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 Buzău, punt terminus al Caravanei Gaudeamus Radio România 2022  

 Cel mai citit târg de carte de la cel mai ascultat radio din țară a ajuns în 
premieră în Buzău, pentru ultima etapă a Caravanei Gaudeamus Radio 
România din acest an, joi, 20 octombrie, în incinta Centrului Muzeal I. C Brăti-
anu (Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 40). Evenimentul a fost organizat de Ra-
dio România, cu sprijinul Consiliului Județean Buzău, în perioada 20 – 23 oc-
tombrie. Președintele de onoare al ediției a fost Daniel Costache, managerul 
Muzeului Județean Buzău.  

 Ediția Buzău a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România face parte 
dintr-un proiect de anvergură națională, derulat de postul public de radiodi-
fuziune de aproape 30 de ani, cu scopul de a promova cultura scrisă și edu-
cația prin evenimente de tip expozițional, organizate în cele mai importante 
orașe din țară. 

 Acesta include Caravana Gaudeamus și Târgul de Carte Gaudeamus Radio 
România organizat în București. Până în prezent, proiectul național a inclus 
130 de ediții ale Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, peste 14.000 
de evenimente editoriale, mai mult de 3.000.000 de vizitatori și nenumărate 
proiecte conexe, derulate cu unicul scop de a sprijini aceste două domenii 
esențiale. 

 Oferta acestei ediții de debut a inclus: 

- volume publicate de 25 dintre cele mai prestigioase edituri din țară – 
scriitori consacrați și debutanți, cele mai recente apariții editoriale, bestsell-
er-uri, pachete promoționale, toate reunite pe o suprafață de peste 200 de 
mp; 

- concursuri cu premii în cărți, adresate vizitatorilor târgului; 

- proiectul Invitați de nota 10: Olimpicii României, prin care Radio România, 
cu sprjinul partenerilor din fiecare oraș gazdă, recompensează performanțele 
elevilor premiați la concursuri internaționale; premiul acordat în cadrul aces-
tei ediții va fi oferit de Biroul Notarial Vasile Victor și Asociații, din Buzău; 

- campania de donații de carte, denumită Cărțile se întorc acasă, prin inter-
mediul căreia volumele donate de participanți și vizitatori cu prilejul târgului 
ajung în biblioteci subfinanțate din punctul de vedere al achizițiilor de carte. 

Ca și la celelalte evenimente ale Caravanei Gaudeamus Radio România 2022, 
toate standurile s-au regăsit și în format virtual pe www.gaudeamus.ro. 

 Ultima ediție din acest an a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România 
va avea loc la București, în Pavilionul B2 Romexpo, în perioada 7 – 11 decem-
brie.  

 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: ***  
Traducere, studii introductive şi note: Maria Francisca Băltăceanu, Monica 
Broşteanu, Melania Bădic, Emanuel Conţac, Octavian Florescu, Victor-
Lucian Georgescu, Cristinel Iatan, Alexandru Mihăilă, Delia Mihăilă, 
Ovidiu Pietrăreanu, Tarciziu-Hristofor Șerban, Silviu Tatu 
Titlu:  Biblia după textul ebraic. Iosua. Judecătorii 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Acest volum conține două cărți complementare care au ca temă ocuparea 
Țării Făgăduinței. Ele continuă narațiunea din Numeri și Deuteronom, dar 
ilustrează două specii literare distincte: Iosua este o epopee războinică ce 
povestește evenimentele ca pe o cucerire, cu multe elemente de miraculos, cu 
descrieri stereotipe de distrugeri și măceluri în urma cărora triburile lui Israel 
unite sub conducerea lui Iosua înaintează din victorie în victorie, nimicesc 
rezistența populațiilor întâlnite în cale și își împart apoi la sorți teritoriile, 
„moștenirea“ inalienabilă; Judecătorii în schimb prezintă cu multă 
verosimilitudine modul în care israeliții s-au așezat în Canaan, astfel încât în 
locul acțiunii unitare vedem un adevărat haos religios, social și politic, întrerupt 
din când în când de intervenția unor conducători inspirați de Dumnezeu să 
acționeze ca eliberatori ai poporului: „judecătorii“, reprezentanți ai adevăratului 
eliberator care este Domnul.    (360 de pagini, format 15 x 21 cm) 

