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Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, ediția Oradea 2021  

  

 

 Cel mai citit târg de carte de la cel mai ascultat radio din 
România a revenit la formula de desfășurare (aproape) tradițională, 
adaptată însă condițiilor speciale din acest an: miercuri, 7 iulie, s-a 
deschis Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, ediția Oradea 
2021, primul eveniment de acest gen de o asemenea anvergură, or-
ganizat în ultimele 15 luni în țara noastră.  

 Evenimentul a fost găzduit de Piața Unirii, fiind organizat de 
Radio România, prin echipa Gaudeamus și Radio România Cluj-
Napoca, cu sprijinul Asociației pentru Promovarea Turismului din 
Oradea și Regiune și al Primăriei Oradea.  

 Ediția Oradea 2021 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio 
România a fost prima organizată într-o formulă care reunește toate 
avantajele târgurilor în format clasic și ale celor derulate exclusiv 
online: cele aproape 40 de standuri amenajate în pavilioanele 
expoziționale din Piața Unirii au fost dublate de standuri virtuale, 
reunite pe website-ul www.gaudeamus.ro. Astfel, târgul a oferit 
oportunități suplimentare atât publicului, cât și editurilor care nu au 
putut participa la ediția din Oradea, dar care au avut totuși posibili-
tatea de a-și promova oferta editorială pe această cale.  

  În acest format, vizitatorii care n-au putut ajunge la târg au 
avut acces, prin intermediul standurilor virtuale, la noutățile edito-
riale prezentate la târg.  

  Evenimentele organizate cu aceast prilej s-au derulat în 
aceeași formulă mixtă, atât cu participarea fizică a invitaților și a 
publicului, cât și exclusiv online, toate evenimentele fiind transmise 
în direct pe pagina de Facebook Radio România Gaudeamus.  

 Pentru vizitatorii pasionați deopotrivă de carte și de mișcare,  
organizatorii au pregătit o serie de surprize constând în jocuri și 
echipamente sportive, oferite de SportPartner.ro, ca premii pentru 
concursurile pe care s-au derulat online cu prilejul acestei ediții. 
  

 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: Ion Vianu 
Titlu:  Frumusețea va mântui lumea și alte eseuri (ediția 2021) 
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Ediţie revăzută şi adăugită 
Trăim într-o lume în care totul se schimbă. Într-o alergare epuizantă, omul rămâne 
în urma timpului. Ne vom pierde în vîrtej? Într-o incursiune de la Biblie la Faust, 
de la Antigona la miturile și iluziile omului contemporan, Ion Vianu caută repere și 
remedii. Unul este Frumusețea, despre care Dostoievski și alte mari spirite au spus 
că poate mântui lumea. 
 „Omul de azi suferă metamorfoza. Acceptând, salutând transformarea, 
căutăm puncte de orientare fără de care umanitatea din noi ar înceta să existe.” (Ion 
Vianu) 
 „Eseistica lui Ion Vianu, admirabil articulată și decis practicată ca gen, se 
dezvoltă pe diverse subiecte și domenii: textele pe care el le-a socotit cele mai 
reprezentative sunt adunate în volumul Frumusețea va mântui lumea și alte eseuri. 
Literatură, arte, civilizație, psihiatrie, morală, politică, istorie, psihologie, filosofie, 
religie – interpretări variate și, de reținut neapărat, o stăruitoare cugetare, o 
îngândurare cu privire la viitorul societății, al lumii noastre.” (Gelu Ionescu)  
 (496 de pagini, format 15x 23 cm) 

Autor: Carlo M. Cipolla  
Traducere: Miruna Fulgeanu  
Titlu:  Legile fundamentale ale imbecilității umane 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
 
Scurtă prezentare: 
 „Un imbecil este o persoană care cauzează pierderi unui alt individ sau 
grup de indivizi, fără a câștiga nimic în schimb, uneori chiar suferind pierderi de 
pe urma acțiunilor sale.“ — A treia lege fundamentală a imbecilității (Regula de 
Aur) 
 „Rostul acestei cărţi e să deschidem bine ochii, să ne uităm mai atent la ce (şi 
cine) e în jur şi să gândim cu mintea noastră. În nici un caz ea nu se dorește a fi un 
program de combatere sau de eradicare a imbecilităţii. Cipolla o ştie la fel de bine 
ca noi: o lume fără imbecili e o utopie.“ — RADU PARASCHIVESCU  
 (100 de pagini, format 13 x 20cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Oana Fotache și Cosmin Ciotloș (editori) 
Titlu:  Harta și legenda. Mircea Cărtărescu în 22 de lecturi 
Editura, localitatea, anul:  MNLR, Bucuresti, 2020 
 
