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București  



    

  

  Târgul de Carte Gaudeamus RadioRomânia  

 

 S-a încheiat ultima ediție de vacanță a Târgului de Carte Gaudeamus 
Radio România desfășutată în Piața Sfatului din Brașov între 31 august și 4 
septembrie. Evenimentul a facut parte din Caravana Gaudeamus, proiect 
de anvergură națională inițiat și desfășurat de peste 20 de ani de Radio 
România. ediția brașoveană a fost organizată de Echipa Gaudeamus și Radio 
România Brașov FM, fiind cofinanțată de Primăria Municipiului Brașov. 

 Deschiderea oficială a ediței a fost prezidată de poetul brașovean 
Robert Gabriel Elekes, președintele de onoare al ediției. 

 Oferta ediției a inclus atât elementele tradiționale, specifice unui 
târg de carte, cât și o serie de noutăți: 

- aproape 40 de expozanți – edituri, agenții de distribuție de carte, muzică 
și jocuri educaționale cu cele mai noi apariții editoriale, ieșite în ultimele 
zile de sub tipar; 

- două concursuri organizate de Radio România, cu sprijinul Inspectoratului 
Școlar Județean Brașov dedicate exclusiv elevilor brașoveni, invitați să se 
implice activ în viața comunității locale: concursul de artă plastică 
#Brașovulmeuîn2030 și concursul de creație literară 
#MândrudeBrașovulmeu. Au fost acordate astfel15 premii în valoare de câ-
te 300 de lei oferite de Primăria Municipiului Brașov și de Radio România; 

- conferința „Așezarea limbii române în matca literară la Brașov”, organi-
zată de Uniunea Scriitorilor din România – Filala Brașov, cu prilejul Zilei 
Limbii Române, miercuri, 31 august. Au conferențiat prof. univ. dr. Adrian 
Lesenciuc și pr. prof. Vasile Oltean; 

- lansări de carte și sesiuni de autografe cu participarea câtorva dintre cei 
mai reprezentativi oameni de litere din orașul gazdă, personalități cul-
turale recunoscute la nivel național; 

- concursuri cu premii în cărți, adresate vizitatorilor târgului, reduceri și 
oferte speciale, care vor transforma binecunoscutul simbol al orașului, 
Piața Sfatului, într-o destinație de neratat pentru pasionații de lectură. 

 Pentru pasionații evenimentelor online, dar și pentru aceia care nu 
au putut ajunge la Brașov, website-ul www.gaudeamus.ro a adus un strop 
din atmosfera inegalabilă a Târgului de Carte Gaudeamus prin intermediul 
standurilor virtuale ale tuturor participanților și prin evenimentele trans-
mise live din Piața Sfatului.  

 Paginile care urmează, bogate în noutăți editoriale, vă îndeamnă 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: Andrei Pleșu  
Titlu:  Despre frumuseţea uitată a vieţii Ediția a IV-a 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 „Cartea aceasta s-a născut în urma unei iniţiative prieteneşti. Gabriel 
Liiceanu a citit câteva texte apărute, în ultimii ani, în Dilema (veche) şi în 
Adevărul şi a ajuns la concluzia că, puse laolaltă, ar putea constitui un mic com
pendiu de înţelepciune cotidiană. Mi s-a părut, totuşi, prezumţios să asum, fie şi 
într-o variantă minoră, postura înţeleptului. Mă cunosc prea bine ca să asum o 
asemenea postură. Admit însă că există o legătură - nu neapărat programată - 
între textele adunate în acest volum: sunt încercări de a ieşi din vârtejul 
„actualităţii“, sau de a lua temele „actuale“ drept punct de plecare către 
orizonturi aflate dincolo de tranzitoriu şi conjunctural. E vorba, în fond, de 
câteva gânduri rapide asupra unor subiecte esenţiale, la care, în „clipa cea 
repede“ a vieţii zilnice, nu mai apucăm să reflectăm. Nu expuneri sistematice şi 
pretenţioase, ci provocări de moment, sugestii de parcurs. Veacul nu ne mai lasă 
răgazuri nici să citim tratate, nici să le scriem. Dar nota fulgurantă, reflexia 
frugală, schiţa de demaraj sunt încă posibile şi utile. Cel puţin aşa sper. 
 Dacă îţi acorzi un cât de mic răgaz, dacă arunci, de jur împrejur, o 
privire odihnită, curioasă şi nepătimaşă, vei găsi destule argumente să te bucuri. 
Lucrurile (încă) funcţionează. Şarpanta lumii (încă) ţine. Mai există încă oameni 
întregi, tradiţii vii, întâlniri miraculoase. Trăim într-un sos toxic, dar el conţine 
încă mirodenii subtile, cu efect anesteziant. Marele animal cosmic nu pare încă 
să ia în serios agitaţia noastră propagandistică, spaimele noastre apocaliptice. Se 
poate trăi. Se poate trăi bine. Se poate (încă) trăi frumos.“ — ANDREI PLEȘU 
 (384 pagini, format 15 x 21 cm) 