Autor: David Graeber , David Wengrow  
Traducere: Miruna Munteanu  
Titlu:  Zorii tuturor lucrurilor. O nouă istorie a omenirii 
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2022 
Scurtă prezentare: 
 De secole ne tot spunem o poveste simplistă despre originile societăţilor 
umane şi ale inegalităţilor sociale: în cea mai mare parte a existenţei lor pe pământ, 
oamenii au trăit în cete de vânători-culegători. Apoi au intrat în scenă agricultura şi, 
odată cu ea, proprietatea privată. În cele din urmă s-au născut oraşele, marcând nu 
doar apariţia civilizaţiei, ci şi a războaielor, birocraţiei, patriarhatului şi sclaviei. Dar 
această poveste ridică o problemă serioasă: e falsă. Propunându-şi „să pună bazele 
unei noi istorii a lumii”, David Graeber şi David Wengrow ne invită să renunţăm la 
ideile preconcepute şi să încercăm să înţelegem ce societăţi încercau să creeze de fapt 
strămoşii noştri. O carte de sinteză, în răspăr cu istoriografia tradiţională, care porneşte 
de la preistorie pentru a demonta numeroasele mituri încă prezente în manuale, 
precum egalitarismul aşa-zisei „comune primitive” ori mitul rousseauist al „nobilului 
sălbatic”, şi încearcă să răspundă marilor întrebări ale istoriei omenirii în lumina 
numeroaselor dovezi arheologice descoperite recent.  
 (544 pagini, format 16 x 24 cm) 

CRITICA LITERARĂ, TEORIA LITERATURII 

Autor: Laura Goia 
Titlu:  Aurel Rău. Biobibliografie selectivă  
Editura, localitatea, anul:  Școala ardeleană, Cluj Napoca, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Volumul de față, o astfel de lucrare, o biobibliografie, mai precis, caută – și 
reușește pe deplin – să pună în valoare opera și personalitatea scriitorului Aurel Rău, 
autor cu o activitate prodigioasă, fie și dacă ne‑am opri la faptul de a fi fost, peste o 
jumătate de secol, redactorul‑șef al unei importante reviste literare, editată la 
Cluj‑Napoca, anume Steaua. Catalogat de eminentul critic Gheorghe Grigurcu drept „cel 
mai important poet în viață al Transilvaniei” (Revista literară, 2009), Aurel Rău are, în 
opera sa poetică, elocvente exemple de expresivitate atinsă cu o mare economie de 
mijloace, dând măsura unei arte în care topografia fiecărui cuvânt este atent studiată, așa 
încât centrele de greutate semantică să fie concurențiale cu un maxim de tensiune lirică. 
Scrisul în sine este privit ca un act de ființare și poetul are o atitudine 
cristic‑mesianică: Eu am venit pentru acest poem, ca și cum scrisul ar fi o obligație 
dincolo de puterile lui, pe care trebuie, în ciuda tuturor vicisitudinilor, să o ducă, nu 
oricum, la bun sfârșit. Raportările la actul scrierii abundă la Aurel Rău, semn al unei 
preocupări aparte față de acest demers, ce‑i fundamentează până la urmă existența.   
 (428 de pagini, format 14 x 24 cm) 

FILOZOFIE, ESEU, TEOLOGIE 



Autor: Sorin Stoica 
Titlu:  Aberații de bun simț 
Editura, localitatea, anul: Casa de Pariuri Literare, București, 2021 
 
