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Târgul de Carte GAUDEAMUS Radio România la Sibiu 

  

 În ultima săptămână de vacanță, Radio România a dăruit 
împătimiților de lectură un nou prilej de întâlnire cu Măria Sa, Car-
tea. Cea de a treia ediție din acest an a Târgului de Carte GAUDEA-
MUS Radio România a avut loc în perioada 9 – 12 septembrie în Piața 
Mare din Sibiu.  

 Organizat în premieră în acest spațiu, cu sprijinul Primăriei Si-
biu, evenimentul a reunit peste 30 de participanți și o ofertă extrem 
de variată, în măsură să răspundă deopotrivă așteptărilor celor care 
sunt încă în vacanță și își doresc să se relaxeze cu o carte bună, și 
celor care au început deja pregătirile pentru noul an școlar.  

 Beletristică pentru toate vârstele, inclusiv titluri din biblio-
grafia școlară, materiale educaționale adaptate atât formulei 
clasice de desfășurare a cursurilor, cât și celei online, numeroase 
lansări de carte, muzică bună și jocuri au format nucleul celui mai 
îndrăgit târg de carte prezent în septembrie în centrul Sibiului.  

 Ca și la celelalte ediții ale târgului, organizate în acest an la 
Oradea și Brașov, pentru a crește gradul de accesibilitate al even-
imentului, standurile amenajate în Piața Mare din Sibiu au fost dub-
late de standuri virtuale, găzduite de website-ul 
www.gaudeamus.ro.  

 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: Niall Ferguson 
Traducere și note: Justina Bandol  
Titlu:  Apocalipsa Mari dezastre din trecut și cîteva lecții pentru viitor 
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 „Apocalipsa e o lectură obligatorie. Pandemia a generat o anumită miopie 
în lumea modernă, pentru că toţi am rămas prizonieri ai spaţiului nostru domestic şi 
mental, fără capacitatea de a vedea evenimentele recente în context. Cartea lui 
Ferguson este antidotul perfect: ne oferă, cu argumente de primă mînă, un context 
erudit şi captivant, pe care orice factor de decizie, orice investitor sau pur şi simplu 
oricare cetăţean curios ar trebui să-l cunoască, nu doar ca să priceapă mai bine ce s-
a întîmplat, ci şi, cel mai important, ca să înţeleagă provocările viitorului. 
Naraţiunea e pasionantă, cutreierînd epocile istorice de la Vezuviu la cutremure, 
glaciaţiuni, epidemii de ciumă şi până la gripa spaniolă, totul pentru a crea 
contextul absolut necesar înţelegerii COVID-ului. Cele mai importante lecţii 
privesc însă viitorul omenirii: COVID-19 a dat în vileag, susţine Ferguson, 
slăbiciunea sistemelor noastre de guvernare din secolul XXI, iar următorul şoc ar 
putea fi şi mai înspăimîntător dacă nu facem nimic. Cartea este aşadar o chemare 
oportună la luptă, pe care nimeni nu-şi mai poate permite s-o ignore dacă încercăm 
«să reconstruim mai bine».” (Gillian Tett, şef al consiliului editorial şi colaborator 
la Financial Times)   
 (560 de pagini, format 15x 23 cm) 

