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Teatrul Național Radiofonic este nominalizat pentru  

Premiile UNITER 2021 

 Urmează cea de-a XXIX-a ediție a Galei Premiilor UNITER, în ca-
drul căreia vor fi oferite distincții spectacolelor care au avut pre-
miera în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020. Juriul de nomina-
lizări a fost alcătuit din criticii de teatru Oana Cristea Grigorescu, 
Claudiu Groza și Cristina Rusiecki. 

 La categoria Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic, Teatrul 
Naţional Radiofonic Radio România are două producții nominalizate:  

 Totul e bine când... se termină de Andreea Tănase. Adaptarea 
radiofonică, regia artistică şi sound design: Mihnea Chelaru. Muzica 
originală: George Marcu. În distribuție: Nicoleta Lefter și Cristian 
Iacob. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Janina Dicu. 
Redactor: Oana Cristea Grigorescu. O producţie a Societăţii Române 
de Radiodifuziune, care face parte din programul Debut dramaturgic 
la teatrul radiofonic prin care este lansat, anual, un tânăr dramaturg 
promițător aflat la începutul carierei. Andreea Tănase a lucrat la 
piesa sa de debut în cadrul rezidențelor Drama5 organizate de 
teatrul independent Reactor de Creație și Experiment Cluj, iar tex-
tul a fost montat în premieră absolută în același spațiu teatral, în 
regia lui Radu Nica în stagiunea 2019-2020. Totul e bine când...se 
termină este o falsă comedie, inspirată de criza de cuplu de la 
mijlocul vieții. În răspăr cu ceremonialul nunții, cuplul în criză or-
ganizează... o petrecere de divorț. Dialogul alert, cu umor cinic pe 
alocuri, imprimă ritmul piesei și o recomanda pentru o producție 
sonoră. 

 Viața dăunează grav sănătății.O biografie poetică după viața și 
opera lui Lucian Vasilescu. Scenariul radiofonic și regia artistică: 
Gavriil Pinte. În distribuție: Mihai Constantin, Irina Olariu. Cu parti-
ciparea poetului Lucian Vasilescu. Regia de montaj: Radu Verdeș și 
Robert Vasiliță. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Sound design: 
Tom Brânduș. Muzica originală și regia muzicală: Andrei Miricescu. 
Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu. Producţie a So-
cietăţii Române de Radiodifuziune. Spectacolul urmează un traseu 
din care mai fac parte și alte biografii poetice purtând semnătura lui 
Gavriil Pinte (Arta Popescu – după viața și opera poetului Cristian 
Popescu, Ochii Arhanghelului din vis – o biografie poetică a lui Mihai 
Eminescu, după un ciclu de poeme de Liviu Ioan Stoiciu ș.a.). 

 Ca întotdeauna vă urăm  La bună lectură!     
          

        Carmen Ionescu  

        Mihaela Bîlbîie 

Acest produs documentar foloseşte materiale puse la dispoziţie de edituri 
(ilustraţii, texte de  prezentare, fragmente de opere literare). 