Scurtă prezentare: 
 Plăcintă cu vișine 
 Bunică‑mea are prostul obicei să devină câteodată patetică. Acum câteva 
luni, mânca plăcintă cu vișine, se lingea pe degete și, așa patetică cum era, a zis, 
mamă, mie la parastas plăcintă cu vișine să‑mi faceți, că mie asta mi‑a plăcut la 
viața mea! 
 Prevăzători, i‑am cumpărat și noi un kil dă vișine, ca să nu ne prindă 
parastasul descoperiți. Am pus kilul de vișine în congelator, și de‑atunci, pentru 
că ea continuă să trăiască, îi tot atragem atenția că se strică naibii vișinele, hai, 
bre, dă un’ să luăm acu’ iarna pentru parastas altele proaspete? 
 (106 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Cristian Radu Constantin 
Titlu: Pacientul zero  
Editura, localitatea, anul: VELVET STORY, București, 2022 
Scurtă prezentare:   
  Apel pierdut 
  Vin gheţuri şi geruri, 
   cu ziuă subţire, 
  căci iarna-i în plină venire. 
  În sâmbăta asta, 
   se-aude din ceruri  
  veşnica mea pomenire. 
  E-o pană de toate,  
  pe tot continentul,  
  se stinge lumina prin case.  
  Suna-va un biet telefon 
   în momentul  
  când biata fiinţă plecase. 
 
  (212 pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 

Autor:  Cristian Radu Constantin 
Titlu:  Pași în doi 
Editura, localitatea, anul:  VELVET STORY, București, 2022 
Scurtă prezentare:         
 
 Poetul Cristian Radu Constantin revine cu două noi volume de versuri. 
Spirit ludic, de o luciditate tăioasă, lipsită de menajamente, poetul radiografiază 
sentimentele și trairile, iubirile, dezamăgirile, așezându-le în rama anotimpului, 
creând astfel mici tablouri citadine. 
 
 
   Amurg 
  In toamna relativ rămasă  
  şi-ntr-un registru cam sumar  
  un individ interimar  
  ţinea picioarele sub masă,  
  în curtea unui cârciumar.  
  Paharul cu lumină lină  
  era şi zeu şi inamic. 
  De undeva, o mandolină  
  Lipsea şi nu cânta nimic. 
 
  (62 de pagini, format 13 x 20 cm)  



Autor:  Elodie Harper  
Traducere: Alexandra Fusoi  
Titlu: Lupanarul 
Editura, localitatea, anul: Trei, București, 2022 
Scurtă prezentare:  
 Amara era odată o fiică mult iubită, până când moartea tatălui ei a 
aruncat întreaga familie în sărăcie. Acum e sclavă la Sălașul Lupului, rău-
famatul lupanar din orașul roman antic Pompeii, condus de un bărbat pe care îl 
disprețuiește. Perspicace, isteață și inventivă, Amara e silită să-și ascundă 
talentele. Fiindcă acum singura ei valoare este dorința pe care o poate stârni în 
bărbați. 
 Dar sufletul Amarei e departe de a fi frânt. Zi de zi, bate străzile din 
Pompeii alături de celelalte femei de la Sălașul Lupului, găsind alinare în 
râsetele și visurile pe care le împărtășesc. 
Pentru că străzile din Pompeii sunt pline de oportunități. Acolo, până și sclavei 
celei mai umile soarta poate să-i surâdă. Amara a învățat că totul în orașul acesta 
are un preț. 
 Dar oare cât o va costa propria libertate? 
 Plasat în anul 74, în Pompeii, Lupanarul este primul volum al unei 
trilogii care înfățișează viețile unor femei ale căror voci au fost multă vreme 
trecute sub tăcere.    
 (480 de  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Bonnie Garmus 
Traducere: Oana Dușmănescu  
Titlu: Lecţii de chimie 
Editura, localitatea, anul: Nemira, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Chimista Elizabeth Zott nu este o femeie obișnuită. La începutul anilor 
ʼ60, se angajează la Institutul de Cercetare Hastings, unde observă că atitudinea 
față de femei a colegilor săi nu e deloc obiectivă. Singurul care pare să o înțeleagă 
este genialul și singuraticul Calvin Evans, savantul cu multiple nominalizări la 
Premiul Nobel, care se îndrăgostește de mintea ei sclipitoare. 
Elizabeth se trezește, în doar câțiva ani, nu doar o mamă obligată să-și crească 
singură fiica, ci și vedeta celei mai îndrăgite emisiuni de gătit din Statele 
Unite, Cina la șase. Maniera revoluționară în care eroina noastră interpretează 
gătitul este 100% științifică: „combinați o lingură de acid acetic cu un praf de 
clorură de sodiu“, își îndeamnă ea telespectatoarele. 
Numai că, din păcate, nu toată lumea este încântată de succesul lui Elizabeth Zott, 
pentru că ea nu le învață pe femei doar cum să gătească, ci și cum să gândească. 
     (464 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 

