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București  



         

 In memoriam  

 Început de an cu un gând bun despre cei care ne-au 
părăsit de curând 

 Două vești tristre au tulburat bucuria sărbătorilor comunității 
celor care iubesc cartea și pe autorii de carte. 

 S-a dus la Domnul, cu puțin înainte de Crăciun, jurnalistul și pro-
zatorul oniric Iulian Neacșu, născut la 13 decembrie 1941 în comuna 
Podgoria, judetul Buzau, fiul lui Nicolae Neacsu si al Mariei (n. Parus), 
functionari.  

 A absolvit Liceul „Mihai Eminescu" din Bucuresti (l959), mai apoi 
Facultatea de Filologie din Bucuresti (1964). Debuteaza în Gazeta   
literară (1964). Va debuta editorial cu un volum de proze scurte Iarna 
când e soare (1966), urmat de volumul Insul (1968), la care se adugă 
cartea de reportaje Un bucurestean în trecere prin București (1979), 
Amintirile lui Harap Alb (1983), volumul de versuri Cap-
cana pentru îngeri (1995), Un țăran trece strada (2001).  

  A  fost șeful Secției de cultură la publicațiile pentru străinătate 
„România", redactor la Viața studențească, Amfiteatru, Gazeta      
literară, Albina, Flacăra, Luceafărul, Românul. Traduceri din Günter 
de Bruyn, Semenovici Leskov, V. Lihonosov, M. Radev, Vl. Voinovici. 

 Nu este singura pierdere. În cea de a doua zi a Crăciunului, la 26 
decembrie  a trecut la cele veșnice Nicolae Henegariu, editor, alături 
de soția sa, Silvia Colfescu, al Editurii Vremea.  

 Născut în București în 3 noiembrie 1927, fiu al industriașului 
Alexe Henegariu și al Annei Henegariu, născută Grațiansky, a absolvit 
liceul Sfântul Sava, după care a devenit licențiat al Facultății de 
Drept a Universității București și al Academiei de Studii Economice. 
Închis pe criterii politice în două rânduri, încă din anii de liceu, a 
fost, după 1990, membru al Asociației Foștilor Deținuți Politici. A lu-
crat ca economist în Ministerul Comerțului. Co-fondator, în 1990, al 
editurii Vremea din București. Membru fondator al ARCCA - Asociația 
Română a Creatorilor Culturali și Artiștilor. La editura Vremea, până în 
ultimii ani ai vieții, a asigurat coerența juridică și financiară a edi-
turii, a inițiat și coordonat colecția FID - Fapte, Idei, Documente, a 
întocmit o antologie de articole politice ale lui Mihai Eminescu.  

