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Radio România Actualităţi,
primul post în preferinţele ascultătorilor
Radio România Actualităţi se menţine pe primul loc în preferinţele ascultătorilor, conform Studiului de Audienţă Radio realizat în
perioada 27 aprilie - 16 august.
Peste 1,8 milioane de ascultători au ales postul public pentru
acurateţea informaţiilor, seriozitatea demersului jurnalistic într-o
perioadă dificilă, dar şi pentru calitatea emisiunilor de sport, muzică
şi divertisment.
Cu o cotă de piaţă de 13% la nivel naţional, Radio România Actualităţi e pe prima treaptă a podiumului, având 12,6% cotă de piaţă
în mediul urban şi 13,7% în mediul rural.
Radio România Actualităţi îşi continuă ascensiunea în Bucureşti
în ceea ce priveşte numărul mediu de ascultători, fiind situat la o
distanţă considerabilă de următorii clasaţi, cu o cotă de piaţă de
16,5% şi 231.300 de ascultători.
Cu un rating de 471.700 de mii de ascultători, Matinalul Radio
România Actualităţi reuşeşte din nou performanţa de a fi cel mai ascultat program de dimineaţă, de pe piaţa radio.
Ştirile de prânz de la Radio România Actualităţi sunt ascultate,
în medie, de 400.000 de români în timp ce emisiunile din ultima
parte a zilei oferă o alternativă la programele tv pentru aproape
230.000 de ascultători.
Radio România prețuiește și promovează lectura, Cartea
rămânând un constant partener de nădejde. Și această ediție a
buletinului vă invită într-o lume fascinantă a celor mai noi titluri.

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: Richard Kearney
Traducere din limba engleză şi cuvânt-înainte: Carmen Mușat
Titlu: Despre Povești
Editura, localitatea, anul: TracusArte, București, 2020
Scurtă prezentare:
Despre povești este cel de-al doilea volum al trilogiei intitulate Philosophy at
the Limit (Filozofia la limită), din care fac parte volumele The God Who May
Be (Dumnezeul care poate fi, 2001) şi Strangers, Gods and
Monsters (Necunoscuți, zei şi monştri, 2003).
Richard Kearney (n. 1954), filozof și scriitor, este profesor în cadrul
Departamentului de Filozofie, la Boston College. A predat, ca profesor invitat,
la
University
College
Dublin,
la
Sorbona
(Paris),
Universitatea Catolică Australiană și Universitatea din Nisa și a ținut
cursuri la prestigioase universități precum Harvard, Yale, Princeton, Oxford,
Cambridge, Universitatea din Roma, Columbia University ș.a.
(226 de pagini, format 13 x 20 cm)

FILOZOFIE, ESEU
Autor: Jonathan Haidt
Traducere: Simona Drelciuc
Titlul: Ipoteza fericirii
Editura, localitate, anul: Humanitas, București, 2020
Scurtă prezentare:
Ipoteza fericirii este o carte despre cum ne putem găsi un sens în viaţă
asimilând sfaturile vechii înţelepciuni şi adoptând descoperirile psihologiei
moderne. Haidt pune în discuţie unele dintre concepţiile populare despre originea
fericirii, despre rolul reciprocităţii şi despre contribuţia raţiunii la luarea deciziilor.
Aflăm astfel de ce, de multe ori, virtutea nu îşi este propria răsplată, de ce
extrovertiţii sunt de fapt mai fericiţi decât introvertiţii şi de ce gândirea conştientă
nu e atât de importantă cum ne-ar plăcea să credem. Inspirându-se atât din
filozofie, cât şi din ştiinţă, Ipoteza fericirii ne arată cum am putea deveni mai buni,
mai echilibraţi şi mai fericiţi.
(380 de pagini, format 13 x 20 cm)

RELIGIE
Autor: Marie-Anne Vannier, José Costa, Cécile Dogniez, Philippe Lefebre,
Gérard Nauroy, Jacques Elfarsi
Traducere: Cristian Șoimușan
Titlu: IUDAISM ȘI CREȘTINISM în comentariile patristice la Cartea Genezei
Editura, localitatea, anul: ProUniversitaria, București, 2020
Scurtă prezentare:
De obicei, comentariile patristice la cartea Genezei le asociem cu cateheza
baptismală a Părinților Bisericii, fapt cu totul justificat, dar, într-un sens mai larg,
prin comentarea acestui bun comun al iudaismului și al creștinismului reprezentat
de cartea Genezei, aceiași Părinți ai Bisericii reiau, cu siguranță, elemente
provenind din iudaism: cum ar fi, de exemplu, preluarea metodelor de exegeză sau
propunerea unor interpretări convergente ale acestor texte, fapt care dovedește că,
încă din primele secole, deosebirea dintre iudaism și creștinism nu ieșea atât de tare
în evidență cum am fi înclinați să credem.
Marie-Anne VANNIER
(116 pagini, format 13 x 20 cm)