Autor:  William Mazz 
Traducere: Mihaela Sofonea  
Titlu: Dosarul București 
Editura, localitatea, anul: Corint, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Bill Hefflin este un bărbat dezrădăcinat – fără viață personală, fără patrie, 
fără iubire. La începutul revoltei din 1989 din România, agentul CIA Bill Hefflin 
– un român deziluzionat care trăiește în SUA – ajunge la București, la insistențele 
lui Boris, numele de cod al contactului său KGB. Pe măsură ce Hefflin este 
implicat într-o revoltă care se transformă într-o revoluție brutală, nimic nu este 
așa cum pare, nici măcar căutarea iubirii lui din copilărie, care a căpătat proporții 
mitice în mintea sa. 
 Asistând la evenimentele sângeroase care se desfășoară cu o viteză 
amețitoare, Hefflin își dă seama că revoluția este manipulată de forțe externe, 
inclusiv de CIA, precum și de Boris – păpușarul care pare să tragă toate sforile 
vieții lui Hefflin. 
 Născut în București, William Maz a emigrat în SUA pe când era copil. 
Este absolvent al Universității Harvard și al Facultății de Medicină Mount Sinai. 
După un rezidențiat la Yale ca medic anestezist, a practicat medicina și, în acea 
perioadă, și-a dezvoltat pasiunea pentru scris ficțiune. A studiat scrierea creativă 
la Harvard, New School și The Writer’s Studio din New York, iar acum s-a 
dedicat exclusiv scrisului. Dosarul București este romanul său de debut.   
 (432 de  pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor: Maior OCTAV VOROBCHIEVICI 
Titlu:  DOI ANI DE GARNIZOANĂ LA PARIS (1928-1930), ediţia a ll-a 
revăzută de Doru POGOREANU şi Manuela NICOLAE- POSESCU 
Editura, localitate, anul: PROSPEXI, Dorohoi, 2022 
Scurtă prezentare:             
  Valoarea mărturiilor sale reflectă, fară îndoială, o identitate proprie şi o 
conştiinţă istorică asupra datoriei sale ca ofiţer al armatei române, calităţi 
evidenţiate şi de calificativele acordate de superiorii săi, sintetizate de directorul 
Şcolii Superioare de Război din București, colonelul Ion Antonescu: Foarte bun 
ofiţer şi foarte necesar institutiei. In consecinţă, ofiţerul de 32 de ani, şef al 
promoţiei sale în acel moment, propus şi pentru avansare la alegere - era trimis să-şi 
continue studiile în Franţa, în capitala puternicei aliate a României, faimoasa Şcoală 
Superioară de Război din Paris (1928-1930), pe care o va absolvi în mod „foarte 
onorabil”. Cităm încă o dată din Foaia sa calificativă: „Maiorul Vorobchievici are o 
remarcabilă supleţe de spirit și concepţie şi o mare uşurinţă în exprimare. Este şi 
talentat scriitor. Cele două volume scrise în anul 1932 Doi ani de garnizoană la 
Paris şi Între Verdun luminişul Armistiţiului îi pun în evidenţă calități deosebite de 
scriitor” (generalul Florea Ţenescu, sub-şef al MStM, 1932). 
 (388 de pagini, format 14 x 21 cm) 

Autor: LEON DĂNĂILĂ, ALEXANDRA GEORGIANA VACARU, 
OTILIA APARASCHIVEI 
Titlu:  MÂNA LUI DUMNEZEU INTERVIURI, AMINTIRI, MĂRTURII 
Editura, localitatea, anul:  PROSPEXI, DOROHOI, 2022 
 
