bogdan Perdivară
Titlu: Vânătorii de capete
Editura, localitatea, anul: Editura Trei, București, 2020
Scurtă prezentare:
Un thriller senzațional, care pare desprins direct din filmele lui Quentin
Tarantino și ale fraților Coen. Inteligent, bogat, căsătorit cu o femeie superbă:
Roger Brown are totul. Iar ca să-și susțină stilul de viață luxos și să simtă
adrenalină când slujba lui de recrutor de manageri devine monotonă, se ocupă
și cu furtul lucrărilor de artă. Soția lui i-l prezintă pe Clas Greve. Ambițios și
talentat, e candidatul ideal pe care-l caută Roger pentru un post de conducere –
iar tabloul celebru pe care îl deține îl face ținta perfectă a unui jaf.
Curând însă Roger descoperă că acest Clas Greve ascunde mult mai multe
decât lasă să se vadă... În scurt timp vânătorul devine el însuși pradă…
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 și au fost recompensate cu numeroase premii internaționale, printre
care The Riverton Prize, CWA International Dagger Award, The Glass Key
Award. (304 pagini, format 13 x 20 cm)

Autor: Radu Paraschivescu
Titlu: Omul care mută norii
Editura, localitatea, anul: 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.
(264 de pagini, format 13 x 20 cm)

Autor: E.T.A. Hoffmann
Titlu: Părerile despre viață ale motanului Murr (ediție de buzunar)
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Motanul Murr nu e doar talentat la tors, la mlădiat coada în delicate
arabescuri şi la exprimat o gamă nesfîrşită de sentimente printr-un singur
cuvinţel: „miau”. Student în Litere, aşa cum el însuşi se intitulează, şi poet plin
de patos, în această autobiografie de tinereţe, Murr se dedică observaţiilor
filosofice: îl preocupă, îndeosebi, eternul feminin şi nestatornicia, amorul
conjugal şi extraconjugal, dar şi motanii filistini şi stilul de viaţă al cîinilor,
adeseori linguşitor şi grozav de diferit de-al mîţelor, conchide el ascultînd atent
poveştile prietenului său, pudelul Ponto.
Considerat capodopera lui Hoffmann, Părerile despre viaţă ale
motanului Murr este un roman satiric incitant, ce reflectă concepţiile estetice
ale autorului şi prefigurează, prin structura neobişnuită, tehnicile literare
postmoderne.
(480 de pagini, format 11 x 18 cm)

MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ
Autor: Toma Roman Jr.
Titlu: Râsu᾽ plânsu᾽ în arhivele Securităţii
Editura, localitate, anul: Vremea, București, 2020
Scurtă prezentare:
O carte plină de situații între râs și plâns, descoperite de Toma Roman Jr. în
documente ale arhivelor Securității. Au fost adunate între aceste coperte nume
răsunătoare din politica, dar și cultura românească – de la Ion Iliescu la tatăl lui
George Pruteanu, de la fratele lui Emil Bodnăraș la o confuzie între Agârbiceanu
și Arghezi, de la Regele Mihai la Nicolae Herlea, de la presupusul copil din flori
al lui Horia Sima la agentul… „Vomă”.
„Am încercat să aduc la lumină situații uitate de multă vreme, personaje
tenebroase, abuzuri ale regimului totalitar, să «pun în valoare» delatori ordinari
care după 1989 au făcut pe «fetele mari». Mi-am dorit să dovedesc complicități,
vulnerabilități și șantaje din interiorul nomenclaturii, să demonstrez falsuri ale
istoriografiei comuniste. De multe ori am găsit situații de un umor negru, care
dovedesc cât de «performant» era «brațul armat al clasei muncitoare».” – Toma
Roman Jr.