LITERATURĂ
Autor: Mihail Drumeș
Titlu: Elevul Dima dintr-a șaptea
Editura, localitatea, anul: ART, București, 2020
Scurtă prezentare:
Publicat pentru prima dată în 1946, Elevul Dima dintr-a șaptea nu și-a
pierdut niciun moment farmecul. Povestea de dragoste dintre Grig și Lotte,
spiritul aventuros, idealismul, impertinența, naivitatea și entuziasmul tinerilor din
romanul lui Drumeș rămân la fel de actuale.
Asemenea tuturor adolescenților, Dima, Tarzan, Magotu, Basu și toți
ceilalți visează și trăiesc totul la intensitate maximă. Planuri pentru o expediție
spectaculoasă, conflicte cu profesorii, drame interioare, iubiri pasionale, toate
acestea sunt suprinse și descrise de Mihail Drumeș cu naturalețe și talent,
fascinând generații întregi de cititori.
În seria de autor Mihail Drumeș au mai apărut: Invitația la vals,
Scrisoare de dragoste, Cazul Magheru
(462 de pagini, format 12 x 19 cm)

Autor: Eugen Pelin
Titlu: Castelanii
Editura, localitatea, anul: Editura Detectiv literar, București, 2020
Scurtă prezentare:
Ora lacunarӑ
Ziua de astӑzi este lacunarӑ
Ea așeazӑ ceața peste noi
Te rog nu te ascunde în icoane
Trӑdarea ne-a cuprins pe amândoi
Va veni în grabӑ Îngerul amiezii
Ca sӑ ne citeascӑ ultimul canon
Hai, dӑ-mi mâna și îngenuncheazӑ
Este ora noastrӑ în bӑtrânul Dom!
Ne-am oprit în drum cu toatӑ povara
Albul nu ne mai încape azi
Înӑlțӑm un steag pe o redutӑ goalӑ
N-avem inamic și nici camarazi!
(125 de pagini, format 13 x 20 cm)

Autor: John Steinbeck
Titlu: A fost odată un război
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Sunt 77 de ani de când Steinbeck a urcat pe un transportor naval de trupe
cu destinaţia Anglia, urmând să transmită către New York Herald Tribune relatări
de la faţa locului despre războiul ce înghiţise Europa. Decupajele realizate de el
măsoară nu pulsul comandanţilor, al celor cu acces la săli de şedinţă în care se
stabileau strategii, ci pe al maselor participante la război: superstiţii, preconcepţii,
anecdote despre războiul legumelor anglo-american sau despre asul oportuniştilor
din întregul ansamblu al forţele aliate, neobositul Bob Hope şi prada de război Lili
Marlene. Într-o completă indiferenţă faţă de canonul jurnalistic, toate acestea se
scaldă copios în stilul deja consacrat, la acel moment, al scriitorului John Ernst
Steinbeck. Pe când Steinbeck se înnoroia pe plajele europene, rubrica lui
din NYHT devenea rapid una dintre cele mai mari atracţii ale presei cotidiene şi
începea să-şi lărgească difuzarea pe tot teritoriul SUA şi mai departe, în spaţiu şi
timp, până în contemporaneitate. Introducerea semnată de autor oferă o nepreţuită
cheie de lectură.
(264 de pagini, format 13 x 20 cm)

FICȚIUNE
Autor: Alice CLAYTON
Traducere: Adriana Ciorbaru
Titlu: Amor la Sausalito
Editura, localitatea, anul: Editura Paralela 45, Pitești, 2020
Scurtă prezentare:
Din cauza distanței, pasiunea dintre Simon și Caroline a cam pălit:
Caroline e prinsă cu serviciul, în timp ce meseria de fotograf a lui Simon îl
poartă prin toată lumea. Acaparată complet de restaurarea unui superb hotel
vechi, tânăra se simte depășită de situație și îi e foarte greu să treacă peste
această etapă. Între conflicte și compromisuri, Simon decide să reaprindă
flacăra pasiunii și să petreacă mai mult timp împreună cu Caroline. Pregătit să
facă orice pentru a o recuceri, mizează pe talentele lui de seducător fără
pereche.
Alice Clayton oferă încă un roman delicios, senzual și plin de umor, pe
gustul tuturor cititoarelor.
(288 pagini, format 15 x 20 cm)