Autor: Florin Gheorghiță  
Titlu:  Strania energie a gândirii (ediţia a II-a, revăzută şi adăugită)  
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 O carte pasionantă despre energiile nebănuite din interiorul nostru. 
Se spune că întregul univers a fost creat prin puterea gândului și că din cele mai 
vechi timpuri ființe avansate spiritual, care știau să stăpânească această forță, au 
venit pe Pământ pentru a ajuta omenirea să evolueze. În jurul nostru, totul 
funcționează pe bază de energie, iar în lipsa acesteia nu ar exista progres. Energia 
generată de gândire este utilizată în toate domeniile și poate fi activată de fiecare 
dintre noi. Ilustrându-și expunerile cu numeroase exemple și fotografii, Florin 
Gheorghiță ne ajută prin această carte să facem un prim pas spre descoperirea 
uimitoarelor fenomene produse de energiile-gând. 
 Florin Gheorghiţă a publicat mai multe volume despre fenomene din 
realitatea înconjurătoare aflate la limita cunoașterii umane, care s-au bucurat de un 
mare succes în rândul cititorilor. Dintre volumele publicate la Editura 
Polirom: Karma și taina reîncarnării (2004, 2014), Dezvăluiri din invizibil (2008, 
2014), Marile taine ale omenirii (2013), Strania energie a gândirii (2014), Straniile 
inteligențe invizibile (2014), Uimitoarele fenomene din invizibil și energiile 
benefice (2015), Sufletele, îngerii și ce ne ascunde știința (2016), Vestigii de la o 
altă omenire (2017), Magia realităţilor paralele (2018), Noi, pământenii, și ei, 
galacticii (2020), Terra, o planetă des vizitată (2021).  
 (232 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Baltasar Gracián 
Traducere, prefață, cronologie și note de Sorin Mărculescu  
Titlu:  Criticonul 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Acest roman filozofic extraordinar despre încercările vieții este alegoria 
existenței oricărui om aflat în căutarea fericirii. Critilo și Andrenio, cei doi eroi 
porniți în aventura cunoașterii și înțelegerii condiției umane, întruchipează 
sufletul omenesc iscoditor, condus când de rațiune, știința lumii și educație, când 
de nepriceperea și graba lipsei de experiență. Inspirată de literatura sapiențială 
greco-latină, contemporană cu Don Quijote și deschizând drumul către Călătoriile 
lui Gulliver și Robinson Crusoe, această epopee ingenioasă pune în scenă, prin 
aluzii, simboluri și măști, lupta sufletului cu capcanele lumii, instruindu-l cum să 
se ferească de rele și să vadă dincolo de amăgiri. Criticonul sau cum ajunge la 
înțelepciune un spirit cârcotaș este un manual al desăvârșirii de sine, în care 
luciditatea, mizantropia și satira se întâlnesc cu pedagogia stoică și filozofia 
practică a vieții.  (772 de pagini, format 15 x 21cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Eugen Negrici 
Titlu:  Începuturile poeziei românești   
Editura, localitatea, anul:  MNLR, Bucuresti, 2020 
Scurtă prezentare: 
 Până la constituirea – la jumătatea secolului al XlX-lea – a societăţii civile şi a 
unui nucleu intelectual receptiv care a făcut posibilă ivirea semnelor unei evoluţii cât de 
cât fireşti a fiecărui domeniu în parte, nu se poate vorbi nici de tradiţie, nici de audienţă, 
nici de conştiinţă culturală, artistică sau ştiinţifică, nici de continuitate. Situaţia scrisului 
în limba română e pilduitoare. Cu excepţia literaturii religioase oficiale (canonice), în 
„dinamica” tipăriturilor româneşti domină hazardul: trei secole de apariţii puţine şi 
întâmplătoare, defazate faţă de produsele similare europene şi, pe deasupra, prin 
punerea tardivă în circulaţie, devenite relicve înainte de a-şi fi consumat puterea de 
înrâurire imediată. Faptul că unele reiau  experienţe la câteva secole după ce acestea 
reprezentaseră preocupări majore în alte părţi ale Europei trebuie să ne dea curajul să 
ignorăm factorul timp, rigorile evoluţiei cronologice şi chiar ideea de succesiune. Eugen 
Negrici   (245 de pagini, format 13 x 20 cm) 