Scurtă prezentare: 
 22 de voci distincte sondează lumea lui Mircea Cărtărescu, descriind-o și 
încercând să o explice din perspective multiple, dinspre muzicologie, critica de artă, 
istoria religiilor, arheologie, stilistică, traductologie, teorie literară și comparatism. 
 Texte semnate de Ioana Bot, Cosmin Ciotloș, Eugen Ciurtin, Cristina-Ioana 
Dima, Cătălin Pavel, Magda Răduță, Bogdan-Alexandru Stănescu, Rodica Zafiu, 
David Damrosch, Roxana Eichel, Oana Fotache, Ion Manolescu, Valentina Sandu-
Dediu, Delia Ungureanu, Mircea Vasilescu, Ion Vianu, Florin Bican, Adrian Guță, 
Lorin Niculae, Radu Paraschivescu, Toma Pavel, Ioana Pârvulescu.  
 (386 de pagini, format 13 x 20 cm) 

FILOZOFIE, ESEU 



Autor: Mario Vargas Llosa  
Titlu:  Vremuri grele 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Istoria mare și istoriile personajelor – protagoniști sau martori, călăi sau 
victime – se întrepătrund într-un nou roman emblematic pentru creația lui Mario 
Vargas Llosa. Un roman profund și alert, bazat pe fapte și documente, care 
îmbină meditația lucidă și amară asupra forțelor ce guvernează istoria cu 
narațiunea plină de suspans și personajele memorabile, alcătuind un tablou 
fascinant și tragic al Americii Latine în a doua jumătate a secolului XX. 
  În anii '50, în Guatemala, interesele companiilor americane sunt 
amenințate de reformele președintelui Jacobo Árbenz. În urma unei lovituri de 
stat atent orchestrate cu sprijinul CIA și al dictatorului dominican Trujillo, 
guvernul democratic este dat jos de Carlos Castillo Armas, care instaurează un 
regim de teroare și declanșează un ciclu al violenței ce va marca nenumărate 
destine. Omul de încredere al lui Rafael Trujillo, maleficul Johnny Abbes García, 
torționarul prezent și în Sărbătoarea Țapului, va juca un rol-cheie în evenimentele 
din Vremuri grele, împărțind scena  centrală cu cel mai fascinant personaj al 
romanului, Marta Borrero Parra, zisă Miss Guatemala, care va deveni amanta 
președintelui Castillo Armas și, la asasinarea acestuia, va fugi cu Abbes García în 
Republica Dominicană.  Cristian Pătrășconiu, „Mario Vargas Llosa: nu numai o 
reîntoarcere“ (Revista 22, iunie 2021) 
 (376 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Eugen Uricaru 
Titlu: Ieșirea din Pustie 
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Republica Populară Română, cu granițele temporale situate între 
momentul abdicării forțate a Regelui Mihai I și moartea liderului comunist 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, este cadrul în care Costi Condurat, un tânăr cu un bagaj 
impresionant de lecturi și o memorie remarcabilă, ajunge să se maturizeze. El 
reprezintă un punct de legătură între generația care regretă România veche, cu 
sens, acum dispărută, și noul „Repere”, care lucrează la construirea socialismului 
și se asigură că toți dușmanii poporului sunt înlăturați. Diversele personaje cu care 
interacționează băiatul – un unchi întors din prizonierat după 16 ani, un altul ce se 
ascunde pentru că a fost pilot în Aviația Regală, un tată arestat preventiv pentru 
faptele fraților săi, o iubită care e fiica directorului adjunct al Secției Speciale, un 
proaspăt „absolvent” de Aiud – și toate relațiile ce se ramifică pornind de la aceste 
personaje îl ajută pe Costi – și totodată pe cititor – să descopere și să înțeleagă 
dedesubturile istoriei dincolo de informațiile din manualele aprobate de Partid. 
 (432 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Fredrik Backman 
Traducere: Andreea Caleman 
Titlu: Oameni anxioși 
Editura, localitatea, anul: Editura Art, București, 2020 
 