Autor: Diana Mărgărit, Ciprian Jeler (coordonatori) 
Titlu:  Seriozitatea jocului. O abordare multidisciplinară a ludicului 
Editura, localitatea, anul: UAIC, Iași, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Volumul reunește o serie de texte din domenii diferite – de la științe 
politice, istorie, la filosofie politică, teologie și estetică – care gravitează în jurul 
problematicii seriozității jocului. Cele nouă studii, alături de introducere, asumă 
dintr-o perspectivă multidisciplinară ideea întrepătrunderii dintre câmpul 
seriozității și cel al jocului, fie sub forma contribuției celui de-al doilea la 
constituirea primului, fie sub forma mai laxă a debordării jocului în câmpul 
seriozității. Demersul de a strânge laolaltă o sumă de reflecții asupra raportului – 
de complementaritate, de opoziție? – dintre joc și seriozitate a fost prilejuit de 
organizarea conferinței „Seriozitatea jocului”, în 2014, la Iași, de către Centrul de 
Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică al Universității „Alexandru 
Ioan Cuza”, cu participarea profesorilor și cercetărilor din diverse medii 
universitare românești.  (230 pagini, format 13 x 20 cm) 

CRITICA LITERARĂ, TEORIA LITERATURII 

Autor: Maria Muthu, Mircea Muthu  
Titlu:  Făt-Frumos și vremea uitată: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. O 
interpretare a basmului  
Editura, localitatea, anul:  Școala ardeleană, Cluj Napoca, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Căutând într-o parte şi în alta, cu barba albă până la genunchi, ridicându-şi 
pleoapele ochilor cu mâinile şi abia umblând, nu găsi decât un tron odorogit; îl deschise, 
dară în el nimic nu găsi; ridică capacul chichiţei, şi un glas slăbănogit îi zise: – Bine ai 
venit, că de mai întârziai, şi eu mă prăpădeam. (TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE ȘI 
VIAȚĂ FĂRĂ DE MOARTE) 
 Basm al unei îndoielnice inițieri și, în același timp, replică sui 
generis la anamnesis-ul platonician, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte nu 
încetează să provoace meditația despre destinul ființei omenești la meridianul românesc 
și sud-est european. Iar faptul că textul transmis de Petre Ispirescu și-a găsit locul de 
drept în cultura de ieri și de astăzi argumentează, o dată în plus, necesitatea acestei ediții 
cu adnotările, comentariile și traducerile cu parfum post-medieval, la care se adaugă o 
selecție din textele critice și eseistice care au acompaniat, până în prezent, cele peste 
treizeci de ediții ale acestei istorisiri, singulară în spațiul culturii populare 
autohtone.  (MIRCEA MUTHU) (148 de pagini, format 13 x 20 cm) 

FILOZOFIE, ESEU, TEOLOGIE 



Autor: Publius Vergilius Maro 
Traducere în proză și prefață: E. Lovinescu  
Titlu:  Eneida 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 „Eneida e considerată și astăzi cea mai reprezentativă operă a latinităţii, 
întrucât reprezintă sinteza unei întregi lumi de legende... În ea se topesc nu numai 
epopeea homerică, tragedia attică și poezia alexandrină, ci și literatura latină 
anterioară… În Eneida se condensează nu numai poezia legendară, ci și o sumă 
importantă de cunoștinţe istorice, adevărat tezaur al antichităţilor greco-romane. 
Ingeniozitatea poetului îi dă nu numai o noutate de compoziţie, dar știe să unească 
și interesul trecutului îndepărtat și legendar... Liric înainte de toate, ca și în restul 
operei sale, poetul se proiectează pe sine în eroi, insuflându-le... pudoarea, 
sensibilitatea feminină zguduită la orice nenorocire, mila faţă de condiţia vieţii 
omenești, de fragilitatea universală, generozitatea frăţească pentru toate 
suferinţele, ceea ce face din Vergilius, pe lângă exponentul întregii Antichităţi, un 
precursor al Evului Mediu creștin și al sufletului contemporan.“ — E. 
LOVINESCU  (288 de pagini, format 15 x 21 cm) 