FILOZOFIE, ESEU 



Autor: Cristiana Belodan  
Titlu:  DILIBAU Povești oltenești 
Editura, localitatea, anul: Curtea veche, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Dilibau ar putea fi varianta oltenească, de la sfârșitul anilor 1980 și 
începutul anilor 1990, a Amintirilor lui Creangă, doar că din perspectiva unei 
Smărăndițe a popii din Caracal, devenită o reputată specialistă în advertising. 
Copilului meu, această carte i s-ar părea de genul fantastic sau suprarealist 
(dacă ar ști ce înseamnă asta). I-ar veni greu să creadă că au existat copii 
capabili de șotiile, năzbâtiile, drăcoveniile și obrăzniciile descrise aici. Pe mine 
și pe cei din generația mea, însă, povestirile Cristianei Belodan ne transportă 
înapoi în timp, pe vremea când, mici draci nesupravegheați ce eram, puteam să 
punem la cale cu succes tot felul de blestemății de îngrozit adulții. Pe de altă 
parte, odrasle de față bisericească, autoarea și fratele ei, numit cu drag Dilibau, 
sunt cel mai bun exemplu de „să nu faci ce fac copiii popii. – Cătălin Striblea,  
 (88 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Adrian Lesenciuc  
Titlu: Diez  
Editura, localitatea, anul: Creator, Brașov, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Astăzi simțim adesea că ne aflăm pe marginea unei prăpăstii, ca societatea 
noastră pendulează periculos între greșeli și capcane în care cădem prea usor. 
Romanul #Diez ne oferă imaginea veridică a unui posibil viitor în care lucrurile au 
alunecat deja, pe nesimțite, către un totalitarism care ne este familiar din trecut și 
pe care ar fi fost de asteptat să ne pricepem să-l evităm. Pornind de la prezent, 
Adrian Lesenciuc propune în romanul sau o societate distopică, apărută în urma 
unui razboi al generațiilor declanșat sub sloganul #schimbare. O mișcare pornită pe 
o Rețea scapă de sub control, idealurile cu care protestatarii au pornit inițial la 
drum sunt trădate sau puse în practica strâmb, iar lucrurile iau o turnură nedorită, 
pe care nimeni nu și-o mai asumă. Toate acestea se petrec sub ochii unui personaj 
care are mai mare importanță în roman decât s-ar crede la prima vedere: masa 
tăcută a societății. Lecțiile trecutului și ale prezentului trebuie privite cu 
discernământ. În lipsa unei cunoașteri profunde a istoriei, carențele unui sistem 
contestat prin mitinguri de stradă par să se repete, ca într-un carusel, în sistemul 
nou venit la putere. Pornind de la aceasta premisă a ciclicitatii, autorul imagineaza 
o realitate alternativa în care noua guvernare repetă și adâncește greșelile fostei 
guvernări. Care este pasul decisiv care răsucește destinele tuturor, rostogolind la 
vale bulgărele de evenimente care nu mai poate fi oprit, crescând pe masura ce 
înghite totul în cale. - Simona Antonescu    (280 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Mihaela Marilena Chițac 
Titlu: Sub semnul ursei 
Editura, localitatea, anul: Editura ECREATOR, Baia Mare, 2021 
Scurtă prezentare: 
 REFLEXE 
 „alămuri reflectate în oglinzi  
 reflexe de lumină în arginți  
 podoabe încărcate de mister  
 deasupra capului un soare la zenit  
 talgere tamburine zuruit  
 freamăt frenetic venetic  
 neguțători de peste mări și țări  
 vase de-alamă așteptând cuminți  
 să fie luate-n brațe grele de brățări  
 femei alunecă pe falduri  
 scot din minți  
 zvon de zorzoane zornăit  
 parfum de narghilea vag pufăit  
 atingere de gene în Alger  
 ochii umbroși aruncă spre Tanger  
 Reflexe cu tăișuri de hanger  
 să-l spintece pe mesager...”  (128 de pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 



Autor: Asha Lemmie  
Traducere:  Irina-Marina Borțoi  
Titlu:  Cincizeci de cuvinte pentru ploaie 
Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Kyoto, Japonia, 1948. „Nu pune întrebări. Nu riposta. Nu te împotrivi.“ 
Aceasta este prima lecție pe care o primește Noriko „Nori“ Kamiza, o fetiță în 
vârstă de opt ani. Nu va întreba de ce mama ei a abandonat-o cu doar aceste 
ultime cuvinte. Nu va riposta când va fi izolată în mansarda din reședința 
impozantă a bunicilor ei. Și nu se va împotrivi băilor fierbinți de care are parte 
zilnic, menite să-i deschidă culoarea pielii. Fiica unei aristocrate japoneze 
măritate și a iubitului ei, un soldat afro-american, Nori este o proscrisă încă de 
la naștere. Bunicii săi o primesc doar pentru a o ascunde, temându-se de rușinea 
pe care Nori ar putea să o abată asupra viței nobile pe care aceștia se străduiesc 
să o păstreze într-o Japonie aflată într-un proces profund de transformare. 
Dar când fratele său vitreg, Akira, mai mare decât ea, își face apariția în 
locuința bunicilor în calitate de unic moștenitor, Nori găsește în el un aliat 
neobișnuit cu care va ajunge să aibă o legătură foarte puternică.   
  (488 de  pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Weina Dai Randel  
Traducere: Dorina Tătăran  
Titlu:  Împărăteasa Lunii 
Editura, localitatea, anul:  Nemira, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Continuarea bestsellerului Luna din palat. Povestea concubinei care a 
ajuns pe tronul Chinei.  
 Odată cu moartea împăratului, totul se schimbă la palat. Mei, 
concubina imperială e în sfârșit liberă, iar Pheasant, iubitul ei, a devenit noul 
monarh. Deși crede că toate visurile i se vor împlini, tânăra este silită să o 
înfrunte pe dușmana ei de moarte, Doamna Wang, puternica și imprevizibila 
soție a lui Pheasant. Lupta dintre cele două femei va decide nu doar viitorul lor, 
ci și pe al imperiului. Numai trecând peste toate obstacolele, Mei va reuși să-și 
împlinească destinul și să devină cea mai puternică femeie din istoria Chinei.  
WEINA DAI RANDEL s-a născut și a crescut în China, dar s-a mutat în SUA 
la douăzeci și patru de ani. A studiat literatura engleză la Texas Woman’s 
University din Denton, orașul unde locuiește și în prezent, împreună cu soțul și 
cei doi copii. Prima sa carte, The Moon in the Palace (2016; Luna din palat, 
Nemira, 2019), a câștigat, în 2017, RITA AWARD acordat de organizația 
Romance Writers of America (RWA)  (440 de  pagini, format 13x 20 cm) 