Scurtă prezentare: 
 Un spărgător de bănci înarmat fuge de la locul faptei și ajunge într-un 
apartament scos la vânzare, unde are loc o vizionare. Pentru că poliția e pe urmele 
sale, se baricadează înăuntru și îi ia ostatici pe cei șapte potențiali cumpărători, 
aparent normali și inofensivi, printre care doi "rechini" imobiliari, un cuplu de 
lesbiene, o multimilionară cu tendințe suicidare și un sabotor de vizionări deghizat 
în iepure. Dar lucrurile o iau razna atunci când ostaticii și spărgătorul încep să-și 
dezvăluie dramele personale și anxietățile. Când spărgătorul le dă drumul 
ostaticilor și oamenii legii năvălesc înăuntru, nici urmă de infractor, iar depozițiile 
halucinante ale martorilor nu fac decât să-i bulverseze și mai mult pe polițiști: 
Unde e infractorul și ce nu-i în regulă cu oamenii ăștia?  
 (440 de pagini, format 14 x 20 cm) 

LITERATURĂ 



Autor: Lucy Foley  
Traducere:  Bogdan Ghiurco  
Titlu:  Lista de invitați 
Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Decorul e pregătit pentru nunta lui Jules Keegan cu Will Slater. 
Peisajul e spectaculos, planificarea minuțioasă, atmosfera încărcată de nostalgie 
în timp ce invitații închină în cinstea cuplurilor celor mai longevive. 
Totuși sub aparența fericirii, secrete întunecate încep să se ivească și dușmănii 
vechi ies la suprafață. Iar tortul de nuntă abia a fost tăiat, când cineva este găsit 
mort. O furtună se dezlănțuie asupra insulei, ținându-i pe toți captivi – în timp 
ce ucigașul umblă nestingherit printre invitați. Începe cu o petrecere. 
Se va sfârși cu o crimă. 
 Lucy Foley este autoarea celebrului roman The Hunting Party, 
bestseller # 1 Sunday Times și Irish Times. Ideea pentru cel mai recent roman 
al său i-a venit cu prilejul unei călătorii în Connemara, pe coasta de vest a 
Irlandei, de unde se trage jumătate din familia ei.  
  (384 de  pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: KASIE WEST 
Traducere: RALUCA MIHEȘAN 
Titlu:  Iubit de împrumut 
Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Kasie West ne oferă o nouă poveste încântătoare despre cât de departe 
este dispusă să meargă o elevă de liceu pentru a salva aparențele și, poate, 
pentru a găsi dragostea. 
 Când Bradley, iubitul ei, o părăsește în parcare chiar înaintea balului de 
absolvire, Gia Montgomery decide să facă ceva de negândit: să-l convingă pe 
tipul drăguț care își așteaptă sora să pretindă că este iubitul ei pentru o seară. 
Sarcina e simplă: două ore, niciun angajament, câteva minciuni nevinovate. 
 Problema e că, după bal, Gia încă se gândește la iubitul ei de 
împrumut. Oare va putea tânăra să-l transforme pe falsul amorez într-unul 
adevărat fără să-și dea minciuna în vileag, distrugându-și prieteniile și noua 
relație? 
 O poveste minunat de romantică despre o fată care descoperă pe 
neașteptate dragostea… dar și, posibil, pe sine.  
  (304  pagini, format 13x 20 cm) 