 Spunem și noi Dumnezeu să-i odihnească în pace, îndemnându-vă 
ca de fiecare data: 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: Mihai Morar, Părintele Necula 
Titlu:  Despre sensul vietii 
Editura, localitatea, anul: Bookzone, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Cuvintele Părintelui Necula creează punți între religii, între credincioși 
și atei, aducând oamenii mai aproape de marile adevăruri ale învățăturilor 
creștine. Într-o epocă a deznădejdii și a fricii, acest dialog dintre Mihai Morar și 
Părintele Necula abordează fără teamă subiectele dificile ale actualității. Fiecare 
răspuns oferit la întrebările pline de miez adresate de Mihai Morar încurajează 
cititorii să-și păstreze întotdeauna speranța și credința. Astfel, pagină cu pagină, 
se conturează un alt mod de a privi lumea și problemele sale, adoptând o 
perspectivă plină de înțelegere, iubire și încredere în puterea și frumusețea Lui 
Dumnezeu. 
 (200 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Viktor E. Frankl 
Titlu:  Dumnezeul neștiut 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Poate fi refulată religiozitatea? Poate fi ascunsă de Eul conștient? 
Dimensiunii pulsionale a inconștientului Viktor E. Frankl îi adaugă dimensiunea 
spirituală, conștiința morală. Dumnezeul neștiut are la bază o conferință pe care a 
susținut-o în fața unui grup restrâns de persoane, la puțin timp după Al Doilea 
Război Mondial, căreia i s-au adăugat câteva materiale relevante pentru temele 
esențiale aduse în discuție – relația dintre psihoterapie și teologie. Sunt abordate 
aici și unele chestiuni legate de tehnica logoterapiei, interpretarea viselor, 
conceptualizarea „voinței de sens", precum și de problema sentimentului lipsei 
de sens, aspect devenit tot mai predominant în prezent.   
 Viktor E. Frankl a fost profesor de psihiatrie la Universitatea din Viena. 
Pornind de la experiența de trei ani de detenție în lagărele de concentrare naziste, 
printre care Auschwitz și Dachau, a fondat logoterapia, o metodă de tratament 
bazată pe motivația omului de a găsi un sens în viața sa. Dintre cărțile lui, la 
Editura Trei a fost publicată Voința de sens. Fundamente și aplicații ale 
logoterapiei.   
 (169 de pagini, format 13 x 20cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Laura PAVEL 
Titlu:  Personaje ale teoriei, ființe ale ficțiunii 
Editura, localitatea, anul:  INSTITUTUL EUROPEAN, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Laura Pavel interpretează fenomenul literar și artistic cu o receptivitate 
complice, izbutind rară performanță de a îmbina armonios spiritul de geometrie cu 
spiritul de finețe, într-o manieră discursivă de tip socratic și de sobră eleganță 
stilistică, deschisă nuanțărilor infinite. Ca atare, teoreticienii nu mai sunt prezentați 
aici în postura cliseizată de legislatori înclemenți, ci în aceea de "personaje" ale unui 
symposion pus în scenă cu remarcabila virtuozitate regizorală. De la teoriile lui 
Bruno Latour, Giorgio Agamben sau Donald Davidson la interpretările ekphrastice 
și narațiunile hermeneutice exemplare, autoarea prezentului volum își poartă cititorii 
și pe cărările mai puțin umblate ale artei contemporane și ale istoriei noastre literare, 
analizând în câteva remarcabile studii de caz ficțiunea biografică și "trăitul cu stil", 
fenomenul boemei literare, precum și subtilele motivații psiho-sociale ale preferinței 
prozatorilor români din anii `70 pentru "romanul total". Volumul de față se citește pe 
nerăsuflate, ca un pasionant roman de idei trăite, în care reflecția se vede însuflețită 
mereu de palpitul vieții, în spiritul a ceea ce Nietzsche întelegea prin "la gaya 
scienza". Antonio Pătras (338 de pagini, format 13 x 20 cm) 

FILOZOFIE, ESEU, TEOLOGIE 



Autor: Dinu Pillat 
Titlu:  Tinereţe ciudată. Moartea cotidiană. Aşteptând ceasul de apoi 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Aceasta este prima ediţie care reuneşte într-un singur volum cele trei 
romane ale lui Dinu Pillat, Tinereţe ciudată, Moartea cotidiană şi Aşteptând 
ceasul de apoi, scrise în intervalul 1942–1955. Editura Humanitas oferă astfel 
cititorilor săi privilegiul de a urmări evoluţia viziunii narative a scriitorului într-
un triptic unitar și ascendent.  
 Abia acum, puse împreună, textele încep să-şi influențeze reciproc 
conţinuturile, comunică unele cu altele şi devin la lectură etapele unei introspecţii 
captivante. Oprindu-ne cu privirea asupra titlurilor, constatăm de îndată că, dacă 
primele două stau sub semnul tranzitoriului, cel de-al treilea ne propune 
dramatica anticipare a Judecăţii divine de la capătul timpului.  
 Parcurgerea romanelor ne poartă de la iluzii şi marasm la zbuciumul 
crescând al unor personaje care presimt că trăirile şi faptele lor, consumate în 
registrul timpului liniar ireversibil, vor fi cântărite postum, din perspectivă 
apocaliptică.  — MONICA PILLAT   
  (412  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Kazuo Ishiguro 
Traducere:  Vali Florescu  
Titlu: Klara și Soarele 
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2021 
 