Autor: Nazanine Hozar
Traducere: Ruxandra Ana
Titlu: Aria
Autor: Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2020
Scurtă prezentare:
În Iran, în 1953, un șofer pe nume Behrouz găsește un bebeluș
abandonat pe o alee. Când adoptă fetița și-i pune numele Aria, nu știe cât de
profund
îi
va
schimba
viitorul
orfana
cu
ochii
albaștri.
Pe măsură ce crește, Aria este prinsă între trei femei pe care soarta le-a
adus în situația de a-i fi mame: soția lui Behrouz, care o bate; bogata văduvă
Fereshteh, care-i oferă adăpost, dar nu-i poate oferi și dragoste, și Mehri cea
nevoiașă, ale cărei secrete vor schimba tot ce credea Aria că știe despre viața ei.
În același timp, Teheranul este frământat de schimbări. Circulă zvonuri
despre un cleric înflăcărat exilat la Paris, pe nume Khomeini, care pare să ofere
un nou viitor țării. În mijlocul agitației, Aria se îndrăgostește de un băiat
armean, surprins în tabăra greșită a revoluției. Și curând va fi și ea prinsă într-o
revoltă care va schimba pentru totdeauna destinul țării și al oamenilor ei.
(512 pagini, format 13 x 20 cm)

Autor: Dinah Jefferies
Traducere: Maria Adam
Titlu: Contesa din Toscana
Editura, localitatea, anul: Nemira, București, 2020
Scurtă prezentare:
Un război. Două femei. Vor putea să salveze oamenii pe care-i iubesc?
În 1943, contesa Sofia de Corsi trăiește într-o vilă toscană liniștită, înconjurată
de măslini, când trupe de soldați germani ocupă întreaga zonă. Disperată să-și
ajute vecinii din sat, contesa hotărăște să adăpostească un soldat britanic rănit,
ascunzându-l inclusiv de soțul ei, Lorenzo, deși știe prea bine că acest lucru le
va pune viețile în pericol.
Apoi apare Maxine, membră a Rezistenței, cu care contesa va face o
alianță dificilă. Încăpățânată și independentă, Maxine și-a promis să nu se
îndrăgostească niciodată. Dar, când îl cunoaște pe partizanul Marco, își dă
seama că nu-și poate ține promisiunea.
Cele două femei se vor trezi jucând un joc mortal cu naziștii. Cât vor
mai putea să-i protejeze pe cei dragi?
(384 de pagini, format 13 x 20 cm)

MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ
Autor: Corneliu Valjan
Titlu: Însemnările din război ale unui good looking boy
Editura, localitate, anul: Militară, București, 2020
Scurtă prezentare:
„Eram ofițer în rezervă, mobilizat în perioada 1939-1945, până la
finalizarea războiului; spre nefericirea mea, părinții mi-au oferit o educație bună,
eu cunoscând foarte bine engleza și franceza, ceea ce m-a dus în lagărul OLP nr.
3. Imediat după data de 23 august [...], spre nefericirea mea, am fost desemnat
ofițer de legătură între Legația Americană și Înaltul Comandament al Armatei
Române. Acesta a fost motivul pentru care mi-am pierdut nouă ani de libertate și
am îndurat multe greutăți.” „Douăzeci de ani mai târziu [1969], Tribunalul
Suprem din Moscova mi-a trimis o adeverință că a anulat decizia de condamnare
a mea, din lipsă totală de dovezi. Mulțumesc!” (Corneliu Valjan)
„Cel care condusese cu mănuși albe volanul unei Lancia sub privirile admirative
ale doamnelor și domnișoarelor din București îmi spunea: «Am fost un good
looking boy cam superficial... Războiul și detenția au făcut din mine un om mai
bun.»” (Micaela Gulea) (362 de pagini, format 13 x 20 cm)