Autor:   Dino Buzzati 
Traducere:  Anca Giurescu  
Titlu: Bàrnabo, omul munților • Secretul Pădurii Bătrâne (ediție de buzunar) 
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2022 
Scurtă prezentare:  
 Volumul de faţă reuneşte două dintre scrierile de început ale lui Dino 
Buzzati, Bàrnabo, omul munţilor (1933) şi Secretul Pădurii Bătrâne (1935), care s-
au bucurat de mare succes la vremea apariţiei, ambele fiind ecranizate. Tânărul 
pădurar Bàrnabo, însărcinat cu paza explozibilului, nu reuşeşte să-i împiedice pe 
bandiţi să pună mâna pe muniţie. Plecând de la o intrigă simplă, primul roman al lui 
Dino Buzzati anticipează prin tematică şi stil capodopera scriitorului 
italian, Deşertul tătarilor: aşteptarea „evenimentului vieţii” şi ratarea întâlnirii cu 
acesta în momentul în care se iveşte. De cu totul altă factură, Secretul 
Pădurii Bătrâne este o proză fantastică şi o fabulă despre măreţia naturii, dar şi 
despre forţa timpului care devorează totul. Umor, aventură, fantezie debordantă, 
înţelesuri ascunse şi semnificaţii filozofice – două texte în care îl descoperim pe 
scriitorul italian în tot ce are mai valoros: un regal Buzzati!   
 (272 de pagini, format 10 x 18 cm) 

LITERATURĂ 

Autor:  Petruța Stan 
Titlu:  Alors, tristesse, bonjour! 
Editura, localitatea, anul:  ATU, Sibiu, 2022 
Scurtă prezentare:       Noapte 
 e deja noapte până în măduva a oaselor 
 stelele și luna atârnă cu capul in jos deasupra caselor 
 numai că eu nu pot sta cu ele de povești 
 mă întreb ce faci unde ești 
 pomii inconştienţi dorm 
 şi prin crengi bobocii florilor tresar în somn 
 timpul tocmai s-a scurtat puţin 
 prcgătindu-se de primăvară 
 afară e un aer amărui 
 ca un ceai de pelin 
 până mâine seară 
 îmi las gândurile să umble haihui 
 e o noapte fistichie 
 așa cum îmi place mie 
 se aud respiraţii fără trup 
 iar secundele care trec rup 
 din tristeţea mea câte un ciob 
 până când o vor face zob 
 am în  față o foaie albăstrie 
 pe care scriu la întâmplare 
 despre câte-n lună și-n soare 
 voi face din ea un avion delicat 
 și ți-l voi trimite ție 
 când cerneala din stilou se va fi terminat. (108 pagini, format 13 x 20 cm)  



Autor:  Brandon Sanderson  
Traducere: Iulian Bocai  
Titlu: Brățările doliului 
Autor: Editura, localitatea, anul: Trei, București, 2022 
Scurtă prezentare:  
 La trei secole după evenimentele din primele romane ale seriei Născuţi 
din ceaţă, civilizaţia pe Scadrial a devenit una modernă, are căi ferate pentru a 
suplimenta transportul pe canale, se bucură de iluminat public electric și de 
primii zgârie-nori îmbrăcaţi în oţel avântându-se către cer. Brăţările Doliului 
sunt metalminţi mitice deţinute de Lordul Legiuitor și se zvonește că oricine le 
poartă deţine puterile pe care le avea acesta. Dar existenţa lor e pusă la îndoială. 
Un cercetător kandra s-a întors la Elendel cu niște imagini care par să înfăţișeze 
Brăţările, precum și niște scrieri într-o limbă pe care nimeni n-o înţelege. 
Waxillium Ladrian e recrutat să călătorească în sud, în orașul New Seran, ca să 
înceapă o investigaţie. Pe drum, descoperă indicii despre adevăratele scopuri ale 
unchiului său Edwarn și despre organizaţia misterioasă cunoscută drept Set. 
 Brandon Sanderson (n. 1975) a obţinut masteratul în scriere creativă la 
Universitatea Brigham Young, pe când făcea parte din redacţia Leading Edge, 
revista semiprofesionistă de ficţiune speculativă a universităţii. A debutat în 
2005 cu romanul Elantris.  (480 de  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: George R.R. Martin  
Traducere: Ana-Veronica Mircea, Mihai Dan Pavelescu  
Titlu: Foc și sânge 
Editura, localitatea, anul: Nemira, București, 2022 
 