Scurtă prezentare:  
 După sfîşietoarea poveste din Să nu mă părăseşti, Kazuo Ishiguro revine cu 
un roman de aceeaşi factură şi la fel de impresionant, care o are în centru pe Klara, o 
inteligenţă artificială construită cu scopul de a le ţine companie copiilor şi 
adolescenţilor. În timp ce aşteaptă în magazin, alături de alţi „prieteni artificiali”, 
Klara e remarcată de Josie, o fată hotărîtă să şi-o aleagă drept tovarăşă. Doar că 
Josie pare să sufere de o boală misterioasă şi Klara, un android cu o sensibilitate, o 
curiozitate şi o imaginaţie neobişnuit de dezvoltate, se simte obligată să o ajute. O 
umbră apasă permanent asupra lui Josie, iar credincioasa Klara încearcă să o alunge 
apelînd la puterea mistică a Soarelui. Plasat într-o lume distopică din viitorul 
apropiat, ale cărei spaime şi obsesii sînt filtrate prin discursul inocent al Klarei, o 
lume poluată şi alienată, unde copiii învaţă online şi au întîlniri de interacţiune 
programate de părinţi, Klara şi Soarele este un roman despre iubire şi prietenie, 
despre sacrificiu şi mîntuire. Perspectiva inedită propusă de Ishiguro prin 
intermediul personajului central sporeşte impactul acestei poveşti profund umane. 
 (320 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Mihail Bulgakov 
Traducere: Natalia Radovici 
Titlu: Maestrul și Margareta 
Editura, localitatea, anul: ART, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Când într-o seară din primăvara anilor '30 doi scriitori moscoviți pun la 
îndoială existența diavolului, o singură ființă îi poate convinge de contrariu: Satana 
însuși. Sosit în Moscova pentru marele său bal, diavolul are nevoie de o regină. Și 
nici o femeie nu e mai potrivită pentru acest rol decât Margareta, cea care e gata să
-și vândă sufletul pentru a-l revedea pe iubitul ei, maestrul, autorul romanului 
despre Isus și Pontius Pilat.  
 Cu o poveste ce pendulează între Moscova în plin stalinism și Ierusalimul 
de acum două mii de ani, Bulgakov a dat naștere unui adevărat fenomen literar, 
care a uimit nu doar Rusia, ci și întreaga lume. Mereu surprinzător, ironic, pe 
alocuri melancolic ori satiric, romanul Maestrul și Margareta este pe drept cuvânt 
considerat una dintre capodoperele literaturii moderne rusești.  
 (520 de pagini, format 15 x 21 cm) 

LITERATURĂ 



Autor:  Serhii Jadan  
Titlu:  Anarchy in the UKR 
Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chișinău, 2021 
Scurtă prezentare: 
 La începutul lui august, venise după mine la Harkiv Lioșka și ne-am dus 
imediat la gară să cumpărăm două bilete la trenul de noapte. Începuseră ploile, 
gara era pe jumătate pustie, asfaltul de pe peroane nu apuca să se usuce peste zi. 
Trebuia să rezistăm până seara, să hoinărim prin oraș și să așteptăm să treacă 
aceste douăsprezece ore, apoi erau vagonul cușetă toată noaptea și stelele 
coborâte deasupra vagoanelor ca sarea pe spatele peștilor. Trenul cu care 
călătoream îl știam încă din copilărie, se poate spune chiar că era primul tren 
din viața mea, prima mea experiență, să zicem, cu calea ferată, chiar și acum țin 
minte aceste vagoane cușetă, pline de umezeală ca o hârtie îmbibată cu apă, 
lenjeria de pat a liniilor sovietice de oțel, fumul din capătul vagoanelor, câmpuri 
negre înzăpezite pe fereastră, peisaje de culoarea lenjeriei negre de damă, era 
primăvară, iar eu călătoream în aceeași direcție ca și acum. Timpul trecea, 
însoțitorii de tren îmbătrâneau, bunul și vechiul meu tren Sumî-Luhansk se târa 
în fiecare seară de-a lungul graniței de est, iar odată cu el o făceam și eu din 
când în când .   (256 de  pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Joanna Rakoff  
Traducere: Cornelia Marinescu  
Titlu: Anul meu cu Salinger  
Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Un memoir irezistibil de amuzant, plin de observații pertinente despre 
viața literară din New York de la sfârșitul anilor 1990, o lume de dinainte de era 
digitală, surprinsă la apusul ei. După ce se lasă de școală pentru a-și împlini 
visul de a deveni poetă, Joanna Rakoff se angajează ca asistentă la legendara 
agenție literară care îl reprezintă pe J.D. Salinger. Aflată într-un echilibru precar 
între sărăcie și extravaganță, Joanna își petrece zilele într-un birou somptuos, cu 
pereții acoperiți cu lambriuri,– în care dictafoanele și mașinile de scris încă 
domnesc, iar agenții moțăie după un prânz copios –, apoi se duce acasă, în 
apartamentul ei sărăcăcios din Brooklyn și la iubitul ei socialist. Joanna e 
însărcinată să se ocupe de corespondența voluminoasă primită de la admiratorii 
lui Salinger, fiindcă faimosul autor refuză categoric să aibă de-a face cu aceștia. 
Pe măsură ce citește scrisorile emoționante sosite din toată lumea, Joanna ezită 
să trimită răspunsul formal din partea agenției și, dintr-un imbold, începe să le 
răspundă personal. Urmările sunt deopotrivă nostime și tulburătoare, fiindcă în 
timp ce își atribuie vocea faimosului scriitor, Joanna și-o descoperă pe a sa. 
  (336 de  pagini, format 13x 20 cm) 