(258 de pagini, format 13 x 20 cm)
Autor: Vasile CORNEA
Titlu: Necunoscutul prinț Matila Ghyka si lumea sa
Editura, localitate, anul: Institutul European, Iași, 2019
Scurtă prezentare:
Volumul este prima monografie dedicată gânditorului roman care
completează și detaliază puținele informații din Dicționarul general al literaturii
române și din Enciclopedia exilului literar românesc a profesorului Florin
Manolescu. Autorul actualizează și corectează datele din memoriile prințului
român, cele mai multe fiind inedite, bazate pe cercetări la arhivele militare,
diplomatice și ecleziastice, precum și prin discuții sau corespondența cu persoanele
din afara țării care l-au cunoscut pe Matila Ghyka sau pe membrii familiei sale. O
bogată literatură de expresie franceză și engleză (puține în germană și rusă) a fost
parcursă pentru a putea reconstitui traseul vieții lui Matila Ghyka și impactul operei
sale în contemporaneitate. Anexele volumului sintetizează cariera scurtă de ofițer de
marină și pe cea de diplomat, oferind informații despre persoanele cu care prințul
român s-a intersectat. Apreciem că volumul, accesibil în egală masură, atât
publicului larg, cât și celui specializat în domeniile în care s-a manifestat Matila
Ghyka, permite recuperarea unui important membru al diasporei culturale
românești.
(472 de pagini, format 17 x 24 cm)
Autor: Liliana Corobca
Titlu: Ionesco. Elegii pentru noul rinocer
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
„Mama păstra cartea lui, Elegii pentru fiinţe mici, ca pe icoană şi ştia
poeziile acelea pe de rost. Ea nu s-ar fi supărat nici dacă fiul ei ar fi ajuns
actor. Dacă îi place, zicea ea. Îşi spuneau versuri, iar când el ne vizita, se
jucau, se strâmbau, interpretau roluri închipuite. Schimbau replici de parcă
jucau teatru adevărat, iar eu eram publicul lor, spectatoarea, nu participam, tu
semeni cu tata, ziceau ei, dar nu mă supăram. Ştiam că aşa e, eu semănam cu
tata, trebuia să fiu fata tatei, iar între ei era o legătură care în teatrul lor ciudat
îi făcea să pară un singur rol cu două feţe, unul tânăr, altul bătrân, unul vesel,
altul trist, dacă mama era veselă, Eugen era trist, dacă era invers, Eugen făcea
tot posibilul s-o înveselească, aşa erau mama cu Eugen. Dansau amândoi
uneori, nu aveam patefon, cânta Eugen sau cântau amîndoi şi dansau. Atunci
se producea minunea, atunci mama noastră îmbătrînită înainte de vreme
întinerea, de parcă atingerea fiului ei era fermecată. Devenea tânără, o fetiţă, şi
fericită şi bucuroasă, ochii îi străluceau, obrajii se rumeneau şi devenea
frumoasă. Dansul lor magic, dragostea ca un fir mătăsos de lumină nevăzută
între mamă şi fiu. Mamă, hai să jucăm mai departe teatru, tu de la tine de sus,
eu de aici de jos.”
(216 de pagini, format 13 x 20 cm)

ISTORIE
Autor: GILES MILTON
Traducere: ALINA POPESCU
Titlu: Când Churchill a dat iama în oi și Stalin a jefuit o bancă. Din culisele
istoriei
Editura, localitatea, anul: Corint, București, 2020
Scurtă prezentare:
Giles Milton face din nou dovada talentului său de a reda, cu multă măiestrie
și umor fin, întâmplări mai mult sau mai puțin cunoscute din istoria omenirii.
De data aceasta, sunt aduse în fața cititorului personaje celebre precum Winston
Churchill, care a încurajat testarea pe animale a unor arme biologice (în cazul de față,
a bombelor cu antrax), I.V. Stalin, care a murit otrăvit de unul dintre apropiații săi, ori
Mata Hari, acuzată pe nedrept de spionaj în favoarea Germaniei în timpul Primului
Război Mondial.