Autor: Cătălin Pavel 
Titlu:  Animalele care ne fac oameni 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 „„Scopul ultim al acestei investigații arheozoologice este să demonstreze 
că animalele alcătuiesc primul și cel mai important alfabet simbolic extern de care 
s-a servit omul preistoric și antic. Afecțiunea lui pentru câini, pisici și cai este 
discutată în detaliu, dar nicidecum exclusiv, deoarece, alături de ele, mai toate 
sălbăticiunile au fost un catalizator al dezvoltării cognitive, emoționale și sociale 
a lui homo sapiens. 
Portretele arheologice ale acestor vietăți din trecut sunt sintetizate din 
descoperirile a mii de săpături, de la reprezentările de delfini și urși în chihlimbar, 
marmură sau teracotă la aripile de gaiță și mandibulele de arici depuse în 
mormintele celor vechi, de la incubatorul de ouă de crocodil din Egiptul antic la 
oasele de leu și cămilă găsite în România, de la mozaicul ce cuprinde singurul 
nume de pisică rămas din Antichitatea romană la cimitirul de câini de la Așkelon. 
Iar pentru că între om și sălbăticiune nu există, de fapt, o falie de tip cultură vs 
natură, aceste portrete, oricât de tangibile, sunt ale animalelor nu ca resursă fizică, 
ci ca resursă spirituală.“ — CĂTĂLIN PAVEL  
 (392 de pagini, format 13 x 20cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Mihai Zamfir 
Titlu:  Scurtă istorie Panorama alternativă a literaturii  
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Ediţia a II a revăzută şi adăugită Scurtă istorie este o istorie sintetică și mai 
degrabă nonconformistă a literaturii române. Scrisă de un stilistician care s-a 
ocupat multă vreme de istoria literară înainte de a deveni el însuși romancier, cartea 
de față reunește cele trei calificări ale autorului ei. La capătul unui lung șir de istorii 
ale literaturii române (unele excepționale, altele oneste, cele mai multe anoste, adică 
didactic-istorizante), un stilistician se încumetă să recitească venerabilele texte, 
preocupat fiind exclusiv de performanța lor literară, care – în ochii lui – rămîne 
primordial una stilistică. Mihai Zamfir realizează o panoramă a literaturii române 
redusă la esențial, înfățișată sub forma unui text accesibil și lizibil el însuși în regim 
de proză literară. Un compendiu universal fixînd literatura noastră în ansamblul 
literaturii europene, punînd la dispoziția celor interesați specificul principalilor 
scriitori români și apreciind valoarea lor la o scară ideală. (Cosmin Ciotlos)
 (976 de pagini, format 15 x 24 cm) 

FILOZOFIE, ESEU 



Autor: Mircea Cărtărescu  
Titlu:  Nostalgia ediția a XII-a 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
 
Scurtă prezentare: 
 „N-am mai scris niciodată povestiri asemenea celor din Nostalgia, căci 
ele nu pot fi pastişate, continuate sau dezvoltate. După Arhitectul m-am oprit 
pentru că nu mai era nimic de spus. Nici n-am mai citit din această carte, am 
rămas doar cu vaga, dar magica ei amintire. Mi-au rămas jocul fetițelor din REM, 
stiloul ambiguu din Mendebilul, muzeul Antipa din Gemenii, micul râs de gnom 
al revolverului din Ruletistul. Dar pentru mine n-a existat cu adevărat niciodată 
decât o singură carte a mea: cea la care tocmai scriu.“ — MIRCEA 
CĂRTĂRESCU   
 (400 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Cristian Teodorescu 
Titlu: Tatăl meu la izolare 
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Un orășel din Dobrogea, un inginer chimist, fost țărănist, care încearcă să 
se pună la adăpost de epurările comuniste, o fată frumoasă, casieră la Alimentara 
locală, fiica unui fost cîrciumar, un stigmat de neșters în toiul obsedantului 
deceniu. Noul roman semnat de Cristian Teodorescu este o poveste desprinsă din 
cartea-fenomen Medgidia, orașul de apoi, care pune sub lupă viața unei mici 
comunități din cea mai neagră perioadă a comunismului românesc, când scara 
valorilor se inversase și oamenii își pierdeau munca de o viață, când închisorile 
terorii erau o amenințare constantă pentru cei care nu aveau originea și orientarea 
politică acceptate de regim. Și, în mijlocul haosului și nedreptății, o poveste de 
dragoste improbabilă, cu un destin inevitabil, marcată atât de sprijinul celor care au 
reușit să își depășească frica și să își păstreze bunătatea, cât și de trădări 
dureroase. Tatăl meu la izolare este un roman cu o imensă încărcătură emoțională 
și o perspectivă nouă asupra coliziunii micilor istorii cu istoria mare.  
 (440 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  F. M. Dostoievski 
Traducere: Nicolae Gane  
Titlu: Demonii 
Editura, localitatea, anul: Editura Art, București, 2020 
 
Scurtă prezentare: 
 „Geniul fără rival ca romancier ideologic al lui Dostoievski este 
reprezentat de capacitatea de a inventa acțiuni și situații în care ideile domină 
comportamentul uman fără ca acesta din urmă să devină alegoric. Dostoievski 
deținea ceea ce eu numesc imaginație escatologică, prin intermediul căreia punea 
ideile în practică și le urmărea desfășurându-se până la deznodământul final. În 
același timp, personajele lui răspund în contextul acestui deznodământ în 
conformitate cu standardele morale și sociale prevalente mediului în care trăiesc, 
iar îmbinarea acestor două planuri asigură romanelor sale atât amplitudinea 
fantezistă, cât și temelia realistă a vieții sociale.“ Joseph Frank  
 (656 de pagini, format 15 x 22 cm) 