Autor: Caroline Bernard 
Traducere: Irina Cristescu  
Titlu: Frida Kahlo şi culorile dragostei 
de de Editura, localitatea, anul: Nemira, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 În 1925, un teribil accident de autobuz îi distruge tinerei Frida Kahlo visul 
de a deveni medic. Urmează ani grei, în care se luptă cu infirmitatea. Apoi se 
îndrăgostește nebunește de Diego Rivera, un pictor de geniu, și se cufundă cu 
totul în lumea artei. Dar el o trădează. În ciuda durerii imense, a inimii, dar și a 
trupului, Frida reușește să îmbrățișeze viața pe deplin. Devine ea însăși artistă și 
toată lumea îi cade la picioare, de la suprarealiștii parizieni la Picasso sau Troțki. 
 Frida își urmează mereu calea în artă, în ciuda tragediilor cu care e silită 
să se confrunte. Asta până când e nevoită să ia o decizie care îi pune la îndoială 
întregul sistem de valori și credințe. 
  CAROLINE BERNARD este pseudonimul autoarei germane Tania 
Schlie, care s-a născut în 1961, la Hamburg. A făcut studii de politologie, dar și de 
limba și literatura germană în orașul său natal, luându-și masteratul la Paris. 
Pasionată de literatură și de artă, a lucrat ani buni ca redactor la edituri 
prestigioase, pentru a se dedica, mai apoi, scrisului. Până în prezent, a publicat 
unsprezece romane și tot atâtea lucrări de non-ficțiune, care tratează diverse teme 
de istorie culturală. (320 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor: Andrei Șerban 
Titlu: Niciodată singur. Fragmente dintr-o galerie de portrete 
Editura, localitate, anul: Polirom, Iași, 2021 
Scurtă prezentare:             
  „Niciodată singur, acesta e titlul cărții  în care Andrei Șerban își evocă 
prieteni, parteneri sau colaboratori. Astfel își precizează condiția de artist, ce se 
împlinește în comunitate și nu în singurătate, ca a oricărui om de teatru. El a 
cultivat-o și dezvoltat-o cu un talent unic, căci și-a manifestat constant capacitatea 
de contaminare energică și artistică a unor grupuri de vârste, culturi sau istorii 
diferite. Ceea ce Andrei Șerban își asumă ca statut a fost profund penalizat de 
criza covid-ului. De aceea regizorii au fost cei mai destabilizați prin izolarea 
impusă drastic, ce i-a frustrat tocmai de regimul lor de lucru și, grav răniți, și-au 
căutat sau găsit soluții de compensație. Ca Șerban care, condamnat la 
solitudine,  și-a revizitat prin scris colegii de o viață sau artiștii cărora le-a făcut 
portrete cu precizie și afecțiune autobiografică reunindu-i într-o carte scrisă 
tocmai departe de ei și de fervoarea agitată a repetițiilor. Descindere în 
timp,  tocmai pentru că văduvit de prezentul comunitar. Pentru că a fost 
« singur », s-a consacrat acestei expediții retrospective și a realizat acest muzeu 
personal.” George Banu  (248 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Gheorghe Tașcă  
Titlu:  Un economist în misiune diplomatică la Berlin (1930-1932) vol I,II 
Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Memoriile lui Gheorghe Tașcă au fost scrise pe 3 caiete, manuscrisul 
fiind păstrat de familia diplomatului, și copiat cu râvnă de nepoata acestuia, 
Alexandra Filotti. Cartea, tipărită în două volume, a rezultat la inițiativa 
doamnei Alexandra Filotti, care a făcut și demersurile necesare pentru 
recuperarea documentelor privitoare la bunicul său, aflate la CNSAS și 
Ministerul de Externe. 
 Notațiile autorului cuprind anii 1924-1949, fiind aproape zilnice în 
timpul mandatului diplomatic din capitala Germaniei. În rest, suferă de 
disparități, nemaipăstrând cadența cronologică. Pentru anii 1940, autorul le-a 
adiționat extrase semnificative din lucrări semnate de Grigore Gafencu, William 
Bullitt, D.S. Dallin și o evaluare specială privind Dunărea și Strâmtorile, 
semnată de Florin Al. Mironescu. Acestea completează textul și permit să-i 
evaluăm preocupările. 
 Dotat cu o fină capacitate de observație, bun analist și evaluator, 
descrierile, portretizările și caracterizările lui Gheorghe Tașcă sunt realiste și au 
o mare valoare documentară.  (562+502 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Sorin Cristescu 
Titlu: Queen Marie of Romania and Colonel Boyle. Confessions  
Editura, localitate, anul: Tritonic, București, 2021 
 