Autor: Behrouz Boochani  
Traducere: Bertha Savu  
Titlu: Niciun prieten, doar munții. Mesaje din închisoarea Manus 
Editura, localitatea, anul: Pandora M, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 „Behrouz Boochani a reușit, în condiții atroce, să scrie și să publice o 
relatare a experiențelor sale, o relatare ce-i va face pe temnicerii lui să 
scrâșnească din dinți. Niciun prieten, doar munții este o dare de seamă 
cutremurătoare asupra primilor patru ani petrecuți de Boochani pe insula 
Manus, până când lagărul a fost închis, iar prizonierii, relocați. La fel de 
fascinantă este analiza pe care o face sistemului de funcționare a lagărului, 
sistem implementat de autoritățile australiene, însă autonom, în sensul în care îi 
ține captivi în ghearele sale atât pe prizonieri, cât și pe temniceri..." J.M. 
Coetzee . 
 Behrouz Boochani a absolvit Universitatea Tarbiat Moallem și 
Universitatea Tarbiat Modares, ambele din Teheran; are o diplomă de master în 
științe politice, geografie politică și geopolitică. Este scriitor, jurnalist, activist 
cultural și cineast de origine kurdoiraniană. Boochani semnează articole în 
revista de limba kurda Werya, este membru onorific al PEN International 
 (416 pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  ***  
Ediție îngrijită, selecția textelor, introduceri și note de Gelu Hossu  
Titlu: Credință sub teroare Memorialistica greco-catolică de detenție și 
domiciliu obligatoriu 
Editura, localitate, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare:             
  „Mesajul acestei cărţi răscolitoare se află cuprins în formularea memorabilă 
a cardinalului Iuliu Hossu: «Credinţa noastră este viaţa noastră». Textele reunite 
aici sunt scrise de greco-catolici români coborâţi în iadul închisorilor comuniste, de 
unde au revenit nu doar cu gândul de a oferi o pildă vie de rezistenţă în faţa 
nedreptăţii. Au dorit să lase şi o mărturie despre suferinţele îndurate şi despre marea 
bucurie dată de perseverenţa în propriul crez.“ — OVIDIU GHITTA  
  „Iată o sinteză memorialistică de mare impact și trebuință (mai cu seamă 
sufletească) pentru toți cei care au în vizor istoria României în secolul XX. La fel de 
necesară, pentru psihologi, sociologi ori pentru cercetătorii literaturii mărturisitoare 
de sertar. Pentru tineri și maturi, pentru cititorii de orice vârstă, de fapt. 
Tulburătoare cu prisosință, întrucât oferă niște modele etice de neuitat.“ —
RUXANDRA CESEREANU  
 (396 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Ana Maria Sandu 
Titlu:  Hortensia Papadat Bengescu. Străina 
Editura, localitatea, anul:  Editura Polirom, Iași, 2021 
Scurtă prezentare:  
 „E.L. o tachina tocmai pentru că o credea, uneori, prea cerebrală. Asta 
o amuza şi‑şi spunea că există întotdeauna un revers al medaliei: cel mai deştept 
bărbat pe care îl cunoscuse în viaţă avea faţă de ea o consideraţie specială, iar 
propriul soţ o ironizase decenii la rând exact pentru acelaşi motiv. 
Se gândise adesea dacă în lipsa admiraţiei se putea vorbi de iubire adevărată. 
Pentru ea, cu siguranţă, nu. Căci simţise de atîtea ori că, dacă nu există respect 
real pentru partener, timpul nu aşază între oameni decât o formă de dispreţ, care 
devine o mâzgă din ce în ce mai păcătoasă odată cu trecerea timpului, când, 
oricum, toate se tocesc. Mai ales răbdarea. Şi atunci îţi e tot mai greu să respiri. 
Sigur, ea se simţea norocoasă că avea copiii, literatura şi pe E.L. Crucea 
căsătoriei o ducea cum putea şi, după atâta vreme, ar fi putut zice chiar că se 
obişnuise cu ea. Bucureştiul îi făcea bine. Se simţea, în sfîrşit, aproape de lumea 
de care era legată şi care o interesa. ”   
 (200 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Wilhelm Lübbeck   
Titlu:  La porțile Leningradului 
Editura, localitate, anul: Corint, București, 2021 
 Scurtă prezentare: 
 Înrolat în Wehrmach în august 1939, la vârsta de 19 ani, Wilhelm 
Lübbeck primește botezul focului în timpul invaziei Franței din 1940. În vara 
anului următor, divizia lui participă la Operațiunea „Barbarossa”, acționând pe 
flancul stâng al Grupului de Armate Nord. După marșuri înfiorătoare printre 
nenumărate cadavre și vehicule arse, încurajați de populația din regiunea baltică, 
el și camarazii lui ajung până la periferia Leningradului. Germanii au întâmpinat 
mari greutăți pe timpul iernii, încercând să facă față atât contraatacurilor 
sovieticilor, cât și frigului cumplit. Divizia 58, din care făcea parte Lübbeck, a fost 
aruncată dintr-o parte în alta a frontului ocupat de Grupul de Armate Nord, de la 
Novgorod la Demiansk, luptând la un moment dat pe gheața lacului Ilmen. În 
septembrie 1943, este trimis la o școală de ofițeri din Dresda. În momentul în care 
se întoarce pe frontul rusesc, armata germană se află în plină retragere. Lübbecke 
reușește să scape din haosul care domnește în Prusia Răsăriteană îmbarcându-se 
pe un distrugător german și ajungând cu acesta în largul coastelor Danemarcei, 
într-o zonă controlată de britanici. După eliberarea din captivitatea britanică, se 
căsătorește cu iubita lui, Anneliese, iar în 1949 emigrează mai întâi în Canada, 
apoi în SUA. Aici, la bătrânețe, cu ajutorul lui David B. Hurt, William Lubbeck   
își deapănă amintirile, iar pe baza lor se naște La porțle Leningradului, o poveste 
despre triumf și dezastru, o incursiune fascinantă în realitatea războiului de pe 
Frontul de Est.     (352 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Mihai-Bogdan Atanasiu, Mihai Mîrza (editori)  
Titlu:  Mari familii boiereşti din Moldova în veacurile XVII-XIX. Referinţe 
identitare şi manifestări de putere  
Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I .Cuza, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Volumul grupează articole referitoare la elitele sociale şi administrative din 
Moldova veacurilor XVII-XIX, iar subiectele principale ale studiilor reunite aici 
analizează aspecte privind relaţiile elitelor cu puterea, structura marii boierimi, 
identitățile sociale și cultural-istorice în contextual tranziției la modernitate, memoria 
genealogică, precum şi analize de tip prosopografic, biografii, o parte consistentă de 
editare a unor izvoare istorice inedite, dar şi o listă a marilor dregători din Moldova 
veacului al XVIII-lea.  Volumul este rezultat al grantului Familii de mari dregători în 
Moldova secolului al XVIII-lea. Referinţe identitare şi manifestări de putere şi 
reuneşte articole ale membrilor proiectului şi ale unor colaboratori recunoscuţi pentru 
cercetările lor privitoare la elitele din Principatele Române.  
  (462 pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor:   Douglas A. Howard 
Traducere: Irina Vainovski-Mihai şi Adina Avramescu  
Titlu: O istorie a Imperiului Otoman 
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 O istorie exhaustivă acoperind peste șase secole, de la fondarea Imperiului 
Otoman în Eurasia postmongolă până după Primul Război Mondial, când s‑a semnat 
ultimul tratat de pace și s‑au consfințit hotarele Turciei moderne sub Kemal Atatürk, 
acest volum ne arată ce a fost, cum s‑a format și cum s‑a destrămat Imperiul 
Otoman. Accesibil și bine organizat, cu numeroase ilustrații, volumul tratează nu 
doar istoria politică a imperiului, începând cu sultanul și curtea lui, ci și istoria lui 
economică, religioasă, culturală și mai ales socială, cu viața elitelor, dar și a 
oamenilor de rând, în capitală, ca și în provincii. Autorul subliniază rolul crucial al 
sultanilor și al familiilor lor extinse, descrie evoluția modelului fiscal al imperiului și 
analizează texte din literatura otomană, punând accent pe spiritualitate, pe raportarea 
la spațiu și timp, dar și pe migrația, violența, flagelurile și dezastrele care au afectat 
Imperiul din 1300 până în 1924, la destrămarea sa.  
 Douglas A. Howard este profesor de istorie la Calvin College, unde predă 
din 1988. Este autorul lucrării The History of Turkey (ed. a II‑a, 2016) şi a publicat 
articole despre istoria armatei şi a literaturii otomane în reviste   
 (368 de pagini 13 x 20 cm) 