Autor: Laurent Binet  
Traducere: Claudiu Constantinescu  
Titlu: Civilizații 
Autor: Editura, localitatea, anul: Pandora M, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 În jurul anului 1000, fiica lui Erik cel Roșu pune piciorul, alături de 
vikingii ei, în America Centrală, aducând caii, fierul și virusurile creatoare de 
anticorpi. În 1492, Columb nu descoperă America. În 1531, din cauza unui 
război civil, Atahualpa – Fiul Soarelui – fuge în Cuba, apoi traversează „Marea 
Ocean" și, însoțit de 181 de soldați, de 37 de cai și de o pumă uriașă, cucerește 
Europa. Romanul lui Laurent Binet, literatură contrafactuală de cea mai pură 
esență, exploatează ipoteza unei răsturnări a istoriei, ce reușește să fie 
verosimilă și să dea naștere unei literaturi captivante, ca un joc de strategie.
 Laurent Binet (n. 1972) s-a născut la Paris și a absolvit studii de 
literatură modernă la universitatea unde acum predă (Paris VIII). Primul său 
roman, HHhH, roman istoric postmodern despre asasinarea lui Reinhard 
Heydrich, a câștigat Prix Goncourt du Premier Roman și a devenit bestseller 
internațional. Cel de-al doilea roman al său, La Septième Fonction du langage, 
roman metaficțional despre Roland Barthes, a câștigat Prix Interralié și Prix du 
roman Fnac în 2015. Laurent Binet este și muzician, fost membru al formației 
Stalingrad, pentru care și compunea. (368 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor: David Lodge 
Traducere: *** 
Titlu: Norocul scriitorului Memorii (1976-1991) 
Editura, localitate, anul: Polirom, Iași, 2021 
Scurtă prezentare:             
  David Lodge (n. 1935) a studiat limba şi literatura engleză la University 
College London, iar după absolvire a obţinut un master şi un doctorat în teoria 
literaturii. Între 1950 şi 1987 a predat la University of Birmingham, apoi s-a 
dedicat în întregime carierei literare. Reputat romancier, dramaturg şi scenarist, 
David Lodge se numără astăzi printre clasicii în viaţă ai literaturii britanice. La 
acest statut a contribuit în mare măsură succesul trilogiei campusului universitar, 
alcătuită din romanele Schimb de dame (1975, distins cu Hawthornden Prize), Ce 
mică-i lumea! (1984) şi Meserie! (1988), ultimele două fiind nominalizate la 
Booker Prize. Volumul continua prima parte a memoriilor, Născut într-un ceas 
bun. Memorii (1935-1975).  (584 de pagini, format 10 x 18 cm) 

Autor: Cristina Chevereșan 
Titlu:  Mansardă la Veneția 
Editura, localitatea, anul:  Editura Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 „Dacă s-ar aduna la un loc toate cărţile dedicate Veneţiei, ele ar ocupa, 
probabil, o bibliotecă întreagă. Şi totuşi, an după an, continuă să apară pagini din 
care iradiază, inepuizabilă, splendoarea sa misterioasă. Iar cei care scriu sau citesc 
despre ea nu dau semne de oboseală sau de teamă că s-ar putea repeta ceva, şi 
aceasta din simplul motiv că fiecare depune mărturie despre o singură, o unică 
Veneţie: a lui însuşi. Această Veneţie interioară e o incredibilă hârtie de turnesol 
pentru sensibilitatea şi talentul unui călător care vrea să povestească despre 
întâlnirea lui cu laguna. Aşa ceva se întâmplă şi în Mansardă la Veneția, jurnalul 
unei tinere universitare din România, ajunsă la Ca’ Foscari în vara lui 2019 pentru 
două luni de studiu. Cristina Chevereşan îşi face datoria la universitatea veneţiană, 
dar are şi răgazul să vadă, să simtă, să înţeleagă tot ce se întâmplă în jur, altfel 
decât un turist. Jurnalul său ne dezvăluie o Veneţie mai puţin obişnuită, 
încântătoare, mustind de poveşti, melancolică şi fremătând de viaţă, amurg şi, 
deopotrivă, început de lume. O Veneţie a Cristinei Chevereşan, şi numai a ei.“ — 
ADRIANA BABEŢI  (244 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Sorin M. Rădulescu  
Titlu:  Bursier în America anilor 90 
Editura, localitate, anul: Vremea, București, 2021 
 