Scurtă prezentare: 
 Boyle este personajul principal care apare vreme de patru luni ca un 
semizeu în însemnările din 1918 ale Reginei Maria, mai precis de la 20 iulie/2 
august, când se instalează convalescent într-o « căsuță țărănească » la Bicaz, până 
la 26 noiembrie/9 decembrie, când va pleca împreună cu Nicolae Mișu pentru a-l 
instala pe principele Nicolae la colegiul britanic din Eton. A fost vara dragostei lor 
pătimașe, care le-a ținut pentru tot restul vieții.  
 Din însemnările Mariei vedem că Boyle a prins slăbiciunea suveranei 
pentru acte de caritate și atunci se va arăta el însuși de o regească generozitate, dar 
faptele sunt fapte și colonelul canadian a jucat un rol decisiv în această operă cum 
nu se mai văzuse, și care va rămâne un model de comportament pentru eternitate, 
la fel cum prin aceste fapte de caritate Regina va rămâne și ea nemuritoare.  
 (408  pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Adrian Majuru 
Titlu:  Copilăria la români (1850–2050). Istorie și prognoză 
Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Adrian Majuru, cunoscut istoric specializat în istoria Bucureștiului, dar și 
antropograf și publicist, sondează în acest volum tema copilăriei, puțin studiată în spațiul 
românesc. Cu ajutorul unei varietăți uimitoare de surse – documente de arhivă, 
manuscrise inedite, articole de presă, lucrări de specialitate, interviuri etc. –, autorul 
reușește să descrie universul copiilor din țara noastră începând de la 1850 până în 
prezent și chiar să propună o prognoză pentru următoarele trei decenii. Sunt analizate 
principalele probleme legate de educație, școlarizare, legislație privitoare la copii, jocuri 
și jucării, igienă școlară, mobilier în școli, vârsta ideală a școlarizării, manuale și materii, 
pedepse aplicate elevilor. Alte capitole sunt dedicate situației grădinițelor de copii, a 
școlilor gimnaziale, a colegiilor și liceelor, a școlilor particulare. Teme importante 
abordate sunt, de asemenea, paternitatea și legitimitatea, dreptul la familie, emanciparea, 
protecția mamei și a copilului, dreptul la educație, logodna și căsătoria, delincvența 
juvenilă, violența împotriva copiilor și a tinerilor ș.a..(448 de pagini, format 21x21cm ) 