LITERATURĂ 



Autor:  M.J. Arlidge  
Traducere:  Alexandra Fusoi  
Titlu:  Ghici cine urmează 
Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 „Mai ai de trăit o oră" – acesta este singurul mesaj transmis într-un apel 
telefonic. O farsă? Un număr format greșit? Orice, în afară de adevărul 
cutremurător… Că există cineva care privește, așteaptă și îți planifică moartea 
în următoarea oră. Dar de ce? 
 Misiunea de a afla îi revine detectivului-inspector Helen Grace: o 
femeie cu un palmares impresionant în urmărirea criminalilor. Însă de data asta 
este vorba despre un caz în care ucigașul pare să fie tot timpul 
cu un pas înaintea poliției și a victimelor. Fără niciun motiv aparent, fără piste, 
fără indicii, fără nimic în afara groazei pure, o oră poate părea o viață 
întreagă… 
 M. J. Arlidge (n. 1974) lucrează de 20 de ani în televiziune, fiind 
specializat în producții dramatice. A produs și a scris scenarii pentru seriale 
polițiste de prime time pentru televiziuni britanice, printre care Silent Witness, 
Undeniable, The Little House și, cel mai recent, Innocent.  
   (560 de  pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Dumitru Crudu  
Titlu:  Margareta noastră  
Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Dumitru Crudu este unul dintre cel mai valoroşi scriitori contemporani 
ai noştri: nu doar în poezie, ci şi în proză. Are multe talente, dar una dintre 
cele mai mari calităţi ale sale este capacitatea exemplară de a căuta, de a 
răscoli în «propriul gunoi». El ştie să caute «în lucrurile neînsemnate», pline 
de «eroi ratați», «oameni mărunţi» şi «istorii meschine», ca să ne scoată la 
lumină ceea ce contează cu adevărat. Crudu ştie că ciupercile bune cresc în 
gunoi şi mai ştie să le distingă: cele prea frumoase te otrăvesc, cele mai putin 
atrăgătoare te hrănesc. Asta e o calitate de mare scriitor: în lucrurile mici, 
mărunte, degradate, să ştii să cauți şi să găseşti ascunsă viaţa în plinătatea ei 
tragică, veselă, tristă şi uneori fericită. Viața noastră tragică şi fericită e aici, 
în lucrurile mici, nu în altă parte. Şi o găsiţi povestită mai ales în cărţile lui 
Dumitru Crudu - începănd cu cel mai nou roman al său pe care-l aveţi în 
fată.  (Vasile Ernu)   (220 de  pagini, format 13x 20 cm) 

Autor: Anthony Quinn John Grisham  
Traducere: *** 
Titlu: PRIETENII NOSTRII DIN BERLIN 
Autor: Editura, localitatea, anul: RAO, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Londra, 1941. Orașul este asediat de raidurile aeriene de noapte ale 
bombardierelor germane. Un grup de cetățeni britanici adună informații 
secrete pentru a ajuta mașina de război a lui Hitler. Jack Hoste face 
parte din acest grup de trădători, dar are și o misiune specială: să-l 
localizeze pe cel mai periculos agent nazist din țară. Amy Strallen, 
care are o agenție matrimonială în Mayfair, a fost odată prietenă cu 
această persoană alunecoasă. Viața ei este departe de mașinațiunile 
simpatizanților naziști, dar când Hoste îi face o vizită la birou lui 
Amy, totul se schimbă într-o clipă. 
 Plin de suspans și de surprize, romanul este inspirat de evenimente 
adevărate.  
 (334 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor: Henri Troyat 
Traducere: Nicolae Constantinescu  
Titlu: Nicolae al II-lea. Ultimul țar 
Editura, localitate, anul: Polirom, Iași, 2021 
Scurtă prezentare:             
  Despre Nicolae al II-lea, capabilul său prim-ministru Serghei Witte scria 
că „nu se născuse pentru rolul istoric excepțional pe care i-l impusese destinul”. 
Cu siguranță, în Rusia începutului de secol XX, însîngerată de războaie, atentate, 
greve și mișcări revoluționare, ar fi fost nevoie de un alt fel de suveran. Nicolae, 
deși bun tată de familie, soț devotat și om atașat tradiției, s-a dovedit de timpuriu 
a avea o fire mai degrabă șovăielnică și docilă, care îl făcea vulnerabil la 
influențele contradictorii ale anturajului său. Bazîndu-se pe memoriile scrise ale 
contemporanilor lui Nicolae și mai ales pe jurnalul acestuia, Henri Troyat evocă 
istoria tragică a celui ce avea să fie ultimul țar al Rusiei: tinerețea lui și aventura 
cu frumoasa Matilda Kșesinskaia, căsătoria cu Alix de Hessa și încoronarea 
marcată de catastrofa de la Hodînka, ultimele sclipiri ale curții imperiale, ezitările 
țarului în fața pericolelor interne și externe tot mai mari, căderea țarinei sub 
influența tenebrosului Rasputin, detenția familiei imperiale și monstruosul 
asasinat de la Ekaterinburg, unde Romanovii își găsesc sfîrșitul sub gloanțele 
călăilor lor.  (472 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Wolfgang Amadeus Mozart, 
Traducere: Cristian Ghenea  
Titlu:  Scrisori 
Editura, localitatea, anul:  Editura Humanitas, București, 2021 
 