Scurtă prezentare: 
 Ca să glumesc, mă număr printre acei ,,ticăloși” plătiți de Soros și vânduți 
acestuia, acuzați cu frenezie de către populiștii locali xenofobi, care nu aveau 
capacitatea să diferențieze, în acea perioadă tulbure a anilor ’90, între principiile 
unei societăți ,,deschise” promovate de Soros și manipulările activismului politic 
sau intervențiile în modelarea societății civile de care a fost acuzat, nu odată, 
miliardarul american.  
 Fac parte dintre ,,românii bursieri” ai lui Soros – așa cum subtitrează un 
cunoscut ziar din România un articol care incriminează scopurile subversive ale 
organizațiilor întemeiate în Estul Europei. Dar pot jura cu mâna pe inimă că n-am 
semnat niciun act care să fie contra intereselor României și nici măcar unul care să 
fie împotriva principiilor mele. 
    (192 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Cristian Ploscaru (coordonator)  
Titlu:  Elita românească și itinerariile modernității. Omagiu Profesorului Mihai 
Cojocariu  
Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I .Cuza, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Volumul grupează studii dedicate profesorului Mihai Cojocariu, despre elita 
românească de-a lungul veacurilor și constituirea statului național român, în acord cu 
principalele preocupări ale istoricului omagiat. Volumul cuprinde trei secțiuni – Istorie 
și genealogie; Ideea națională și „nașterea” statului modern român; Elită culturală în 
România modernă –, fiecare dintre acestea având o anumită unitate conceptuală și 
metodologică. Studiile aduc valoroase contribuții documentare și analitice la 
cunoașterea elitei românești, în contextul tranziției la modernitate și al constituirii 
statului național român, dar și în privința importanței rețelelor de familie în legitimarea 
și funcționarea raporturilor de putere din politica și societatea românească, în ansamblu. 
Profesorul universitar Mihai Cojocariu s-a distins în deceniile din urmă drept o 
personalitate culturală a Universității, un autor de erudiție, dar și cu o prospețime, un 
farmec al scriiturii inconfundabile, ce i-au adus mulți admiratori în „dulcele târg” al 
Iașilor.   (564 pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor:   Sorin BOCANCEA, Gh. Marin NICOLAE  
Titlu: Așa s-a construit în comunism 
Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Prezentul volum se înscrie într-o serie de interviuri ce au ca temă 
comunismul din Europa de Est, cu intenția de a exploata științific memoria celor ce 
au fost martori activi în acea perioadă în diverse domenii. În acest caz, propun un 
dialog cu o personalitate din domeniul construcțiilor, ce a activat atunci atât în țară, 
cât și în Occident. Pentru realizarea interviului, am pornit de la consultarea arhivelor 
pentru a extrage de acolo date referitoare la politica PCR cu privire la construcții, la 
eșafodajul legislativ și instituțional și la mecanismele decizionale antrenate în 
aplicarea acesteia. Un avantaj al acestui demers a fost faptul că inginerul Marin Gh. 
Nicolae a lucrat atât în domeniul construcțiilor industriale, cât și în cel al 
construcțiilor civile, Domnia Sa deținând funcții de conducere la realizarea unor 
importante obiective industriale și civile. Deci, avem în față un martor privilegiat. În 
România postcomunistă exista o întreagă mitologie referitoare la construcțiile 
comuniste: cea pozitivă preamarețte "marile realizari" ale regimului, iar cea negativă 
arată ca în comunism s-a construit mult și prost. În acest dialog am evitat ambele 
extreme, pentru că scopul demersului a fost înțelgerea unui fenomen în contextul sau 
și nu confirmarea sau infirmarea unor etichete. Trăsăturile și consecințele politicii 
regimului comunist în acest domeniu ies oricum în evidență. Rămâne ca fiecare 
cititor să le evalueze. (Sorin Bocancea)  (474 de pagini 16 x 24 cm) 

Autor:  Nechita Runcan  
Titlu:  File din Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Note de curs. Vol. I 
Editura, localitatea, anul: Pro Universitaria, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Lucrarea „File din Istoria Bisericii Ortodoxe Române”, constituie rezultatul 
unor „note de curs” la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, elaborate pentru 
studenţii din anul II de studii de la specializarea Teologie Pastorală, din cadrul 
Facultăţii de Teologie „Sfântul Apostol Andrei” a Universităţii Ovidius din 
Constanţa. Au fost selectate cele mai reprezentative teme referitoare la 
personalităţile bisericeşti române care şi-au adus o contribuţie deosebită la 
promovarea Ortodoxiei, în contextul cultural european al secolelor XVII – XVIII, 
mai precis până la Revoluţia socială şi naţională a lui Tudor Vladimirescu. De 
asemenea, au fost consemnate cele mai importante momente din viaţa bisericească a 
românilor din cele trei Principate, în perioada secolelor mai sus amintite. 
Tematica cursurilor este prezentată în ordine cronologică, conform programei 
analitice de studii. Mitropoliţii români amintiţi în volumul de faţă au avut o 
contribuţie deosebită la apărarea credinţei ortodoxe, în faţa prozelitismului calvin şi 
romano-catolic din epocă şi la promovarea limbii române, prin tipărirea de cărţi de 
slujbă, juridice şi teologice în limba poporului, şi prin dezvoltarea culturii şi 
învăţământului vremii.  (250 de pagini 13 x 20cm) 