Autor:  Gheorghe Lazăr (editor) 
Titlu: Testamente de negustori şi meșteșugari din Țara Românească (secolele 
XVII-XIX) 
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I .Cuza, Iași, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Volumul de faţă cuprinde un număr de 104 testamente aparţinând 
negustorilor şi meşteşugarilor din Ţara Românească şi acoperă perioada cuprinsă 
între ultimul sfert al secolului al XVII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea. 
Majoritatea pieselor incluse în volum sunt inedite, fiind depistate de-a lungul 
timpului de către editor în cursul cercetărilor sale în fondurile documentare păstrate 
la Biblioteca Academiei Române, Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale 
sau filialele judeţene ale Arhivelor Naţionale. Prin acest volum, autorul doreşte să 
pună în circuitul ştiinţific o sursă documentară importantă, care să permită tuturor 
celor interesaţi de problematica succesiunii testamentare, sub diversele ei aspecte, o 
mai bună înţelegere a fenomenelor sociale din Ţara Românească (şi nu numai!) în 
perioada mai sus-amintită, aşa cum se reflectă ele în cuprinsul acestor izvoare. 
 Gheorghe Lazăr (n. 1967, Poenari, jud. Giurgiu) este cercetător ştiinţific (din 
2014 cercetător ştiinţific I) în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae 
Iorga“ (Bucureşti) al Academiei Române şi a obţinut titlul de doctor în istorie în anul 
2005, în cadrul Universităţii Laval (Québec, Canada). Preocupările sale ştiinţifice au 
în vedere în special istoria socială a Vechiului Regim românesc (secolele XVII-
XVIII), cu precădere a negustorilor din Ţara Românească, genealogia familiilor 
marilor boieri, istoria economică, paleografia slavo-română şi cea chirilică.   
 (394 de pagini 17 x 24 cm) 

Autor:    Ion Giurcă 
Titlu:  Rechiziţionarea cargoului „Mangalia” în 1941: un diferend româno-
american 
Editura, localitatea, anul: Militară, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Aceasta este istoria dureroasă a cargoului „Mangalia”, una dintre cele patru 
nave comerciale intrate în dotarea Serviciului Maritim Român în anii 1939 şi 1940, 
urmare a unui efort financiar consistent al statului român. A avut neşansa să se afle 
în misiune la timpul şi, mai ales, în locul nepotrivit, fiind blocată în portul New 
York la sfârşitul lunii iunie 1940. 
 Asemănător navelor capturate şi rechiziţionate de britanici în anii 1940–
1941, se poate pune întrebarea dacă statul român şi proprietarul acestora, Serviciul 
Maritim Român, au gestionat bine situaţia creată, dacă se putea acţiona de o manieră 
favorabilă financiar, în condiţiile în care aderarea României la Pactul Tripartit din 
noiembrie 1940 oferea minime şanse de cooperare şi înţelegere pe diferite planuri cu 
autorităţile de la Londra şi Washington, mai ales după intrarea SUA în război, la 8 
decembrie 1941.  
 Nu este de niciun folos să facem supoziţii, prin urmare am prezentat doar 
faptele, din care se pot învăţa unele lecţii. (Ion Giurcă)   
 (264 de pagini 13 x 20cm) 

   ISTORIE 



Autor: Madalina Muscă, Mihai Vasile  Titlu: DIFERENȚE EXPERIENTE 
PERSONALE ȘI DINAMICI INTRACOMUNITARE 
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2021 
Scurtă prezentare: 

Un volum colectiv despre școală și familie într-o comunitate defavorizată. 
De mai bine de șase ani lucrăm împreună cu părinții și copiii din Dârvari pentru a 
îmbunătăți situația școlară și familială a acestora. Am adunat în acest timp 
povești și date despre ce înseamnă să mergi la școală atunci când familia ta se 
află într-o situație socială vulnerabilă. Suntem conștienți că toate problemele pe 
care le-am întâlnit nu sunt singulare, au cauze sistemice, că sunt zeci, sute de alte 
comunități în situații similare și că este nevoie de o abordare sistemică pentru a 
rezolva cu adevărat cauzele ce împiedică accesul multora la o educație de calitate 
și le limitează șansele la o viață decentă. Ne-am dorit să putem prezenta unei 
audiențe cât mai largi realitatea pe care am cunoscut-o în cadrul activităților 
noastre.Cartea de față ne permite să prezentăm concluziile noastre și, cel mai 
important, să oferim un spațiu de reprezentare pentru vocile și experiențele 
directe ale celor implicați: părinți, copii și cadre didactice   