Autor:  Tatiana Niculescu  
Titlu:  Regina Maria, ultima dorință 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Ţării mele şi Poporului meu, Când veţi ceti aceste slove, Poporul meu, eu 
voi fi trecut pragul Tăcerii veşnice, care rămâne pentru noi o mare taină. Şi 
totuşi, din marea dragoste ce ţi-am purtat-o, aş dori ca vocea mea să te mai 
ajungă încă o dată, chiar de dincolo de liniştea mormântului. Nimeni nu e 
judecat pe drept cât trăieşte: abia după moarte este pomenit sau dat uitării. 
Poate de mine vă veți aminti deoarece v-am iubit cu toată puterea inimei mele şi 
dragostea mea a fost puternică, plină de avânt: mai târziu a devenit răbdătoare, 
foarte răbdătoare. Eu am ajuns la capătul drumului meu. Dar înainte de a tăcea 
pentru veşnicie vreau să-mi ridic, pentru ultima dată, mâinile pentru o 
binecuvântare. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor şi durerilor 
mele, frumoasă țară, care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut 
toate. — MARIA, REGINA ROMÂNIEI   
 (184 de pagini, format 13x 20 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Mihaela Teodor  
Titlu: Anatomia cenzurii: comunizarea presei din Romania (1944-1947). 
Monografie  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2021 
Scurtă prezentare: 