Scurtă prezentare: 
 Cu sute de ani înainte de Urzeala tronurilor, Casa Targaryen – singura 
familie de stăpâni ai dragonilor care a supraviețuit decăderii Valyriei – se 
stabilește la Piatra Dragonului. Aceasta este povestea generațiilor de conducători 
care, începând cu legendarul Aegon Cuceritorul, se luptă pentru a păstra Tronul de 
Fier. 
 Ce s-a întâmplat, de fapt, în timpul războiului numit Dansul Dragonilor? 
Ce crime oribile a făptuit Maegor? Cum arăta Westeros când dragonii făceau 
legea din ceruri? Ce a devenit Valyria după dezastrul care a lovit-o? 
 La acestea și la multe alte întrebări răspunde cronica unui maester al 
Citadelei, completând istoria tulburătoare și pasionantă a Targaryenilor. Sursa de 
inspirație a serialului HBO Casa Dragonului.   
   (744 de pagini, format 16 x 23 cm)  

FICȚIUNE 

Autor:  Eve Chase  
Traducere: Mihaela Serea 
Titlu: Casa de sticlă 
Editura, localitatea, anul: Litera, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
  Un bebeluș este abandonat în pădurea străveche de la Foxcote, dar este 
găsit și salvat de locuitorii conacului, refugiați în peisajul rural în urma unui 
incendiu care le-a distrus casa din Londra. Fetița aduce multă bucurie în familia 
copleșită de tristețe și de tulburare. De teamă că autoritățile le-ar putea lua 
copilul, bona și membrii familiei păstrează cu strășnicie secretul. Pentru un timp, 
trăiesc cu toții izolați într-o lume idilică, scăldată în razele soarelui furișate 
printre copaci, o lume unde regulile normale ale societății nu se aplică. Dar 
nenorocirea nu poate fi ținută multă vreme la distanță. După câteva zile, un 
cadavru este găsit în pădure, iar scandalul explodează. 
 Zeci de ani mai târziu, o femeie care se confruntă cu propriile întrebări 
despre trecut este forțată să caute răspunsuri. Depășindu-și temerile cu privire la 
ce ar putea să afle, ea decide să descopere cu orice preț adevărul. Casa de 
sticlă este un roman de familie, un roman despre dragostea maternă, despre 
apartenență și prevalența legăturilor sufletești în fața celor biologice.  
 (368 de  pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor: Mitric-Ciupe Vlad 
Titlu:  Arhitectul Ion Căpșuneanu. Realizări și pătimiri 
Editura, localitate, anul: Vremea, București, 2022 
Scurtă prezentare:             
  Viața și opera lui Ion Căpșuneanu nu sunt cunoscute astăzi, în primul rând 
din cauza episodului concentraționar prin care a trecut. Sursele edite și – mai ales – 
inedite incluse în prezentul volum prezintă modul în care acesta a fost anchetat și 
scos din cauză în 1945, reanchetat, judecat și condamnat în 1949. 
 Destinul i-a fost marcat de această condamnare, bazată pe acuzații de 
fascism și antisemitism. Nu putem să nu remarcăm particularitatea situației, în 
condițiile în care era logodit, iar mai apoi căsătorit cu o evreică. De altfel, a fost și 
reabilitat la sfârșitul anilor ’60. Este ciudată și achitarea din 1945, urmată de o 
condamnare în 1949, fără probe suplimentare și cu o apărare mult mai consistentă. 
Conform mărturiei nepotului, se pare că cei care au instrumentat din umbră 
păienjenișul acuzațiilor împotriva lui Căpșuneanu au fost arhitectul Horia Maicu, 
din cauza rivalității profesionale din anii ’30−’40, dar și Alexandru Doinaru. Ne 
exprimăm categoric rezervele în ceea ce-l privește pe Maicu. Doinaru în schimb, 
conform documentelor de arhivă pe care le-am identificat, a fost un colaborator al 
Securității și un demascator de profesie. Vlad Mitric-Ciupe 