Scurtă prezentare:  
„I-am cerut Domnului putere. Şi El mi-a dat greutăţi care m-au călit. M-am 
rugat pentru înţelepciune şi mi-a dat probleme pe care am învătat să le rezolv.  
M-am rugat pentru prieteni şi mi-a dat duşmani cu care să mă lupt. Am dorit 
avansare şi am primit un creier cugetător şi putere trupească, pentru a putea 
munci.  
Am cerut curaj şi Bunul Dumnezeu mi-a dat pericole, pe care le-am învins. Am 
dorit să pot iubi, am primit de la Domnul oameni ajunşi la necaz pe care să- i 
ajut. în locul bunăvoinţei milostive, am primit ocazia de a face bine.  
Nimic din ceea ce am cerut, dar am primit tot ce am avut nevoie. 
Ruga mea a fost ascultată" 
 
 (332 de pagini, format 17x 24 cm) 

Autor:  Langa Tertulian  
Titlu: Trecând pragul tăcerii 
Editura, localitate, anul: Editura Vremea, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
  „Cititorului, care va simți nu o dată tentația întreruperii lecturii, pentru a-și 
acorda un respiro, îi mărturisim un lucru: nu se pot cuprinde într-un singur volum, și 
nici în zece, șaisprezece ani de trăiri intense în care se împletesc supranaturalul cu 
decăderea și bestializarea spiritului omenesc, teroarea cu certitudinea prezenței 
Providenței, mojicia crasă cu tandrețea, brutalitatea insolentă cu rugăciunea și 
iertarea purificate prin foc și suferință. 
«E mare cartea, e grozavă, dar nimeni nu va putea afla sau imagina tot ce am trăit 
noi acolo și oricum nimeni nu va crede că au fost cu putință atâtea în șaisprezece 
ani!» – Tertulian Langa. O spunea nu doar pentru ororile la care a fost martor sau 
victimă, dar și pentru calitatea de loc de sfințire și de întâlnire cu Dumnezeu care a 
fost închisoarea. Și a trecut prin zece închisori!” Din „tainița rusească”, la 
Malmaison, Pitești, Văcărești, FORTUL 13 din Jilava, cu „duba neagră” la Gherla, 
Aiud, Lugoj, Galați și Insula Mare a Brăilei 1948-1964.Pr. Cristian Langa
 (724 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor:  Ion Giurcă, Liviu Corciu (coord.) 
Titlu:  Participarea structurilor armatei române la Serbările încoronării de la Alba-
lulia şi Bucureşti (15-17 octombrie 1922). Documente 
Editura, localitatea, anul:  Militară, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 După recunoaşterea României în noile sale frontiere, încoronarea suveranilor 
era un obiectiv necesar a fi iniţiat şi îndeplinit. Acesta avea să devină un subiect de 
dispută politică între partide: între averescani şi liberali, apoi între liberali şi 
reprezentanţii românilor grupaţi în jurul lui luliu Maniu. [...] Au fost discuţii ample 
asupra locului şi momentului când trebuia să aibă loc ceea ce a rămas ca fiind Serbările 
încoronării, dar, în cele din urmă, s-a hotărât ca locul să fie Alba-lulia, oraşul celor 
două uniri, de la 1600 şi 1918. A fost o alegere necontestată, deşi pregătirea 
evenimentului, stabilit în cele din urmă pentru 15 octombrie 1922, a impus pregătiri 
deosebite şi costuri greu de evaluat. 
 Documentele pe care le punem la dispoziţia cititorilor, în covârşitoare 
majoritate inedite, aduc în atenţie activitatea oamenilor implicaţi în pregătirea şi 
desfăşurarea evenimentelor, partea nevăzută atunci, necunoscută timp de 100 de ani 
pentru publicul larg.  (350 de pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor:  MONICA NĂNESCU, LADISLAU MARTON, ELISABETA SAVU 
Titlu: OROLOGII MUZICALE ŞI CLOPOTELE LOR 
Editura, localitatea, anul: F&F INTERNATIONAL, Gheorgheni, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Din cuprins: 
• Prolog  
• Locul orologiilor în istoria culturii şi civilizaţiei  
• Structura şi construcţia orologiilor     
• Orologii muzicale, orologii cu figurine  
• Clopotul, apogeul meşteşugului turnării bronzului  
• Sunet si formă  
• Clopotele muzicale ale Chinei antice   
• Proiectarea clopotelor  
• Ansamblul muzical orologiu-clopot    
• Turnul cu orologiu şi clopote, simbol al oraşului Sighişoara  
• Carillonul de la Palatul Culturii din Iaşi  
• Biserica cu Lună din Oradea        
• Clopote şi carilloane maramureşene    
 (594 de  pagini, format 21 x 30 cm) 