 Aceste normative, cu un caracter general, au complicat și mai mult 
procesul de cenzurare, dând frecvent ocazia cenzorilor de a reține cu și mult mai 
multă ușurință articole de interes general, pe lângă cele cu caracter politic. Nu 
se admiteau spre publicare decât comunicatele oficiale privind situația 
economică a populației, presa ajungând astfel sa vehiculeze o „non-actualitate”. 
Întregii prese i se cerea sa adere la „adevărurile oficiale” și în cazul în care nu 
o făcea să nu-și manifeste îndoiala, să nu exprime comparații și, mai ales, să nu 
critice. În paralel structurile de propagandă de stat și de partid trebuiau să 
popularizeze „marile realizări ale guvernului” și ajutorul consistent acordat 
României de către Uniunea Sovietică, pentru depășirea problemelor economice. 
Dar să fie trecute sub tăcere ajutoarele venite de la aliații anglo-americani, teme 
propagandistice care reflectau interesele celor care controlau mijloacele de 
comunicare. Încălcând noile normative, ziarele riscau suspendarea și chiar 
suprimarea pe motivul publicării unor „știri alarmiste”.(CS. dr. Mihaela 
Teodor)  (492  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Fanel TEODORASCU  
Titlu: Gazetărie și literatură Studii 
Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Prezentul volum, care reuneste opt studii aparute, in perioada 2018-2020, 
in diferite publicatii stiintifice, se adreseaza, in special, studentilor de la facultatile 
la care se studiaza problemele abordate de noi aici, dar, totodata, poate fi de 
interes pentru toti cei care vor sa afle cum functioneaza gazetaria. In acest sens, ne
-a preocupat, cu precadere, jurnalismul romanesc din trecut, care, in multe 
privinte, era unul exemplar. In paginile ziarelor romanesti au fost dezbatute, de-a 
lungul timpului, numeroase chestiuni, mai mult sau mai putin senzationale, pe care 
cititorii le-au considerat, pentru o vreme macar, demne de a fi supuse atentiei lor. 
Printre cele cercetate si prezentate in aceasta carte, mentionam, de pilda, 
intrebarea - curenta in epoca - daca gazetarii pot fi considerati scriitori. La fel, cu 
mai bine de o suta de ani in urma, era viu discutata ideea unor gazetari dupa care 
ziarul trebuia sa fie "organ de lupta si de idei". Au existat insa si voci care au 
sustinut ca articolul de ziar nu trebuie privit doar ca un simplu "instrument de 
lupta", care este pus in slujba unei cauze sau a unor idei; dimpotriva, in anumite 
cazuri, articolul de ziar poate fi socotit chiar fapt literar. F. Teodorascu  
 (216  pagini, format 14 x 19cm) 

ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 

Autor:  Mihaela Mocanu  

Titlu:  Invațământul superior în România Provocări și nevoi ale actorilor 

educaționali 

Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2021 

Scurtă prezentare:  

 In contextul schimbărilor sociale și politice la care asistăm și al tendințelor 

actuale în educație care se conturează la nivel global, universitățile propun o 

adaptare continuă la acestea, la nevoile de formare și de dezvoltare a beneficiarilor, 

optând pentru o creștere a calității activităților didactice și de cercetare, asigurandu

-se că profesorii posedă competențele necesare pentru a performa în mediul 

universitar. Astfel, volumul tratează rolul universității de ieri, de astazi și de 

mâine, formarea inițială și continuă a formatorilor ca modalitate de dezvoltare a 

competențelor, activitățile formatorului la nivel universitar, predarea ca activitate 

de facilitare a invățării studentțlor, activitatea de evaluare ca modalitate de 

imbunatățire a performanțelor studenților, evaluarea și autoevaluarea.   

 (306 pagini, format 17 x 24cm) 

   ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 



Autor: Rick Riordan 
Traducatori: Alex Moldovan şi Mariana Buruiană  
Titlu: Magnus Chase și zeii din Asgard #2. Ciocanul lui Thor 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Cea mai puternică armă din cele Nouă Lumi lipsește. Thor încă nu a 
renunțat la obiceiurile lui supărătoare. Și, de parcă n-ar fi fost destul, ciocanul 
zeului tunetului a ajuns pe mâna inamicilor. Ragnarok, amurgul zeilor, bate la 
ușă. Salvarea lumii muritorilor, amenințată de atacul uriașilor, depinde de 
Magnus Chase și prietenii săi. 
După ce a trăit o vreme pe străzi ca muritor, Magnus Chase s-a obișnuit de-acum 
cu noua lui viață în Hotelul Walhalla. Și totuși nimic nu poate fi considerat 
normal în cele Nouă Lumi. Amicii lui, Hearthstone și Blitzen, au dispărut. Un 
nou locatar al hotelului produce haos în jur. E timpul ca Magnus să-l cheme pe 
Jack, Sabia Verii, și să treacă la treabă.  
 (520 de pagini, format 14 x 21 cm) 

Autor:   Jim Kwik  
Traducere: Dragoș Tudor  
Titlu:  Fără Limite  
Editura, localitatea, anul:  Editura Lifestyle, București, 2021 
 