 (182 de pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor: Bogdan Răileanu 
Titlu:  Preda Adevărul ca o pradă 
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2022 
Scurtă prezentare:  
 „Marin contempla de pe băncuţa din curtea bisericii gândul acesta al iubirilor 
împrăştiate pe faţa Pământului care se învârtea prin spaţiu cu o viteză uriaşă, dar în 
acelaşi timp cu o delicateţe ce le-ar fi permis oamenilor să îşi ducă iubirile în linişte 
şi pace. Cu toate astea, oamenii îşi trăiau vieţile ca şi când nu ar fi fost pământeni, ci 
nişte dumnezei războinici care trăiesc la infinit. El însuşi avea această impresie 
despre sine că, în ciuda ipohondriei şi a anxietăţilor care se înmulţeau, se comporta 
ca un zeu războinic şi morocănos. Îi lipsea iubirea.” 
 Marin Preda (1922-1980) s-a născut în comuna Siliştea-Gumeşti din 
Teleorman, în familia lui Tudor Călăraşu şi a Joiţei Preda (al cărei nume îl va purta).  
Şi-a găsit un post de corector la ziarul Timpul, unde a debutat în 1942 cu schiţa 
„Pârlitu”. A luat parte la câteva şedinţe ale cenaclului Sburătorul, unde nuvela sa 
„Calul” a produs o vie impresie. Aceasta avea să fie inclusă în volumul său de 
debut, Întâlnirea din pământuri, apărut în 1948. Primul volum al Moromeţilor, scris 
între 1949 şi 1955 şi finisat împreună cu poeta Aurora Cornu (care va fi prima lui 
soţie), i-a adus consacrarea. În 1968 a devenit vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor, 
iar în 1970 director al Editurii Cartea Românească. În 1975 i-a apărut 
romanul Delirul, iar în 1977 Viaţa ca o pradă, amplu roman autobiografic. Ultima sa 
carte, Cel mai iubit dintre pământeni (1980), a fost percepută ca o critică îndrăzneaţă 
la adresa regimului comunist . Pe 16 mai în acelaşi an, Preda a fost găsit fără viaţă în 
camera sa din vila scriitorilor de la Mogoşoaia.   (296 de pagini, format 13x 20 cm) 

Autor:  DIANA MANDACHE 
Titlu: „Nimfa”. Nicolette Franck, o jurnalistă a Războiului Rece 
Editura, localitate, anul: Editura Corint, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
  Războiul Rece nu s-a desfășurat doar la vedere, cu amenințări de o parte și 
de cealaltă a Cortinei de Fier, ci și departe de ochii opiniei publice, pe frontul 
nevăzut al luptelor dintre serviciile secrete. Unul dintre acești „soldați” a fost 
Nicolette Franck (1920–2012), corespondent permanent al ziarului La Libre 
Belgique la Palatul Națiunilor Unite din Geneva timp de 40 de ani. Născută la Iași, 
într-o familie evreiască, jurnalista a emigrat în străinătate după încheierea celui de-
Al Doilea Război Mondial și s-a specializat în studierea istoriei comunismului și a 
Europei Răsăritene. Căsătorită cu un agent de informații occidental, a intrat în 
atenția Securității. Cu numele conspirative Mia, Franciska, Nimfa, a fost urmărită 
pas cu pas și s-a încercat influențarea ei, astfel încât să servească intereselor 
propagandistice ale regimului Ceaușescu. Însă Nicolette Franck a știut să-și joace 
bine atuurile – relația privilegiată  cu regele Mihai, informațiile obținute la 
organizațiile internaționale, legăturile cu membrii importanți ai emigrației românești 
– și s-a dovedit mult mai abilă decât credeau serviciile secrete de la București. 
 (240 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: TUDOR VIŞAN-MIU  
Titlu:  Mareșalii palatului. Demnitari ai Curţii regilor României, 1866–1947 
Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Odată cu domnia lui Carol I a fost introdusă funcția de Mareșal al Palatului – 
de altfel, cea mai importantă în ierarhia Palatului. Avea să fie consolidată și legiferată 
odată cu proclamarea Regatului în 1881, iar responsabilitățile acesteia au evoluat în 
timp, incluzând gestiunea Casei Regale și a averii private a Regelui, dar și elaborarea 
normelor de protocol.  
 În calitate de cel mai înalt demnitar al Curții, Mareșalul Palatului a avut și 
funcția de a menține si de a supraveghea legăturile Casei Regale cu autoritățile publice. 
Pe de altă parte, Mareșalul Palatului a deținut un rol-cheie în a asigura Casei Regale un 
set de norme de comportament, care să reprezinte un model de integritate pentru 
întreaga societate românească. 
 Lucrarea lui Tudor Vișan-Miu ne propune un fel de portret-robot al 
candidatului ideal la funcția de Mareșal al Palatului: preponderent militar de carieră – 
deoarece acesta avea nu doar trăsături indispensabile în război, ci și în viața civilă, 
precum: iubirea de patrie, sentimentul datoriei, curaj, spirit de sacrificiu, onoare, 
corectitudine, competențe organizatorice etc.  
 Atunci când se întâmplă ca Mareșalul Curții să fie, totuși, diplomat de carieră, 
el nu este scutit de astfel de calități, la care se alătură abilități specifice unui diplomat. 
Obligatoriu, și militarul de carieră, și diplomatul de carieră trebuiau să fie 
administratori capabili.   (304 pagini, format 13 x 20 cm ) 