Autor: Ahmet Altan
Traducere: Andrei Covaciu
Titlu: Nu voi mai vedea lumea niciodată. Memoriile unui scriitor întemnițat
Editura, localitate, anul: Editura Pandora M, București, 2020
Scurtă prezentare:
Textele acestea sunt scrise în tenebrele închisorii. Conștient că, atâta vreme
cât regimul Erdogan se va afla la putere, el nu va mai vedea lumea cu ochii unui om
liber, Ahmet Altan, unul dintre cei mai cunoscuți romancieri din Turcia, își află
libertatea în scris, în citit și în adâncurile memoriei. Această bijuterie scoasă din
genunile tiraniei este un adevărat credo ce demonstrează că în carceră se află trupul,
dar că adevărata libertate nui poate fi confiscată niciodată unui scriitor: imaginația
și cuvintele au puterea de a dărâma zidurile cele mai groase.
Ahmet Altan (1950) este unul dintre cei mai citiți prozatori turci, dar și un
jurnalist redutabil. A fost adus în fața instanței de cel puțin 100 de ori din cauza
opiniilor sale politice incomode și a stilului său direct. Este unul dintre primii
intelectuali turci care au recunoscut că ceea ce Imperiul Otoman a făcut populației
armene se califică drept genocid. În 2016, în urma puciului eșuat din Turcia, Altan a
fost judecat și condamnat pentru că ar fi transmis „mesaje subliminale" puciștilor în
timpul unei emisiuni televizate. A fost condamnat la închisoare pe viață și de atunci
se află în temnița Silivri. (216 pagini, format 13 x 20cm)

Autor: Doina Lemny
Titlu: L-au întâlnit pe Brâncuși
Editura, localitatea, anul: Editura Vremea, București, 2020
Scurtă prezentare:
O carte de „mărturii care relatează momente trăite în atelierul lui
Brâncuși – loc de viață și de creație – chiar dacă uneori contradictorii, aduc
informații prețioase asupra evoluției operelor și mai ales asupra punctului de
vedere al artistului, asupra viziunii sale despre artă și despre mediul artistic în
care a evoluat, și, nu în ultimul rând, despre personalitatea sa.
Pudic și discret, Brâncuși nu-și dezvăluia complet gândurile și trăirile
în diferitele conversații, chiar dacă părea a fi sincer: măsurându-și mereu
cuvintele, el transmitea gândurile sale sub forma unor fraze scurte, îndelung
gândite, devenite adevărate aforisme care au fost adesea reluate și uneori
adaptate.”
- Doina Lemny
(282 de pagini, format 13 x 20 cm)

ISTORIE
Autor: Sorin Grigoruță
Titlu: Epidemiile de ciumă în Moldova la începutul secolului al XIX-lea. Studiu
și documente
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I .Cuza, Iași, 2020
Scurtă prezentare:
Pornind de la resurse istoriografice și documentare generoase autorul își
propune să înfățișeze, pas cu pas, povestea ciumei pe tărâm românesc la începutul
veacului al XIX-lea. După câteva considerații de ordin teoretic, privitoare la
epidemia ce a înspăimântat această parte de lume vreme de secole, sunt prezentate
apoi, pe scurt, modul în care era percepută ciuma în Țările Române în primele
decenii ale secolului al XIX-lea, insistându-se asupra factorilor care au favorizat
apariția și răspândirea flagelului. Ulterior, sunt evidențiate reacţiile, individuale şi
colective, precum și măsurile administrative, atât în perioadele premergătoare
dezlănțuirii epidemiilor, în timpul, cât şi după stingerea maladiei.
Sorin Grigoruță (n. 1985, Dorohoi) este cercetător la Institutului de Istorie
„A. D. Xenopol” din Iași al Academiei Române, fiind membru în cadrul
programului de editare a colecţiei naţionale de izvoare Documenta Romaniae
Historica.
(346 de pagini, format 17 x 24 cm )