Autor:  Sebastian Popescu, Alexandru Stancu 
Titlu:  Istoria fizicii în Moldova 
Editura, localitatea, anul: UAIC, Iași, 2022 
 
Scurtă prezentare: 
 Lucrarea reprezintă primul demers în încercarea de a alcătui o prezentare 
articulată a evoluției fizicii în Moldova, de la primele elemente științifice până la 
realizarea primelor cercetări științifice originale și intrarea Moldovei în circuitul 
mondial. Dezvoltarea fizicii este strâns legată de însăși evoluția școlii, motiv pentru 
care lucrarea scoate în evidență pașii înainte realizați în acest sens în diferite etape 
de dezvoltare istorică. Întrucât Bucovina a fost parte integrantă a Moldovei, nu putea 
să lipsească un capitol dedicat dezvoltării fizicii în această veche provincie 
românească. Pentru păstrarea echilibrului și a obiectivității, autorii s-au oprit la anul 
1948, când învățământul și cercetarea științifică s-au reorganizat după reguli noi, de 
inspirație sovietică.  
 (306 pagini, format 17 x 24 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Firiță Carp 
Titlu: Pestrițe 
Editura, localitatea, anul:  UZP, București, 2020 
Scurtă prezentare: 

Aşez, cu deplin respect pentru eventualii cititori, aceste cuvinte în faţa 
paginilor care urmează, pagini despre care nu-mi fac iluzia că sunt mai mult decât 
un amalgam publicistico-imaginativ, dar poate, sper, nici mai puţin decât un senin 
chip adolescentin pistruiat. Le aşez în deschidere, aşadar, cu respect, dar şi cu 
câteva rosturi. 

Mai întâi vreau să arăt, dacă mai e nevoie, că viaţa este un curcubeu imens, 
imens şi frumos, uneori poate mai frumos decât acela care încinge bolta cerească 
după explozia ploilor de vară, un curcubeu care trebuie să ne bucure mereu, oricât 
de pestriţă i-ar fi alcătuirea, chiar dacă noi nu-i distingem mereu întreaga măreţie. 

În ce mă priveşte, din numeroasele discuţii cu mulţii mei prieteni, dar 
niciodată suficienţi, am înţeles că eu nu prea văd defecte în jurul meu. Mărturisesc 
că, încă din copilărie, am găsit, rătăcit prin colbul începuturilor mele, un binoclu. 

În clipele de singurătate, când analizez ce şi cum s-a întâmplat, se întâmplă 
sau se va întâmpla, privesc lumea prin acest binoclu. Foarte târziu am observat că 
el îmi arată doar partea frumoasă a oamenilor. (...) 