Autor:  Tudor Dinu  
Titlu: Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 În manualele noastre de istorie, Eteria și Revoluția Greacă începută în 
Principate apar doar ca o simplă paranteză la mișcarea lui Tudor Vladimirescu. Iar 
aceasta din urmă, la rândul ei, este tratată mai degrabă prolix și confuz, deși, în mod 
paradoxal, figura celui care s-a visat domn al Țării Românești stă la loc de cinste în 
panteonul istoric național. Evenimentele anului 1821 sunt, astfel, unul dintre 
episoadele prea puțin cunoscute de pasionații de istorie de la noi, în pofida 
consecințelor pe care le au până azi: ele reprezintă mișcarea tectonică ce a pus 
spațiul românesc pe orbita modernității – momentul auroral al evoluției noastre 
europene. Tudor Dinu, bine-cunoscut prin explorările sale monografice în lumea 
fanariotă, a cercetat exhaustiv izvoarele istorice, atât românești, cât și grecești – 
majoritatea, inaccesibile istoricilor de la noi –, precum și sursele în alte limbi, și a 
trecut prin toate locurile care au fost martorele intrigilor, luptelor și masacrelor 
acelui an cumplit. (368 de  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Silviu Dragomir  
Titlu:  „Avram Iancu. O viață de erou  
Editura, localitatea, anul: Școala Ardeleană, Cluj Napoca 2022 
Scurtă prezentare: 
 Analizând viața lui Avram Iancu la lumina unei informații mai 
cuprinzătoare, istoria critică nu poate decât să confirme voința sa neînfrântă de a 
izbândi drepturile națiunei și dragostea nețărmurită față de poporul din munții cei 
mai săraci ai Ardealului. A fost reprezentantul cel mai de seamă al revoluției române 
și un veritabil erou al poporului, ale cărui virtuți le-a făcut să strălucească peste 
veacuri, ca o pildă vie urmașilor iubitori de patrie și ca un izvor luminos de mândrie 
națională. (SILVIU DRAGOMIR)  
 Ediție aniversară. Text integral. Ediție îngrijită, studiu introductiv și notă 
asupra ediției de Ioan Bolovan și Sorin Șipoș. Cuvânt de prețuire de Ioan-Aurel Pop, 
Președintele Academiei Române. Prefață de Liviu Maior.   
 Proiect editorial apărut la 150 de ani de la trecerea în eternitate a lui Avram 
Iancu și la 60 de ani de la cea a lui Silviu Dragomir sub egida: Academia Română, 
Institutul de Istorie „George Barițiu”, Centrul de Studii Transilvane, Fundația 
Transilvania Leaders, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”, 
Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din România și Asociația Școala 
Ardeleană de Editare și Promovare a Cărții.    (466 de pagini, format 15 x 21 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Daniela Drugas 
Titlu: DIMENSIUNEA MARITIMĂ A MIGRAȚIEI IREGULARE. De la criză la 
soluți 
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2022 
Scurtă prezentare: 

Ne aflăm într-un moment în care suntem presați să răspundem fenomenului 
migrației iregulare din punct de vedere uman, financiar, diplomatic, tehnologic, 
operațional etc. La un moment dat, unele din țările receptoare au accentuat necesitatea 
opririi fluxurilor migratorii, cu toate că întâi este necesar să se analizeze în profunzime 
de ce și cum au avut acestea loc. În acest sens, există motive pentru a dezvolta o 
înțelegere mai bună a fluxurilor migratorii – scala acestora, ritmul, diversitatea, 
demografia și motivațiile multiple și factorii care stau la baza lor. 
 Pentru a realiza acest lucru este important să analizăm fluxurile migratorii 
iregulare într-un context mai larg, al altor fenomene transnaționale și al altor forțe 
globale care sunt actori care modifică și cresc fluxurile migratorii. 
 Înțelegând mai bine procesul migrației iregulare, putem anticipa consecințele 
unor politici și formula răspunsuri eficiente multidimensionale care pot duce la 
îmbunătățirea situației migranților, gestionării frontierelor și vom putea asista țările 
care adăpostesc un număr mare de migranți care au nevoie de protecție și putem pune 
la dispoziție oportunități în locațiile-cheie.  