Scurtă prezentare:  
 "Am citit tocmai acum scrisorile lui Mozart, care ar trebui să existe în 
fiecare bibliotecă; căci nu sunt interesante numai pentru artist, ci au un efect 
binefăcător asupra tuturor oamenilor. Dacă citiți aceste scrisori, Mozart va rămâne 
prietenul vostru pe viață și figura sa dragă se va ridica în fața voastră în toate 
ceasurile de cumpănă grea. Veți asculta râsul său bun, copilăros, eroic, și oricât de 
trist ai fi, roșești dacă te gândești la mizeria aceasta suportată cu atâta voioșie. 
Vrem să insuflăm din nou viață acestei apariții frumoase, stinse!" — ROMAIN 
ROLLAND  
 (292 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Dumitru Karnabatt  
Titlu:  Boema de altădată 
Editura, localitate, anul: Vremea, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, boema artistică şi 
literară bucureşteană se află în plină vervă creatoare. Poeţi, scriitori, publicişti, 
oameni de litere, caricaturişti, actori dezbat idei, caută forme noi de exprimare şi 
se inspiră masiv (sau se grăbesc să imite, spun gurile rele!) de la modelul francez. 
Printre aceştia, Dumitru Karnabatt, care, câteva decade mai târziu, în anii 1940, 
va scrie despre această generaţie de frondă literară prin lentila uşor prăfuită, dar 
colorată de un umor îngăduitor, a nostalgiei. 
Nu e o pagină de istorie – nici măcar de istorie literară, căci autorul are tactul de 
a se dezice de pedanteria unei cronologii prea exacte. E însă o fermecătoare 
pagină de viaţă, abil surprinsă de peniţa ascuţită a lui Karnabatt, care recreează 
„ecoul vibrant și săltăreț al spiritului bulevardier” dintr-o epocă magică în care, 
mergând spre Sărindar, puteai în orice clipă să te întâlneşti cu nea Iancu, iar 
poeţi săraci precum un şoarece de biserică împrumutau câţiva bănuţi pentru o 
seară la şantan… Claudia Drăgănoiu  (182 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Eduard Rusu 
Titlu:  Muzica și puterea politică în Moldova și Țara Românească, secolele al XV-
lea – al XVIII-lea 
Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I .Cuza, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Lucrarea propune o abordare nouă în istoriografia românească, și anume relația 
dintre muzică și puterea politică în Moldova și Țara Românească în secolele XV-XVIII. 
Mai exact, prin acest demers se încearcă relevarea modului în care domnul este 
evidențiat și reprezentat în public prin intermediul muzicii – cum anume ajută muzica la 
manifestarea preeminenței domnești. Atât în Occident, cât și în Orient, muzica a fost un 
atribut al suveranității și, de aceea, relația avută în vedere este mult mai importantă 
decât se crede la o primă vedere. Prin intermediul celor douăsprezece capitole, 
autonome din punct de vedere al conținutului, dar unitare prin prisma ideii centrale, sunt 
prezentate diversele formații muzicale întâlnite la curtea domnească, cea mai importantă 
dintre ele fiind meterhaneaua, cea care evidențiază cel mai fidel relația muzică‒putere 
politică, cu un bogat bagaj simbolic. De asemenea, lucrarea este o reevaluare a istoriei 
muzicii vechi românești, insuficient studiată în România, pornind de la identificarea 
corectă a tuturor formațiilor muzicale întâlnite la curtea domnească, a instrumentelor 
muzicale, dar și a termenilor muzicali, întrucât în istoriografia românească dedicată 
subiectului s-au strecurat multe confuzii și inadvertențe, unele cauzate de traduceri 
greșite ale izvoarelor literare referitoare la muzică.  (586 de pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor:   Alexandru-Florin Platon (editor)  
Titlu: Doi călători elvețieni și lumea românească la începuturile modernității 
(1808-1811): Léonard Revilliod și Charles René Pictet de Rochemont. Mărturii 
inedite  
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I .Cuza, Iași, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Léonard Revilliod și Pictet de Rochemont au fost doi elvețieni originari din 
Geneva, stabiliți temporar la Odesa, în Rusia, care, în 1808, respectiv 1811, au făcut, 
separat, o călătorie în Moldova, la Iași, în urma căreia au lăsat câteva relatări 
deosebit de interesante despre ceea ce au văzut, oamenii pe care i-au întâlnit și 
obiceiurile locului. Conservate la Arhivele de Stat din Geneva, documentele lor – o 
scrisoare a lui Pictet de Rochemont, un jurnal de călătorie în două versiuni și câteva 
scrisori ale lui Léonard Revilliod – sunt inedite și ar vedea pentru prima dată lumina 
tiparului în acest volum.  
 (398 de pagini 17 x 24 cm) 