Autor: Vasile Pușcaș, Ionel N. Sava (coord.)
Titlu: Trianon, Trianon! Un secol de mitologie politică revizionistă
Editura, localitatea, anul: Școala Ardeleană, Cluj Napoca, 2020
Scurtă prezentare:
Inițiativa editării acestui volum a venit dinspre interesul manifestat de
studenți, dar și de opinia publică generală care a receptat din mass-media lansarea
subiectului Tratatului de la Trianon (1920). După ce, în anii anteriori, s-a scris
despre Centenarul declanșării Primului Război Mondial (1914), al terminării
conflictului (1918) și s-a celebrat un secol de la desăvârșirea Marii Uniri (1918),
aducerea agresivă a subiectului Trianonului cu ton contestatar la momentele istorice
menționate a stârnit nedumerire printre consumatorii știrilor lansate de media și
îndeosebi media socială. Iar mediul de receptare a unor astfel de opinii a fost mult
viciat de intensificarea discursului politic populist, naționalist, xenofob care a
proliferat în spațiul public european și cu deosebire în cel central-sud-est european.
Pe când istoricii de profesie au abordat aceste teme în conferințe restrânse ori
publicații de specialitate, așa-numita „istorie jurnalistică” a accentuat doar aspecte
pe care redacțiile ori cercurile emitente le considerau a corespunde „cererii pieței”.
(404 pagini 16 x 23 cm)

Autor: Vasile Pușcaș
Titlu: Dictatul de la Viena, Transilvania şi relaţiile româno-ungare (19401944)
Editura, localitatea, anul: Școala Ardeleană, Cluj Napoca, 2020
Scurtă prezentare:
„La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, atât occidentalii, cât și
sovieticii au ajuns la concluzia comună că o mai bună frontieră etnică între
România și Ungaria decât cea trasată prin Tratatul de la Trianon nu era posibilă.
Această decizie venea însă după o tragedie istorică trăită de locuitorii
Transilvaniei (români, maghiari, evrei, germani etc.) în perioada 1940-1944. A
fost o experiență traumatizantă atât pentru populaţia României, cât și pentru cea a
Ungariei. Începând cu 1943, Transilvania preocupa tot mai insistent Cancelariile
de la Moscova, Londra și Washington. În cele mai multe cazuri, interesul Marilor
Puteri a fost să manevreze state din Europa Centrală pe bază de aspirații
teritoriale, uneori camuflate în lozinca «drepturilor pentru minorități».
Transilvania continua să fie văzută tot ca un teritoriu de compensație! Dictatul a
contribuit la agravarea raporturilor dintre România și Ungaria, cu consecințe
pentru ele și pentru această parte a Europei încă insuficient relevate de
investigația istoriografică.” (Vasile Pușcaș)
(364 de pagini, format 16x 23 cm)

ANTROPOLOGIE
Autor: Alessandro Vincenzi
Titlu: Găgăuzii. Turcii ortodocși din Republica Moldova
Editura, localitatea, anul: Cartier, Chișinău, 2020
Scurtă prezentare:
Din 2008, Alessandro Vincenzi călătorește cu regularitate în fostele
republici unionale, inclusiv în Moldova. Îl mobilizează destinul comunităților mici
(etnice, culturale etc.), izolate și abandonate, pe cale de a-și pierde identitatea și
unicitatea. Opțiunea „geografică” nu este nici ea întâmplătoare: descendent dintr-o
familie de comuniști italieni, Alessandro a beneficiat de o educație ce privilegia în
mod vădit interesul pentru spațiul cultural creat de imperiul de la Răsărit. Găgăuzii
din Republica Moldova s-au înscris perfect în profilul comunitar căutat de autor,
fiind marcați de o cel puțin cvintuplă izolare: 1. sunt despărțiți teritorial și cultural
de restul populațiilor turcice; 2. spre deosebire de majoritatea popoarelor turicice,
islamizate,găgăuzii sunt creștini; 3. sunt situați la mii kilometri distanță față de
Rusia, țara pe care o consideră drept garantul de facto al autonomiei (cu toate că,
de iure, această obligație a fost asumată nu numai de Rusia, ci și de Turcia, în
1994). (Adrian Ciubotaru)
(114 pagini, format 16 x 20cm)