(274 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Luminița Hoarță Cărăușu (coordonator) 
Titlu: Studii lingvistice aplicate de pragmatică, retorică și sintaxă a limbii 
române vorbite actuale 
Editura, localitatea, anul:  UAIC, Iași, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Volumul de față include lucrări ştiinţifice teoretice de pragmatica 
lingvistică aplicată, retorică lingvistică aplicată şi de sintaxa limbii vorbite, având 
ca bază volumul Corpus de limbă română vorbită actuală nedialectală, Editura 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013 (coord. Luminiţa Hoarţă Cărăuşu). 
Ideile teoretice exprimate în studiile lingvistice aplicate conţinute în prezentul 
volum sunt ilustrate cu exemple excerptate din Corpusul de limbă română vorbită 
nedialectală amintit.   
 Luminița Hoarță Cărăușu (n. 1965, Iași) este profesor universitar doctor la 
Catedra de limbă română şi lingvistică generală, din cadrul Facultății de Litere a 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.  
 (326 de pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor: Anca Elena Lungu  

Titlu:  O perspectivă antreprenorială asupra comerțului internațional  

Editura, localitatea, anul:  UAIC, Iași, 2022 

Scurtă prezentare:  

 Lucrarea de față își propune reconcilierea teoriei antreprenoriale cu cea a 

comerțului internațional, prin furnizarea unei perspective integrate asupra acțiunii 

antreprenoriale în contextul schimburilor comerciale internaționale. Astfel, se 

construiește și se consolidează un portret al antreprenorului internațional. 

Evidențele istorice și empirice subliniază necesitatea unei astfel de abordări, o 

abordare nouă atât în literatura de specialitate din România, cât și din plan 

internațional. Noua abordare propusă în lucrarea de faţă, prin clarificările și 

argumentele de natură teoretică, epistemologică și metodologică, oferă o privire 

dinamică sau antreprenorială a schimburilor internaționale, suscitând noi dezbateri.  

 (330 de pagini, format 17 x 24cm) 

   ȘTIINȚE ECONOMICE 

   LINGVISTICĂ, PRAGMATICĂ, RETORICĂ 

GEOPOLITICĂ, STUDII STRATEGICE 



Autor: Grigore Vieru  
Ilustrator: Vasile Sitari  
Titlu: Poezii de seama voastră 
Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chisinău, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Draga mea fetiță, 
 Dragă băiețel, 
 Cât o fărâmiță, 
 Cât un mugurel! 
 N-am un strugur roșu, 
 Nici harbuzării. 
 Îți trimite moșul 
 Niște poezii.  
 
 (104 de pagini, format 17x 20 cm) 

Autor: Haralamb Zincă  
Titlu:  Dintre sute de catarge  
Autor: Editura, localitatea, anul:  Publisol, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
   Pe un platou de pe muntele Giumalau, cincisprezece partizani din grupul 
„Stanca“, specializați în aruncarea în aer a eșaloanelor militare hitleriste, fac 
ultimele pregătiri pentru a trece la îndeplinirea unei misiuni grele... poate ultima, 
căci, așa cum arăta evenimentele, războiul se apropie de sfârșit. Sunt însă trădați, 
iar nemții vin pe urmele lor. Reușesc să iasă din incercuire, nu fără pierderi de vieți 
omenești, și așa începe un marș istovitor, prin codrii deși și intunecoși din munții 
Călimanului, despre care niciunul dintre ei nu știe unde, când și cum are să se 
termine.  
 Haralamb Zincă (pseudonimul literar al lui Hary Isac Zilberman) s-a 
născut pe 4 iulie 1923, la Roman. A scris peste 50 de romane polițiste și de 
spionaj, dar și jurnale de front și cărți de cercetare istorică. Este considerat 
părintele literaturii de gen din România, Sfârșitul spionului fantoma fiind prima 
carte de spionaj scrisă de un autor român, iar O crimă aproape perfectaă prima 
carte polițistă  A fost unul dintre cei mai vânduți scriitori români ai epocii sale. 
Cărțile lui, tipărite în tiraje de 250 000-300 000 de exemplare, se epuizau în doar 
câteva zile.   (304 pagini, format 13 x 20 cm) 

  CARTE POLIȚSTĂ 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 

Autor: Petruța Stan 
Ilustrații: Bianca Ionescu  
Titlu: Spiridușul de pluș 
Editura, localitatea, anul:  ZVEN, Târgoviște, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Timpuri și anotimpuri 
 Cred ca am uitat fereastra deschisă  
 Pentru că a intrat un spiriduş  
 Cu o căciuliţă albastră de pluş  
 Care mi-a lăsat  
 Pe pat 
 O scrisoare mică  
 Scrisă de o furnică  
 Pe o petală de lalea  
 Mă anunţa în ea  
 Că primăvara a venit  
 Că pomii din grădină  
 Au înflorit 
 Şi răspândesc o parfumată lumină  
 Pregătind în câteva luni  
 Fructele ca pe nişte dulci minuni. 
 (30 de pagini, format 21 x 28 cm) 
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ARTA PIANISTEI ILINCA 
DUMITRESCU 
Domenico Scarlatti, Sonate 
Catalog : 520 ADD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 56:03 
Anul apariţiei : 2022 