(188 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Nicolae Dan Fruntelată 
Titlu: Boabe de piper crud 
Editura, localitatea, anul:  Semne, București, 2020 
Scurtă prezentare: 
 S-a dus la Domnul, de curând, jurnalistul și scriitorul Nicolae Dan 
Fruntelată. Creator și șef de gazete, publicist remarcabil, poetul și–a adunat paginile 
recente de publicistică în volumul Boabe de piper crud. 
  Zdrelea şi Mărunţelu 
 Bunică-mea Constantina, armânca, avea poveştile ei preferate și mi le 
spunea pe rând şi potrivit cu vârsta şi puterea mea de înţelegere. Aşa mi-a zis 
povestea fratelui fetei răpite de turci, care murise, dar s-a făcut moroi şi s-a întors 
pe lume ca să-și salveze sora. ând am ascultat-o, m-am hotărât ca, atunci când o să 
fiu mare, să mă fac poet. Nu ştiu dacă mi-a ieşit. 
 Mai târziu, mi-a spus povestea unor haiduci locali — haiduci, hoţi, nu se 
ştia precis, că noţiunile erau la fel de vagi ca în zilele noastre - Zdrelea şi 
Mărunţelu, cei doi care speriaseră Estul provinciei noastre amărâte. Ei făcuseră 
legământ de frăţie de cruce să se ajute în orice împrejurare, de la munte pân’ la 
mare, ca să stăpânească toată ţara românească. Toată lumea i-a iubit, că voiau să 
ia de la bogaţi şi să dea la săraci. Conform principiului străbun „pe bogaţi să-i 
bagi în draci”, toţi îi ajutau şi îi ascundeau de potera care pândea şi atunci pe 
drumurile paralele ale satului de drept. (...) 
 (273 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Sebastian Ștefănucă (coord.)  

Titlu:  Anuarul Societății prahovene de antropologie generală (7/2001) 

Editura, localitatea, anul: Mythos, Ploiești, 2021 

Scurtă prezentare:  

 Lectura numerelor anterioare ale Anuarului societăţii prahovene de 

antropologie generală întemeiază următoarea concluzie: deşi publicaţia anunţă a fi 

gazdă a tuturor tipurilor de discurs antropologic, totuşi, privilegiat este discursul 

ştiinţific. Explicaţia imediată a constatării stă în coincidenţa că oferta de texte către 

publicare în anuar a fost majoritar din registrul ştiinţific al reflecţiei despre om. 

Explicaţia de profunzime se descoperă în altă parte: dacă există o „maturizare” a 

antropologiei, atunci aceasta s-a întâmplat sub forma unui corpus de discipline 

ştiinţifice (cf. Geană, mss.). Cel de-al şaptelea număr al Anuarului... s-a constituit 

prin asumarea - la început implicită, pe parcurs, explicită - a explicaţiei de 

profunzime.  (179 de pagini, format 17 x 20cm) 

ANTROPOLOGIE 

PUBLICISTICĂ 



Autor:  Disney  
Titlu: Cutie Disney Hachette. Povești de aur (8 cărți) 
Editura, localitatea, anul:  Litera, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Cutia conține următoarele Povești din colecţia de aur: 
Disney. Colindul de Crăciun al lui Mickey 
Disney. Un prieten adevărat 
Disney. Sofia Întâi. Petrecerea Sofiei 
Disney. Vaiana. Un purcel pe nume Pua 
Disney. Zootropolis 
Disney. Descrierea micilor Muppets 
Disney. Petrecerea surpriză a Vampirinei 
Disney. Mickey și piloții de curse. Bolidul bântuit  
 (format 17x 21 cm) 

Autor: Agatha Christie 
Traducere:  Manuela Zipiși  
Titlu:  O crimă anunțată 
Editura, localitatea, anul:  Litera, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
   Când gazeta locală anunță că va avea loc o crimă la Little Paddocks, 
vineri, 29 octombrie, la ora 18.30, locuitorii din micul sat Chipping Cleghorn sunt 
șocați. Este oare o glumă, un joc sau o farsă menită să o îngrozească pe Letitia 
Blacklock, proprietara de la Little Paddocks? Prietenii Letitiei se adună la 
reședința acesteia așteptându-se să fie vorba doar de o petrecere. Dar, brusc, toate 
luminile se sting, se aud împușcături, apoi un tânăr necunoscut este descoperit 
ucis. Iar acesta este doar începutul. Alte crime urmează, și numai Miss Marple va 
fi în stare să soluționeze, prin propriile metode, una dintre cele mai ingenioase 
crime.  
 Cunoscută în întreaga lume drept „Regina crimei“, Agatha Christie este 
cel mai bine vândut autor al tuturor timpurilor, cărțile sale fiind traduse în peste 
100 de limbi și vândute în peste 2 miliarde de exemplare. A scris 80 de romane 
polițiste şi volume de povestiri, 19 piese de teatru (dintre care Cursa de 
şoareci este cea mai longevivă din istorie) şi şase romane publicate sub 
pseudonimul Mary Westmacott. 
 (352 de pagini, format 13 x 20 cm) 