Lor li se alătura oameni necunoscuți publicului larg, dar care au trecut prin
situații extraordinare, cum ar fi o familie care a supraviețuit 38 de zile pe mare fără
apă sau provizii, după ce vasul cu care călătoreau a fost distrus de o balenă ucigașă,
ori savantul rus, poreclit „Frankenstein Roșu”, care a încercat să producă un hibrid
om-maimuță folosind mijloace îndoielnice din punct de vedere etic.
(216 pagini, format 13 x 20 cm )
Autor: Valeriu Mutruc
Titlu: În așteptarea reformelor. Viaţa agrară a Basarabiei în primele decenii ale
stăpânirii imperiale ruse
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I. Cuza, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Ediție
îngrijită
şi
prefaţă
de
Flavius
Solomon.
Cartea se adresează, în primul rând, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi
studenţilor din domeniul Ştiinţei Solului, însă, prin conţinutul ei, poate fi utilă
tuturor celor care, direct sau indirect, sunt preocupaţi de diferite aspecte ale acestui
domeniu. Având ca tradiţie abordarea în fiecare an a unei tematici diferite, această
ediţie a simpozionului se axează asupra unui subiect mai larg, al diferențierilor
dintre solurile care evoluează în regim natural și cele care sunt influențate, mai
mult sau mai puțin, de către activitățile antropice. Diverse studii din ultimele
decenii au demonstrat, dacă mai era nevoie, faptul că omul modifică proprietățile
solului prin variile lui activități. Dacă unele dintre acestea sunt extrem de evidente
și de necontestat, benefice sau nu, altele sunt frecvent mai greu de sesizat,
eventual cu caracter ireversibil.
(541 de pagini 17 x 24 cm)

Autor: Traian Doman
Titlu: Scurtă istorie a dezvoltării industriei aeronautice
Editura, localitatea, anul: Vremea, București, 2020
Scurtă prezentare:
O carte necesară tuturor celor pasionați de industria zborului. Pornind de
la legende și mituri despre visul omului de a zbura și mergând până în zilele
noastre, Traian Doman face o trecere în revistă, pe înțelesul tuturor, a oamenilor
mari ce au influențat decisiv această industrie: Leonardo da Vinci, Hermann
Oberth, Charles Lidbergh, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henri Coandă și alții. La
finalul cărții cititorul poate răsfoi câteva pagini de fotografii alb-negru,
reprezentând unele dintre momentele cele mai importante din istoria aeronauticii
în România.
(96 de pagini, format 13x 20 cm)

CINEMA
Autor: Titus Vîjeu
Titlu: FLORIN MIHAILESCU - IMAGINEA IMAGINII DE FILM
Editura, localitatea, anul: NoiMediaPrint, București, 2020
Scurtă prezentare:
Albumul este dedicat unuia dintre importanții cineaști români, autor al
imaginii cinematografice la filme semnate de colegii săi din generația '70
(Alexandru Tatos, Dan Pița, Mircea Daneliuc) sau de mai tineri confrați
(Napoleon Helmis, Marius Șopterean). Profesor de specialitate la Universitatea
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București,
Florin Mihăilescu a contribuit la formarea multor promoții de operatori
cinematografici, unii dintre aceștia laureați ai unor competiții naționale și
internaționale. Creația artistică a lui Florin Mihăilescu reprezintă un teritoriu
cinematografic recognoscibil în filmul național răsplătită fiind cu importante
premii la festivaluri cinematografice prestigioase. Prin pagini de analiză filmică
dar și prin mărturii ale artistului această creație cinematografică amplă este adusă
în fața cititorului (spectatorului) ca un model de gândire în imagini a unor
propuneri filmice de anvergură. (192 de pagini, format 24 x 21 cm)
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Autor: Mihai Bogdan Iovu, Florin Lazar, Diana Cristea
Titlu: Competențele profesionale ale asistenților sociali
Editura, localitatea, anul: Tritonic, București, 2020
Scurtă prezentare:
Pornind de la nevoia profesionarizării personalului din cadrul
serviciilor sociale, volumul elaborat de către Comisia de cercetare în asistență
socială a CNASR se adresează atât cadrelor didactice și specialiștilor din
educație interesați de formarea asistenților sociali, studenților, practicienilor în
domeniu, cât și publicului larg interesat de dezvoltarea sistemului de asistență
socială.