(106 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Romina Surugiu, Adriana Ștefănel, Nicoleta Apostol (coord.) 
Titlu: 30 DE ANI DE INVĂȚĂMÂNT JURNALISTIC ȘI DE 
COMUNICARE ÎN ESTUL EUROPEI 
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Volumul reunește câteva dintre comunicările prezentate la Conferința 
regională „30 de ani de învățământ jurnalistic și de comunicare în fostele țări 
comuniste din Estul Europei. De la cucerirea libertății de exprimare la 
comunicarea digitală”, organizată între 20 și 21 mai 2021 de către Facultatea de 
Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București) în colaborare cu 
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării (Universitatea de Stat din 
Moldova), Departamentul de Radio și Televiziune (Universitatea „Sf. Kliment 
Ohridski” din Sofia) și Departamentul de Comunicare și Jurnalism (Facultatea de 
Filosofie, Universitatea din Niš, Serbia). Temele abordate se referă la evoluția 
învățământului de jurnalism din ultimii 30 de ani și la provocările actuale din 
domeniul comunicării publice.  (560 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor: Doru Trăilă  

Titlu:  Legislația proprietății intelectuale 

Editura, localitatea, anul:  Hamangiu, București, 2022   

Scurtă prezentare:  

 Sursele sau izvoarele dreptului proprietății intelectuale sunt foarte diverse și 

eterogene – de la tratate și convenții internaționale, directive și regulamente europene 

până la legi și ordonanțe naționale, ordine și norme metodologice – ceea ce 

ingreunează efortul de a citi și înțelege „dintr-o privire” care sunt dispozițiile 

aplicabile într-o speță concretă, chiar și pentru cei care sunt familiarizați cu domeniul. 

De aici și necesitatea acestei culegeri, al cărei obiectiv declarat este acela de a aduna 

întreaga legislație la un loc, ca într-un codex (neoficial) al proprietății intelectuale. 

 Legislația proprietății intelectuale este structurată pe două părți, iar fiecare 

materie este fixată, pe cât posibil, pe tiparul legislație internă, legislație din dreptul 

Uniunii Europene și legislație internațională. Partea I, Proprietatea industrială, 

cuprinde 39 de acte normative (dispoziții generale; mărci, indicații geografice, firme 

și embleme; desene și modele; modele de utilitate; invenții; noi soiuri de plante; 

topografiile produselor semiconductoare), iar partea a II-a, Dreptul de autor și 

drepturile conexe, include 4 acte fundamentale în materie. 

 (784 de pagini, format 17 x 24cm) 

   ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 

   ȘTIINȚE JURIDICE 

   ANTROPOLOGIE 



Autor: Herman Melville 
Traducere , note şi glosar: Petre Solomon  
Titlu: Moby Dick 
Editura, localitatea, anul:  Art, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 "Melville a fost văzut ca un mistic, dar eu cred că nu are nimic de-a face cu 
misticismul, aşa cum poate fi atribuit lui Wordsworth sau D.H. Lawrence. Melville 
este un raţional care îşi doreşte ca Dumnezeu să existe. Vrea ca El să existe din 
același motiv pentru care vrem toţi să existe: pentru a fi salvatorul şi judecătorul 
nostru, pentru a ne fi confident în momentele de criză şi pentru a ne asigura că, 
dincolo de orizontul morţii noastre, vom continua să existăm." - John Updike 
 "Câteva pasari mici zburară, cârâind, deasupra hăului care înca nu se 
închisese; un val de spumă tulbure se mai prelinse pe pereţii hăului căscat, apoi 
totul se nărui şi uriaşul giulgiu al mării se întinse şi începu să se rostogolească, aşa 
cum se va fi rostogolit şi cu cinci mii de ani în urmă."   
 (656 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Agatha Christie  
Traducere:  Gina Frâncu și Ioana Bârleanu  
Titlu:  Cei cinci purceluși 
Autor: Editura, localitatea, anul:  Editura Litera, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
   Hercule Poirot trebuie să descâlcească ițele unui caz de crimă vechi de 16 
ani. Atunci, Caroline Crale a fost condamnată la moarte pentru uciderea soțului 
său, excentricul artist Amyas, totul fiind considerat o crimă pasională. Acum însă, 
Lucy, fiica rămasă orfană, vrea să descopere ce s-a întâmplat cu adevărat în 
ultimele clipe din viața părinților ei, convingându-l pe Poirot să-i dea o mână de 
ajutor. Și lucrurile sunt cu atât mai complicate cu cât există nu unul, ci, de fapt, 
cinci posibili criminali. 
 AGATHA CHRISTIE este cunoscută în întreaga lume drept „Regina 
Crimei“. Hercule Poirot, cel mai celebru detectiv din romanele polițiste de la 
Sherlock Holmes încoace, a fost creat pentru primul roman al Agathei 
Christie, Misterioasa afacere de la Styles. Poirot și Miss Marple au devenit faimoși 
la nivel mondial și au făcut subiectul multor filme realizate pentru marele și micul 
ecran.   
 (320 de pagini, format 13 x 20 cm) 