Autor:  Sorin Aparaschivei 
Titlu:  Serviciul britanic de informații în România (1916-1950) 
Editura, localitatea, anul: Militară, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 În acest angrenaj britanic de luptă contra amenințării comuniste, statul 
român, prin serviciile sale speciale, a jucat unul din rolurile de seamă. Era vecin și, 
totodată, țintă în calea expansiunii mondiale a comunismului. Între organele speciale 
ale statului român și Serviciul britanic de informații (Intelligence Service) s-a 
încheiat un amplu parteneriat de colaborare, schimb de informații și experiență 
contra activității subversive duse de statul sovietic, statul român acordând 
britanicilor și dreptul de a dispune de rezidențe informative pe teritoriul românesc, 
de a recruta informatori, organiza și efectua treceri clandestine ale agenturii lor în și 
din spațiul sovietic. Organele speciale române asigurau organelor britanice de 
informații inclusiv activități de verificare a informatorilor recrutați de ei și protecția 
contrainformativă a acestora. În cadrul acestui „Club” informativ paneuropean 
antisovietic patronat de britanici, țara noastră a fost reprezentată de întreg sistemul 
național de informații. Pentru asigurarea interoperabilității cu British Intelligence 
Service, organele speciale române au preluat din cadrul comunității informative 
britanice și au implementat în cadrul organizării lor interne o serie de inovații și 
mecanisme instituționale. S-a ajuns astfel ca multe din problemele cu care se 
confruntau în mod curent organele de informații ale statului britanic să fie comune și 
organelor omoloage din România. .  (250 de pagini 13 x 20cm) 

   ISTORIE 



Autor: Veronica Ioana Ilies, Paul-Alexandru Farcas  
Titlu: Branding, comunicare și strategie in România în an pandemic. Vocea 
specialiștilor.  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2021 
Scurtă prezentare: 

 Volumul Branding, comunicare și strategie în România în an pandemic. 
Vocea specialiștilor își propune să ofere o viziune a schimbărilor survenite în 
industria Marcomm. Dar nu oricum, ci prin vocea specialiștilor, a acelor 
profesioniști care au fost puși în fața schimbării accelerate. Am încercat să 
adunăm în acest volum specialiști în comunicare, branding, relații publice sau 
marketing care vin din industrii diferite. I-am invitat să-și aștearnă experiența 
schimbării și impactul pe care l-au resimțit, atât la nivel individual, personal, dar 
mai ales la nivel profesional. I-am rugat să se bazeze în scrierile lor doar pe ceea 
ce au trăit și experimentat în anul pandemic. Ne-am propus o abordare personală, 
o scriere de tip storytelling. Ne dorim ca din poveștile lor să învățăm fiecare ceva 
nou, să luăm cu noi o lecție. 