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ȘTIINȚELE COMUNICĂRII
Autor: Camelia-Mihaela CMECIU
Titlu: Relații publice internaționale Între globalizare și glocalizare
Editura, localitatea, anul: INSTITUTUL EUROPEAN, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Volumul de față se adresează studenților care studiază relații publice
internatțonale, dar și celor interesați de acest domeniu. Pornind de la modelul
circuitului culturii (Hall, 1973; du Gay, 2006; Curtin, Gaither, 2008), imi
propun să ofer diferite perspective asupra reglementarilor (culturale),
identitaților organizaționale, modurilor de producție și reprezentare ale
mesajelor și strategiilor organizaționale la nivel internațional și, nu în ultimul
rând, asupra modurilor de consum în acest dialog participativ dintre organizații
și publicuri globale și/sau glocale. Studiile de caz se împart în patru categorii:
(a) analize ale campaniilor de relații publice globale, premiate la Silver Anvil
Awards, cele mai prestigioase premii din industria relațiilor publice; (b) analize
ale campaniilor de relații publice internaționale din diverse studii științifice din
domeniu; (c) analize ale mesajelor transmise de diverse branduri și organizatți
nonguvernamentale internaționale; (d) analize ale modurilor de producție și
reprezentare utilizate în campanii cu impact global, analize realizate de
specialiști în domeniu. Camelia-Mihaela Cmeciu
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CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI
Autor: Neil Gaiman
Traducere: Maria Ioniţă
Ilustrații: Chris Riddell
Titlu: Noroc cu laptele...
Editura, localitatea, anul: Arthur, București, 2020
Scurtă prezentare:
Când e vorba de o poveste spusă de Neil Gaiman, nimic nu e ceea ce pare.
Astfel, un simplu drum pentru o cutie cu lapte până la magazinul din colț se
transformă într-o nemaipomenită aventură. Extratereștri care vor să redecoreze
Pământul, vumpiri (da, vumpiri) și pirați vor încerca să împiedice un tată iubitor
să le cumpere copiilor săi laptele pentru micul dejun.
Dar, cu ajutorul unui înțelept profesor dinozaur, al dinozaurilor polițiști și
al Mașinii-Care-Merge-Grozav-în-Lungul-și-n-Latul-Timpului, curajosul tată își
va îndeplini misiunea.
O carte plină de umor și de situații neprevăzute pe care o vor adora atât
copiii, cât și părinții.
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Autor: Eliza-Mara TROFIN
Titlu: Gramatică. Fișe de lucru (pe lecții și unități de învățare cu itemi și teste
de evaluare). Clasa a 5-a
Editura, localitatea, anul: Paralela 45, Pitești, 2020
Scurtă prezentare:
Gramatică. Fişe de lucru pentru clasa a 5-a este o lucrare complexă,
dedicată în primul rând orelor de limba română, al cărei scop este dezvoltarea
competenţelor lingvistice ale elevilor, fiind utilă deopotrivă şi profesorilor care
pot selecta exerciţii pentru fiecare lecţie şi pot evalua nivelul achiziţiilor elevilor
prin utilizarea testelor stadiale şi sumative. Cartea poate fi utilizată şi acasă, fiind
un ghid nepreţuit pentru părinţi. Îi ajută, de asemenea, pe elevi şi în pregătirea
pentru evaluarea naţională din clasa a 6-a şi pentru olimpiadele şcolare (OLLR,
OLAV) deoarece propune şi tipuri de itemi specifici acestor evaluări, itemi care
nu sunt cuprinşi, de obicei, în manualele şcolare.