   ISTORIE 



Autor: Bianca Bina 
Titlu: Product placement: Un alter ego al publicitații. ABC-ul plasării de 
produse în filme și seriale de televiziune 
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2021 
Scurtă prezentare: 

 Deși e stabilit faptul că product placement-ul are ramificații în medii 
multiple, lucrarea de față va trata exclusiv aplicațiile fenomenului din spațiul 
filmic, precum și din cel asociat serialelor (TV și/sau de tip streaming). În acest 
fel, vom încerca să realizăm o analiză cât mai concentrată a acestei practici, 
precum și a aplicațiilor acesteia în cadrul celor două medii bine stabilite. Pentru 
început, capitolele teoretice vor trata subiecte precum istoric, clasificări, funcții, 
avantaje, dezavantaje, recomandări practice, precum și considerente de natură 
etică. De asemenea, lucrarea conține și o secțiune aplicată, alcătuită dintr-o 
analiză amplă, atât individuală cât și comparativă, a unor producții 
cinematografice din spațiul american și cel autohton. Aceasta își propune să 
exemplifice în mod concret mecanismele de implementare și de funcționare ale 
product placement-ului.  

(296  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Chelcea Septimiu  
Titlu: Psihosociologia publicitatii. Despre reclamele vizuale 
Editura, localitatea, anul:  Pro Universitaria, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Publicarea după aproape zece ani a unei a doua ediţii a 
lucrării Psihosociologia publicităţii. Despre reclamele vizuale presupune, ba chiar 
impune, revizuirea textului.  
 Ritmul cunoașterii în toate domeniile este accelerat: se conturează mereu 
teorii noi, sunt avansate ipoteze și se difuzează prin cărţi și reviste de specialitate pe 
suport hârtie sau online o multitudine de fapte de observaţie și rezultate ale 
experimentelor știinţifice.  
 Este aproape imposibil pentru un singur om să cuprindă universul 
cunoașterii. Ce putem spera este să ne facem o imagine fragmentară cât mai clară 
despre domeniul nostru de cercetare, dar niciodată nu o cuprindere deplină a lui. 
 (402  pagini, format 17 x 24cm) 

SOCIOLOGIE 

Autor:  Dragos-Georgian Ilie 

Titlu:  Tehnologii digitale si stratificare sociala Spre o societate post-materiala 

Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2021 

 

Scurtă prezentare:  

 Faptul că tehnologia digitală produce schimbări economice sau schimbări 

de comportament ale indivizilor este evident, spre exemplu amploarea pe care 

începe să o ia comer?ul electronic, numărul persoanelor care sunt conectate la 

Internet sau numărul telefoanelor mobile. Efectele acestei penetrări a tehnologiei în 

societate sunt mai subtile și necesită o abordare mult mai atentă decât cea a lui 

„tehnologia este rea” sau „tehnologia vinovată pentru x sau y”. În lucrarea mea îmi 

propun să aflu dacă tehnologia este un motor al mobilității sociale, dacă simplul 

fapt de a învăța cum să folosești un calculator te pune într-o poziție socio-

economică mai bună decât cea a părinților tăi sau decât a ta din trecut.     
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   ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 



Autor: Mihail Drumeș 
Postfață: Alina Pavelescu  
Titlu: Povestea neamului românesc. Vol. 1 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Împletind datele istorice cu ficțiunea, Mihail Drumeș reconstituie 
evenimentele din timpul dacilor și romanilor, imaginând totodată stilul de viață al 
oamenilor în acele vremuri. ”Traian purcese către miazănoapte în primele zile ale 
primăverii anului 101 e.n. Trecu în Banatul de azi fără multă greutate și cuceri pe 
rând cetățile de margine ale Daciei, și anume: Arcidava, Centum, Berzobis și 
Aixis. Oastea lui Decebal adăsta, bine rânduită, la Tapae, unde, cu cincisprezece 
ani mai înainte, Tettius Iulianus cunoscuse tăria dușmanilor săi. " 
Scrisă într‑un limbaj universal, Povestea neamului românesc se află la granița 
dintre beletristică și literatură de popularizare – informația istorică este împletită 
cu ficțiunea, făcând‑o atrăgătoare și ușor de accesat.  
 (112 de pagini, format 20 x 14 cm) 