(358 de  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Aneta Monica TURTUREAN  
Titlu: Invățămintul 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 studenților, activitatea de evaluare ca modalitate de 
imbunătățire a performanțelor studentțlor, evaluarea și autoevaluarea ca modalități 
de imbunătățire a calității activității didactice, activitatea de cercetare.  
 (402  pagini, format 17 x 24cm) 

Autor: Florica  ORTAN (coord.) 

Titlu:  Pedagogie și elemente de psihologie ediția a IV-a revizuită și adăugită 

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

Scurtă prezentare:  

 Această carte a fost concepută nu numai ca un volum de studii științifice, 

ci și ca un îndrumător pentru pregatirea cadrelor didactice din învățaământul 

preuniversitar în vederea obținerii gradului didactic II. Pentru a realiza acest scop, 

a fost respectată îndeaproape programa de pregătire recomandată de MEN, 

abordând toate temele propuse in raport cu noutățile din fiecare domeniu, aducând 

în prim-plan ideile cele mai importante și recomandările didactice ale specialiștilor 

din științele educației.  

În afară de prelucrarea didactică și utilitatea metodologică a studiilor, s-a avut 

permanent în vedere valoarea științifică și documentara.  

 (156 de pagini, format 13 x 20cm) 

   ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 

   ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 



Autor: Mircea Sântimbreanu 
Titlu: Mama mamuților mahmuri 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 E greu de spus când și‑a dat seama fetița din povestea noastră cât de 
puternică este… Poate de pe vremea când era atât de mică încât nu ajungea la 
clanța ușii și nici să bea apă de la fântâna țâșnitoare. Cu toate acestea, nu rămânea 
închisă în odaie și nici însetată nu rămânea. Era de ajuns să zică o singură dată 
cuvintele nu pot!, pentru ca, răsărită ca din pământ, o mână să‑i deschidă ușa sau 
să o înalțe până la țâșnitura apei. Erau mâinile oricui se afla prin preajmă. 
Mai târziu, când nu izbutea să‑și îmbrace rochița, căci încerca să‑și vâre capul 
prin mânecă, era de ajuns același mic scâncet: nu pot! și neputința înceta pe dată, 
ca prin farmec. La fel când nu reușea să‑și tragă ciorapii, căci îi punea cu călcâiul 
în față, sau când încerca să se încalțe, uitând că ciorapii se află vârâți în vârful 
pantofilor… De undeva se iveau două mâini prietenoase și îndemânatice, și gata 
necazul. Erau, cel mai adesea, mâinile bunicii. (fragment din povestirea Nu 
pooot!) (112 de pagini, format 20 x 14 cm) 

Autor:   Caroline Criado Perez  
Traducere:***  
Titlu:  Femei invizibile. Manipularea datelor intr-o lume concepută pentru 
barbați 
Editura, localitatea, anul:  Editura Litera, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
   De la politicile guvernamentale și cercetarea medicală la tehnologie, locuri 
de muncă și media, Femei invizibile ne dezvăluie cum, într-o lume construită în 
principal de și pentru bărbați, ignorăm în mod sistematic jumătate din populație, 
adesea cu consecințe dezastruoase. Caroline Criado Perez aduce laolaltă pentru 
prima dată o gamă impresionantă de studii de caz, de povestiri și de cercetări noi 
din toată lumea, care ilustrează modurile ascunse în care femeile sunt uitate și 
impactul profund pe care îl are acest lucru asupra noastră.  
 CAROLINE CRIADO PEREZ este scriitoare, realizatoare de emisiuni și 
organizatoare de campanii feministe care au câștigat premii. Cele mai cunoscute 
campanii ale sale au inclus cofondarea The Women’s Room, reprezentarea unei 
femei pe bancnotele emise de Banca Angliei, obligarea Twitter să își revizuiască 
procedurile privind abuzul și ridicarea unei statui a sufragetei Millicent Fawcett în 
Parliament Square. În 2013 a primit Liberty Human Rights Campaigner of the 
Year Award și a primit Ordinul Imperiului Britanic cu ocazia zilei de naștere a 
reginei în 2015.   (448 de pagini, format 13 x 20 cm) 

  NONFICŢIUNE— CULTURĂ GENERALĂ 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 