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NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ
Autor: Inna Khazan
Traducere: Aida Budu
Titlu: Biofeedback și mindfulness în viața de zi cu zi
Editura, localitatea, anul: Editura Trei, București, 2020
Scurtă prezentare:
Insomnia sau durerea cronică, anxietatea sau rușinea, stresul ori depresia
nu vin niciodată neanunțate. Corpul ne atrage atenția asupra lor încă de când sunt
în fașă, prin simptome precum hipertensiune, cefalee, durere de stomac și altele. În
ultimii ani, avem acces la dispozitive tot mai rafinate pentru a ne "asculta" corpul,
dar și pentru a afla ce fel de schimbări sunt de făcut. Dispozitivele și exercițiile de
biofeedback ne ajută azi să ne controlăm mai bine corpul și să facem acele mici
schimbări (la nivel de respirație sau de frecvență cardiacă, de exemplu) care pot să
ne asigure o stare de bine la nivel somatic și afectiv. Ancorată în ultimele cercetări
medicale și psihoterapeutice, cartea explică nu doar cum poate fi exersată
autoreglarea corpului, dar și cum putem eficientiza biofeedback-ul prin tehnici de
mindfulness, de folos în conștientizarea și abordarea adecvată a perturbărilor
fiziologice și emoționale. "Cartea nu este doar un ghid accesibil pentru gestionarea
unor probleme frecvente, ca insomnia, durerea sau anxietatea, ci este și o sursă de
neprețuit pentru specialiștii din sănătatea mentală", atrage atenția Christopher
Germer, coordonatorul cărții Mindfulness în psihoterapie (Trei, 2016).
Inna Khazan, PhD, predă la departamentul de psihiatrie de la Harvard
Medical School și formează specialiști în biofeedback.
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Apariții
discografice
Beethoven - Triple Concerto and Symphony
No. 7
LUDWIG VAN BEETHOVEN, DANIEL
BARENBOIM, ANNE-SOPHIE MUTTER
Casa de discuri: Deutsche Grammophon
Data publicării: 2020
Număr discuri: 1
Suport: CD
Format audio: Stereo
Listă piese:
Triple Concerto In C Major, Op. 56
I. Allegro
II. Largo - Attacca
III. Rondo Alla Polacca
Symphony No. 7 In A Major, Op. 92
I. Poco sostenuto - Vivace
II. Allegretto
III. Presto - Assai meno presto
IV. Allegro con brio

The Complete Piano Duets
ELLA FITZGERALD
Categorii: Vocal Jazz
Artist: Ella Fitzgerald
Casa de discuri: Verve
Data publicării: 2020
Număr discuri: 2
Suport: CD
Format audio: Stereo
CD: 1
1. Looking For A Boy
2. My One And Only

3. How Long Has This Been Going On?
4. I've Got A Crush On You
5. But Not For Me
6. Soon
7. Someone To Watch Over Me
8. Maybe
9. I'm Glad There Is You
10. Baby, What Else Can I Do
11. What Is There To Say?
12. Makin' Whoopee!
13. Until The Real Thing Comes Along
14. People Will Say We're In Love
15. Please Be Kind
16. Imagination
17. My Heart Belongs To Daddy
18. You Leave Me Breathless
19. Nice Work If You Can Get It
20. Stardust
21. Miss Otis Regrets
22. Lush Life
CD: 2
1. My Melancholy Baby
2. Angel Eyes
3. Black Coffee
4. I Hadn't Anyone Till You
5. I Cried For You
6. Misty
7. Who's Sorry Now?
8. I Can't Give You Anything But Love, Baby
9. I'm Getting Sentimental Over You
10. Then You've Never Been Blue
11. September Song
12. Reach For Tomorrow
13. One For My Baby
14. Somewhere In The Night
15. Mean To Me
16. How Long Has This Been Going On?
17. When Your Lover Has Gone
18. More Than You Know
19. There's A Lull In My Life
20. How Long Has This Been Going On? (Take 5 Alternate)
21. More Than You Know (Take 1 Alternate)