Autor:   Stefanie Stahl  
Traducere:***  
Titlu:  Oricine poate avea o relație fericită 
Editura, localitatea, anul:  Editura Litera, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
   Care e rețeta unei relații fericite? Răspunsul e surprinzător de simplu: 
echilibrul dintre atașamentul de celălalt și independența personală. Întreaga viață și 
toate relațiile noastre se bazează pe căutarea acestei armonii între nevoia de 
legături umane și autonomie. Într-o relație, trebuie să renunțăm la o parte din 
libertatea personală; pentru a fi independenți, trebuie să renunțăm la o parte din 
relație. Pentru mulți oameni, totuși, echilibrul acesta nu există: sunt fie prea 
implicați, fie prea detașați. Odată ce înțelegem mecanismele care strică sau 
împiedică acest echilibru și ne dăm seama cum să-l atingem sau să-l restabilim, nu 
va mai fi nevoie să sperăm, de exemplu, că partenerul nostru se va schimba sau că 
bărbatul ori femeia ideală va apărea din senin la ușa noastră. Vom crea o relație în 
care doi oameni sunt pe picior de egalitate și simt că au aceleași valori. Cu stilul ei 
clar și convingător, cu o abordare practică și cu ajutorul indispensabil al „copilului 
nostru interior”.  
 Stefanie Stahl ne învață să identificăm strategiile defensive pe care le-am 
învățat de-a lungul anilor și ne prezintă tehnici prin care putem să renunțăm la 
tiparele comportamentale disfuncționale, nocive pentru o relație fericită.   
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  NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 

Autor:Maja Säfström  
Traducator: ***  
Ilustrator: **** 
Titlu: Animale din ere apuse Mic atlas ilustrat 
Editura, localitatea, anul:  Galaxia Copiilor, București, 2021 
 
Scurtă prezentare: 
 Este continuarea curiozităților despre animale și lume, cunoscute deja 
publicului român prin primele două carți ale Majei Safstrom, Mic atlas ilustrat de 
curiozități uimitoare despre animale, Curiozități uimitoare despre puii 
animalelor.  
 Cartea este dedicată epocii dinozaurilor, unde descoperim viețuitoare cu 
calități nebănuite.  
 (112 pagini, format 17 x 20 cm) 



NOUTĂȚI  
DISCOGRAFICE 

 

Fabulous New French Singing Star 
MIREILLE MATHIEU 

 
Categorii: Dance Pop 
Artist: Mireille Mathieu 
Casa de discuri: Sony Music 
Data publicării: 2021 
Număr discuri: 1 
Suport: CD 
Format audio: Stereo  
  
 Tracklist 
 
Mon Credo 
Celui Que J'aime 
Est-ce Que Tu M'aimeras 
Pourquoi Mon Amour 
Le Funambule 
Et Merci Quand Meme 
Viens Dans Ma Rue 
Un Homme et Une Femme 
Ne Parlez Plus 
C'est Ton Nom 
Ils S'embrassaient 
Qu'elle Est Belle 
Messieurs Les Musiciens 
Paris en Colere 
Soldats Sans Armes 
Mr Jack Hobson 
Je Suis La (Ne Spechi) 
Quelque Chose De Merveilleux 
Je Veux 

 

 
 

All I Know So Far: Setlist 
P!NK 

 
Categorii: R&B contemporan, Pop 
Artist: P!nk 
Casa de discuri: RCA Records 
Data publicării: 2021 
Număr discuri: 1 
Suport: CD 
Format audio: Stereo 

 
 

Tracklist 
CD1 Taiyō 
1. Just like a Pill (Live) - 4:04 
2. Who Knew (Live) - 3:33 
3. Funhouse/Just a Girl (Live) - 6:18 
4. River (Live) - 3:37 
5. Just Give Me a Reason (Live) - 4:38 
6. Time After Time (Live) - 3:26 
7. Walk Me Home (Live) - 2:58 
8. I Am Here (Live) - 5:28 
9. F**ckin' Perfect (Live) - 4:03 
10. MTV Video Vanguard Award Speech - 2:16 
11. Cash Cash Remix Intro/What About Us (Live) 
- 7:31 
12. Cover Me In Sunshine - 2:19 
13. All I Know So Far - 4:37 
14. Bohemian Rhapsody (Live) - 5:50 
15. We Are the Champions (Live) - 1:36 
16. So What (Live) - 6:54  