ȘTIINȚE ECONOMICE
Autor: Dănuț-Dumitru Dumitrașcu, Levente-Attila Bakos
Titlu: Managementul crizelor în organizații – o abordare adaptivă
Autor(i): Editura, localitatea, anul: ProUniversitaria, București, 2020
Scurtă prezentare:
Cartea se încadrează în acel curent al științei managementului, care caută
alternative pentru conceptele din managementul clasic al lui F.W. Taylor sau al lui
H. Fayol. Tezele formulate de marii clasici ai managementului, cu mai mult de un
secol în urmă, și încă încetățenite în practica de astăzi, se bazează pe realitatea
primei ere a revoluției industriale. Condițiile actuale însă, cer o abordare nouă,
mai apropiată de a patra revoluție industrială (Industry 4.0). Chiar dacă am făcut
referire la industrie, nu dorim să se creadă că această carte este orientată
predilect spre aceasta, din contră, dorim să demonstrăm utilitatea ei generală, în
situații de criză în diverse domenii. Bunăoară, recenta pandemie de Covid19,
demonstrează acest aspect, evidențiind noile valențe în comunicarea de criză,
nevoia de adaptare pe termen scurt, flexibilitatea și capacitatea de luare a deciziei
în condiții de incertitudine și risc, elemente pe care încercăm să le evidențiem și să
le explicăm și noi în această lucrare.
(150 de pagini, format 13 x 20cm)
ȘTIINȚELE COMUNICĂRII
Autor: Bogdan Teodorescu, Nicolae-Sorin Drăgan
Titlu: În căutarea Glonțului de Argint. Marketingul electoral in România
Editura, localitatea, anul: Tritonic, București, 2020
Scurtă prezentare:
Ființele supranaturale, în general periculoase, care populau imaginarul
folcloric european puteau fi răpuse cu ajutorul unui arsenal limitat de instrumente
– apa sfințită, lemnul crucii, crucea în sine, usturoiul, uneori lumina soarelui. Mai
era și argintul – vârful de săgeată sau pumnalul în vremuri mai vechi, glonțul
după apariția armelor de foc. Efectul acestui proiectil era instantaneu, puternicul
oponent fiind transformat în cenușă. În anii ’20, nevoia de a încadra și de a
explica impactul tot mai pronunțat al media asupra publicului a dat naștere teoriei
„glonțului magic”. A mai fost denumită și teoria „injecției hipodermice” sau a
„curelei de transmisie”. În sine, aceasta se referă la ideea că mesajul pornește din
media ca dintr-un pistol și se înfige ca un glonț în capul consumatorului care-l
acceptă pasiv. La fel cu toți ceilalți consumatori expuși aceluiași mesaj. Destul de
rapid, această teorie a fost infirmată, dar chiar și în zilele noastre există o
percepție supradimensionată a influenței media asupra individului.
(410 de pagini, format 13 x 20 cm)

CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI
Autor: Neil Gaiman
Ilustrator: Chris Riddell
Traducere: Alexandra Columban
Titlu: Odd și Uriașii de Chiciură
Editura, localitatea, anul: Arthur, București, 2020
Scurtă prezentare:
„A fost odată un băiat pe care-l chema Odd şi nu era nimic straniu sau
neobişnuit în asta, nu pe vremea aceea sau pe acele meleaguri. Numele său
însemna „vârf de sabie“ şi era unul purtător de noroc."
După ce tatăl său își pierde viața pe o navă vikingă, iar piciorul îi este
strivit de un buștean, Odd trebuie să facă față și unei ierni care pare fără sfârșit.
Soarta lui e pe cale să se schimbe atunci când îi salvează viața unui urs. Ursul e
însoțit de un vulpoi și un vultur, și toți trei se dovedesc a fi zei nordici,
transformați în animale sălbatice de Uriașii de Chiciură. Mai mult, uriașii au pus
stăpânire pe Asgard, ținutul zeilor. Iar Odd luptă să recupereze ciocanul lui Thor,
să elibereze Asgardul și să-i salveze pe zei.
(152 de pagini, format 17 x 23 cm)

Autor: MAGNUS WEIGHTMAN
Traducere: ADELINA DRAGOMIR
Titlu: Bine ai venit acasă, Bruno!
Editura, localitatea, anul: Corint, București, 2020
Scurtă prezentare:
Dornic de aventură, castorul Bruno pleacă să exploreze lumea. Dar se
rătăcește și nu mai găsește drumul spre casă. Cățelul Akita vrea să îl ajute, dar nu
știe cum arată locuința lui. Să fie un cuib făcut într-un copac sau o vizuină săpată
în zăpadă? Bruno și Akita pornesc într-o minunată călătorie cu balonul și reușesc
să se întoarcă în ținutul castorilor.
Ilustratorul și arhitectul Magnus Weightman vă propune o călătorie în
jurul lumii, arătându-vă cât de interesante sunt adăposturile animalelor. O carte
pentru copiii de cel puțin patru ani și pentru toți cei care iubesc călătoriile și
animalele sălbatice.
(36 de pagini, format 24x 33cm)

NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ
Autor: I. Maria Constantinescu
Titlu: Criptomonedele. Aspecte tehnologice, economice și implicații asupra
securității naționale
Editura, localitatea, anul: Editura PROUniversitaria, București, 2020
Scurtă prezentare:
Scopul acestei cărţi este acela de a prezenta o imagine de ansamblu asupra
fenomenului criptomonedelor, cu accent pe cea mai cunoscută dintre acestea,
Bitcoin. Vom analiza fenomenul atât din punct de vedere al aspectelor tehnice, dar
şi din punctul de vedere al interacţiunii dintre criptomonede şi „lumea reală”.
Fenomenul criptomonedelor este complex şi într-o permanentă evoluţie, astfel
încât această carte nu îşi propune să fie un manual al investitorului în
criptomonede, sau un tratat definitiv şi exhaustiv privind acest subiect. Având în
vedere viteza cu care se modifică ecosistemul cripto, avansurile tehnologice şi
modificările modului în care diverse state şi autorităţi de reglementare
reacţionează la acest fenomen, subiectul este unul dinamic şi fluid, prin urmare
scopul cărţii este de a prezenta câteva concepte de bază privind criptomonedele şi
a modului în care acestea influenţează mediul de securitate, în diverse aspecte ale
acestuia.
(340 de pagini, format 17 x 24 cm)
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Emil Brumaru
A fost un timp când vă spuneam şi vouă
Poeme rostite la Radio (2002)
Autor: Emil Brumaru
Colecţie: Biblioteca de poezie românească
Copertă / Ilustraţii: Zamfira Zamfirescu
ISBN: carte: 978-606-8468-89-1 // ISBN disc:
978-606-083-000-9
Format: 16 x 16
Nr. pagini: 144
Durată CD: 55:41
Anul apariţiei : 2020
Ediţie îngrijită de Cosmin Ciotloş
Prezentări de Cosmin Ciotloş, Bogdan Creţu,
Şerban Foarţă şi Veronica D. Niculescu
„Volumul reuneşte răzleţ, adică fără o
cronologie strictă şi fără a respecta vreo ordine
contabilicească, poeme care provin din şase
volume antedecembriste:
Versuri (1970), Detectivul Arthur (1970), Julien
Ospitalierul (1974), Cântece naive (1976), Adio,
Robinson Crusoe (1978) şi Dulapul
îndrăgostit (1980).
Mai mult, luat ca întreg (căci e vorba şi de
o ediţie audio), el pune în scenă o întâlnire
miraculoasă: aceea dintre Emil Brumaru sexagenar
(înregistrarea datează din 2002) şi un Brumaru al
deceniilor şapte şi opt, deja nostalgic, deja înfiorat
de melancolie, dar încă paradisiac (oricum,
scepticismul de mai târziu nu se instalase).
Rezultatul, o spun fără să ezit, e absolut
spectaculos.”
Cosmin Ciotloş (fragment din „Emil Brumaru, aşa
cum îl ştim”).

NIGHT AND DAY
LUIZA ZAN & BIG BAND RADIO,
Conductor: Ionel Tudor
Catalog : 497 DDD
Nr. discuri : 1
Durată CD : 54:00
Anul apariţiei : 2020
Am afirmat-o şi cu anterioare prilejuri – fie
-mi permis să întrevăd un arc boltit peste timp, o
linie de filiaţie valorică a artei vocale româneşti de
jazz, pornind de la Aura Urziceanu, continuată cu
demnitate de regretata Anca Parghel, ajungând
actualmente la Luiza Zan. Calităţi vocale de
excepţie, o înzestrare nativă generoasă dublată de
ştiinţa cântului, voinţa neşovăielnică de
autodepăşire, în formă continuată – iată
considerente ce justifică indubitabil poziţia artistei
în amintita linie de filiaţie.
Concluzionând, Luiza Zan – pe merit
apreciată în contemporaneitate ca glasul nr. 1 al
jazzului autohton, s-a impus cu certitudine prin a
sa voce proeminentă, bine timbrată, de extinsă
întindere şi de excepţională flexibilitate, valorizată
de măiestria interpretativă şi de creativitatea
improvizatorică
unanim
recunoscute.
„NIGHT AND DAY” – un generic cu
semnificaţie, recomandând audierea şi reaudierea
la diferite ore a albumului, în ideea descoperirii
din mereu noi unghiuri, a altor şi altor detalii ale
lumii sale de frumuseţi sonore.
(Extrase din prezentarea albumului realizată de
Florian Lungu)