  ROMANUL POLIȚIST 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 

Autor: ***  
Titlu: 500 de ghicitori istețe pentru copii 
Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Pitești, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Ce e dulce și mai dulce, 
 Îl alungi și nu se duce? 
 
 În palat întunecat, 
 Șade moșul cel roșcat, 
 
 Moale, albă și pufoasă, 
 Peste câmp e haină groasă.  
 
 (144 de pagini, format 11 x 16 cm) 



NOUTĂȚI  
DISCOGRAFICE 

MOŞTENITORII ROMÂNIEI MUZICALE (II) 
Ioana Cristina Goicea, Andrei Banciu 
Valentin Rădutiu, Per Rundberg  

Catalog : 508 DDD 
Nr. discuri : 2 
Durată CD : CD1: 49:36; CD2: 58:37 
Anul apariţiei : 2021   
Prezentul album marchează editorial 
aniversarea a 25 de ani de activitate ai 
postului Radio România Muzical, partener 
important al Editurii Casa Radio. 
Printre proiectele dezvoltate în ultimii ani de 
Radio România Muzical 
regăsim „Moștenitorii României muzicale”. 
A început în 2018 ca o serie de recitaluri cu 
tineri muzicieni români deja afirmați la 
nivel internațional, transmise în direct la 
radio și puse și la dispoziția Uniunii 
Europene de Radio, iar până la finalul 
anului 2021, s-au derulat nu mai puţin de 16 
recitaluri care s-au bucurat de mare succes. 
Din 2020 a fost înființată și bursa 
„Moștenitorii României muzicale”, prin care 
tineri muzicieni până în 24 ani sunt sprijiniţi 
cu o sumă semnificativă, dar și cu premii 
conexe, constând în recitaluri, concerte și 
sesiuni de înregistrări speciale. 
Acest al doilea album apărut sub titulatura 
„Moștenitorii României muzicale” – un 
dublu CD (primul a apărut în anul 2019) 
conține două recitaluri extraordinare. 
 
 

ROMANIAN CHAMBER ORCHESTRA 
Cristian Măcelaru 
SCHUBERT, DVOŘÁK  

Catalog : 507 DDD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 73:18 
Anul apariţiei : 2021  
Romanian Chamber Orchestra a luat naștere 
din ințiativa violonistului Alexandru 
Tomescu și a violistului Ladislau Cristian 
Andriș care sunt și directorii artistici ai 
ansamblului. Membrii Romanian Chamber 
Orchestra fac posibile cuvintele dirijorului 
orchestrei, Cristian Măcelaru, unul dintre cei 
mai importanți șefi de orchestră români 
recunoscuți pe plan mondial, în prezent 
dirijor principal al Orchestrei Simfonice a 
Radiodifuziunii din Köln și director muzical 
al Orchestrei Naționale a Franței: „muzica a 
fost și va rămâne modul cel mai direct prin 
care noi comunicăm esența sentimentelor 
noastre”. 
Cu ocazia concertului de la Sala Radio din 
2020 au fost înregistrate cele două lucrări 
prezente pe albumul de față. 
Cvartetul de coarde nr. 14 în re minor 
„Moartea și fata“, D. 810 (în aranjament 
pentru orchestră de coarde), compus în 
1824, când sănătatea compozitorului se 
degrada constant, poate fi considerat un 
testament artistic datorită încărcăturii 
dramatice. În contrast cu lucrarea 
anterioară, Serenada pentru orchestră de 
coarde op. 22 în Mi major a fost compusă de 
Antonín Dvořák într-o perioadă luminoasă, 
cu un aer optimist ce transpare în muzică. 
(Extrase din prezentarea albumului) 