Autor: OCTAVIAN MÂNDRUŢ 
Titlu: Primul meu atlas geografic 
Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Primul meu atlas geografic reprezintă o introducere în învățarea geografiei 
și o poartă de intrare în studiul acestei științe fascinante și extrem de actuale. 
               Este propusă abordarea învățării geografiei de la localitatea natală la 
planetă astfel: de la orizontul local (clasa, școala, localitatea) la regiune, țară, 
continent și planeta ca întreg. Extinderea cunoașterii are loc prin lărgirea 
dimensiunii spațiului studiat și prin aprofundarea problemelor abordate, iar la final 
elevii vor fi pe deplin conștienți de rolul geografiei în lumea contemporană și în 
procesul de cunoaștere: perceperea, înțelegerea și explicarea lumii în care trăim. 
Atlasul cuprinde 40 de lecții video, realizate pentru explicarea principalelor 
probleme abordate. Aceste lecții conțin, într-o formă intuitivă și foarte ușor de 
înțeles, imagini, hărți, grafice, desene, secvențe animate, secvențe de evaluare, care 
aprofundează paginile lucrării.   Acest atlas este recomandat elevilor care încep 
studiul geografiei în clasa a IV-a, precum și tuturor celor interesați de o învățare 
plăcută, intuitivă și rațională a geografiei. (64 de pagini, format 21 x 26 cm) 
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Marin Cazacu  
Violoncellissimo • Cello Inspirations  
Catalog : 509 ADD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 60:24 
Anul apariţiei : 2021 
Violoncelul a avut privilegiul să fie un instrument 
răsfățat în viața culturală autohtonă, mulțumită 
neobositei activități pe care Marin Cazacu i-a 
dedicat-o de-a lungul carierei. Un violoncelist 
desăvârșit – aniversat în data de 30 septembrie 
2021, cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani – 
laureat al mai multor concursuri internaționale și 
având colaborări cu mari dirijori și artiști din 
întreaga lume, totodată un foarte apreciat profesor 
la Universitatea Națională de Muzică din 
București, Marin Cazacu s-a preocupat de 
promovarea instrumentului și a tinerilor interpreți. 
Este fondatorul grupului  Violoncellissimo și 
asigură conducerea muzicală a acestuia de mai 
bine de trei decenii. Având în componenţă foști 
sau actuali studenți, ansamblul a în diverse 
formule, de la cvartet, până la 100 de violoncele 
reunite pe aceeași scenă. Periplul muzical ne 
poartă de la baroc, reprezentat de Händel, la 
modernismul lui Șostakovici, sau de la tango-ul 
argentinian, reimaginat de Piazzolla, la versiuni 
inedite ale pop-rock-ului – AC/DC, Europe sau 
Queen – și ale folclorului românesc. 
(Valentina Sandu Dediu – extrase din prezentarea 
albumului)  

 
SHERBAN LUPU 
Impressions 
Debussy • Ysaÿe • Paganini • Enescu  
Catalog : 504 ADD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 65:17 
Anul apariţiei : 2021  
 Unul dintre cei mai fervenți promotori ai 
muzicii lui George Enescu, violonistul Sherban 
Lupu este protagonistul acestui album ce propune 
patru compozitori deosebit de importanți pentru 
repertoriul dedicat „reginei instrumentelor”. 
Instrumentist de marcă, pedagog și cercetător al 
fondului repertorial violonistic neexploatat, 
președinte al Societății „George Enescu” din 
SUA, Profesor Emerit al Universității din Illinois, 
muzicianul impresionează prin veleitățile sale 
artistice, recunoscute la nivel internaţional prin 
numeroase premii și distincții, toate 
recomandându-l pe Sherban Lupu ca pe un 
maestru al viorii. 
 Materialul discografic propus este compus 
din trei opusuri de secol XX – semnate Debussy 
Ysaÿe și Enescu – cărora li se alătură trei 
dintre Capriciile op. 1 ale lui Paganini, 
compozitorul-virtuoz, renumit pentru dificultatea 
tehnică a lucrărilor sale: 
 Sonata pentru vioară şi pian de Claude 

Debussy 
 Sonatele op. 27 nr. 1, 3 şi 6 de Eugène Ysaÿe 
 Trei dintre Capriciile op. 1 ale lui Niccolò 

Paganini printre ele şi binecunoscutul Capriciu 
24,  

 George Enescu – Suita „Impresii din copilărie” 
op.28 pentru vioară și pian, orchestrată de 
Theodor Grigoriu 