 „Născut în același an – 1685 – în care au văzut 

lumina zilei J.S. Bach și G.F. Händel, Domenico 
Scarlatti reprezintă orizontul însorit al sensibilității 
latine, tot atât de pregnant și fidel cum întruchipează 
contemporanii săi amintiți profunzimea gândirii și 
vigoarea expresiei cu care se identifică muzica 
germană. (...)  
 D. Scarlatti este autorul a 555 de sonate pentru 
clavecin, care constituie o moștenire unică în istoria 
genului prin dialectica unității de concepție și stil, 
concretizată într-o infinitate de momente expresive în 
care virtuozitatea temerară a scriiturii își află 
corespondența în spontaneitatea surprinzătoare a 
mesajului. Stăpânind în mod perfect arta compoziției 
vocale de largă cantabilitate și elan lirico-dramatic 
elaborată în teatru și în muzica sacră, ca și tehnica și 
estetica genului concertant, îndeosebi de școală 
venețiană, Scarlatti sintetizează această vastă 
experiență cu aspecte inedite ale practicii muzicale 
populare italiene și spaniole, concretizate în ritmuri și 
intonații de dans, în tehnici specifice instrumentelor cu 
coarde ciupite.  
 Oferindu-și cu rară modestie sonatele, cum 
aflăm în prefața ediției intitulată „Essercizi per 
gravicembalo”, în care autorul roagă pe lector: „Fii mai 
degrabă înțelegător decât critic”, Scarlatti realizează în 
fapt o adevărată carte a clavecinului de factura artistică 
cea mai elevată. Transfigurând pe un plan superior 
caracterul artei de curte care l-a solicitat, Scarlatti i-a 
inoculat vigoarea și autenticitatea muzicii „de stradă”, 
trecută și aceasta prin retorta extraordinarei sale 
capacități de reelaborare. (...) în zilele noastre, 

moștenirea lui Scarlatti stimulează viziuni 
interpretative și exegeze muzicologice noi. În acest 
sens, pianista Ilinca Dumitrescu se distinge prin 
atașamentul profund și prin resurse specifice 
concretizate în interpretări ale muzicii lui Scarlatti în 
nenumărate recitaluri, ca și înregistrări pe disc.” – Dr. 
Vasile Tomescu  
 
MARIA LĂTĂREȚU 
Mai ții minte, măi dragă Mărie 
Catalog : 524 ADD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 68:56 
Anul apariţiei : 2022 
 „Un glas limpede, frumos timbrat, expresiv și 
nespus de mlădios; un neprețuit tezaur folcloric 
regional, de cea mai autentică speță, primenit fără 
contenire într-un neistovit proces de creație; un 
fermecător stil de interpretare, în care formele 
ancestrale ale tradiției sunt mereu înnoite printr-o 
fericită sensibilitate, filtrate prin profunda trăire 
interioară a unei puternice personalități artistice, care 
dăltuiește cu pătrundere, migală și gingășie fiecare 
întorsătură melodică, fiecare vorbă”. Astfel o 
caracteriza folcloristul Tiberiu Alexandru pe Maria 
Lătărețu în necrologul pe care l-a dedicat în urmă cu 
cinci decenii, la moartea interpretei (Maria Lătărețu, 
1911-1972, în „Revista de Etnografie și Folclor”, tom. 
18, nr. 2, p. 135, București, 1973). 
 Considerată drept „cea mai strălucită 
exponentă a minunatului folclor din Oltenia 
subcarpatică” (Idem), alintată de popor cu supranumele 
„Privighetoarea Gorjului”, după ce fusese numită de 
Constantin Brăiloiu „Perla Gorjului”, Maria Lătărețu și
-a legat destinul său artistic de întâlnirea providențială 
pe care a avut-o în anul 1935, la Târgu Jiu, cu acest 
etnomuzicolog român, care se afla, pe atunci, însoțit de 
colaboratorii săi apropiați Mihai Pop și Harry Brauner, 
într-una dintre campaniile de culegere a folclorului 
gorjenesc. În acel moment al vieții sale, Maria Lătărețu 
(„Marița”) își îmbogățise repertoriul și experiența, 
cântând (vocal și la chitara „cobzită”, instrument 
muzical propriu Gorjului) împreună cu taraful condus 
de soțul său, Mihai Lătărețu („Tică”).” Etnomuzicolog 
Dr. Constantin Secară   

 