Scurtă prezentare: 
   Jim Kwik, cel mai bine cotat antrenor al minții, a scris un "manual al 
utilizatorului" pentru obținerea formei mentale ideale. Fără limite prezintă tehnici 
de descătușare a superputerilor creierului, care oferă capacitatea de a face mai 
mult, prin modificarea modului de gândire, a motivației și a metodelor. De peste 
25 de ani, Jim Kwik ajută oameni de succes din diverse domenii să-și elibereze 
adevăratul potențial. În Fără limite, el dezvăluie practici bazate pe dovezi 
științifice și sugestii testate pentru accelerarea învățării și îmbunătățirea 
comunicării, memoriei, concentrării și a citirii rapide, rezultatele fiind rapide și 
vizibile.  
 Jim Kwik este fondator și CEO al companiei Kwik Learning și expert 
recunoscut în lume în domeniile citirii rapide și învățării accelerate, precum și al 
îmbunătățirii memoriei și a performanțelor cerebrale. Printre clienții lui se numără 
companii de top și universități de prestigiu. Este gazda podcastului "Kwik Brain"  
 (392 de pagini, format 13 x 20 cm) 

  NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 

Autor: *** 
Traducator: IOANA VĂCĂRESCU 
Titlu: Cartea antiplictiseală 
Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 O adevărată comoară, cartea aceasta plină de idei antiplictiseală te va 
distra cu siguranță, oriunde și oricând! Indiferent dacă este vorba despre o după-
amiază ploioasă sau despre o zi lungă de vară, dacă ești acasă ori într-o călătorie 
lungă, dacă ești singur sau alături de prieteni - nu te vei plictisi niciodată, având 
această carte la îndemână. 
Află cum să pui în scenă un spectacol de teatru cu umbre, descoperă cum se 
construiesc rapid câteva instrumente muzicale și scrie chiar tu o poveste - acestea 
și multe alte proiecte îți vor dezvolta creativitatea. Provoacă-ți creierul cu 
ghicitori, jocuri de cuvinte, puzzle-uri pentru memorie și mistere, iar apoi învață 
hieroglifele folosite în Antichitate de egipteni, precum și câteva cuvinte în latină.
 (128 de pagini, format 19 x 24 cm) 
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CASA RADIO 
 

Hooverphonic  
Hidden Stories (CD)   
 
Manufacturer: Universal Music  
Nr. discuri: 1 
Anul apariţiei : 2021  
  
 Tracklist 
1 A Simple Glitch Of The Heart 3:05 
2 Thinking About You 3:13 
3 The Wrong Place 2:56 
4 Belgium In The Rain 3:07 
5 Lift Me Up 2:58 
6 If You'd Really Know Me 3:23 
7 One Big Lie 3:13 
8 Circus 2:48 
9 Full Moon Duel 2:58 
10 Hidden Stories 4:27 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yello  
Yell40 Years (CD)  
Manufacturer:Polydor Records  
Nr. discuri: 2 
Anul apariţiei : 2021  

 
 

Tracklist 

The First 20 Years 
1-1 Bimbo 3:35 
1-2 Pinball Cha Cha 3:23 
1-3 The Evening's Young 3:07 
1-4 Bananas To The Beat 2:58 
1-5 I Love You 3:14 
1-6 Lost Again 4:19 
1-7 Bostich (N'est-ce Pas?) 4:33 
1-8 Daily Disco 4:28 
1-9 Vicious Games 4:18 
1-10 Oh Yeah 3:06 
1-11 Blender 3:51 
1-12 Goldrush 4:19 
1-13 Tied Up 3:32 
1-14 La Habanera 3:39 
1-15 Rubberbandman 3:35 
1-16 Jungle Bill 3:38 
1-17 Night Train 3:38 
1-18 Tremendous Pain 3:32 
1-19 Houdini 2:53 
1-20 Base For Alec 2:53 
1-21 Liquid Lies 3:38 
The Second 20 Years 
2-1 Electrified II 2:49 
2-2 Soul On Ice 3:18 
2-3 Don Turbulente 4:49 
2-4 Planet Dada 3:05 
2-5 30000 Days 4:03 
2-6 Arthur Spark 3:34 
2-7 The Vanishing Of Peter Strong 3:15 
2-8 Distant Solution 3:50 
2-9 Mean Monday 3:28 
2-10 Cold Flame 4:01 
2-11 Dialectical Kid 3:18 
2-12 The Expert 2:53 
2-13 Basic Avenue 2:55 
2-14 Waba Duba 3:06 
2-15 Limbo 3:21 
2-16 Spinning My Mind 2:39 
2-17 Tiger Dust 2:59 
2-18 Way Down 3:19 
2-19 Hot Pan 3:16 
2-20 The Race 6:47 
 