  CARTE POLIȚSTĂ 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 

Autor: Roald Dahl 
Traducere: Christina Anghelina  
Titlu: Matilda 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Tatăl ei e un infractor, iar mama, o femeie cicălitoare şi nu tocmai 
inteligentă. Cei doi cred că Matilda e o adevărată pacoste care pierde prea mult 
timp cu cititul în loc să se uite la televizor, ca oamenii normali... Nici îngrozitoarea 
domnişoară Trunchbull, directoarea şcolii, nu are o părere mai bună despre micuţa 
pasionată de lectură. Dar Matilda nu e chiar singură. Domnişoara Honey, 
învăţătoarea ei, ştie că fetiţa e un geniu şi că ascunde câţiva aşi în mânecă.  
 Roald Dahl (1916 - 1990) a fost un scriitor britanic. Acesta avea un 
program zilnic strict. Îşi lua micul dejun în pat şi îşi citea corespondenţa. La 10.30 
făcea o plimbare prin grădină până la căsuţa unde obişnuia să scrie şi lucra până la 
ora 12.00, când se întorcea pentru masa de prânz - un gin tonic, urmat de salată de 
creveţi norvegieni cu maioneză. La sfârşitul fiecărei mese, Roald şi familia sa 
mâncau un baton de ciocolată dintr-o cutie roşie de plastic. După un pui de somn, 
îşi lua un termos cu ceai şi se întorcea în căsuţă, unde lucra de la ora 16.00 până la 
ora 18.00. Apoi se ducea acasă la ora şase fix pentru cină. Scria întotdeauna numai 
cu un anumit tip de creion: galben cu gumă la capăt. Înainte să înceapă să scrie, 
Roald se asigura că are şase creioane ascuţite în apropiere. În două ore, acestea se 
toceau şi erau ascuţite din nou.   (256 de pagini, format 17 x 22 cm) 
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SERENITY 
Orchestra de Cameră Radio, 
Dirijor: Cristian Mandeal  
Catalog: 521 ADD 
Nr. discuri: 1 
Durată CD: 60:24 
Anul apariţiei: 2022   
 SERENITY – un generic care reunește pe 
acest disc epoci universuri sonore diferite și, multe 
dintre ele, prea puțin cunoscute. În marea lor 
majoritate, lucrările selectate, excepție făcând do 
minor-ul mozartian cu al său dramatism, ar putea 
fi incluse într-un capitol sugestiv: o muzică 
agreabilă, care amplifică starea de liniște și de 
introspecție. 
 Clasic al scenei muzicale 
româneşti, Cristian Mandeal (născut la Rupea, 
judeţul Braşov, în 1946) este un nume exponenţial 
pentru arta dirijatului din România ultimelor peste 
patru decenii. Distincţie, echilibru, sobrietate şi 
cea mai solidă cultură a tradiţiei simfonice sunt 
atributele profilului său artistic. Într-un mandat de 
aproape două decenii (1991-2009), Cristian 
Mandeal s-a impus ca cea mai influentă 
personalitate care a condus Filarmonica „George 
Enescu” în perioada de după George Georgescu. 
Creaţia lui Enescu a reprezentat, de altfel, una 
dintre constantele preocupărilor sale, muzicianul 
semnând o integrală discografică a lucrărilor 
simfonice enesciene, precum şi premierele în 
Marea Britanie şi Italia ale operei Œdipe. A 
condus, de asemenea, în calitate de co-director 
artistic, Orchestra Naţională Bască şi a colaborat 
cu Orchestra Hallé din Manchester ca principal 
dirijor invitat, primul din istoria de peste 160 de 
ani a ansamblului. (Anca Ioana Andriescu – 
extrase din textul de prezentare a albumului)  

 
Dan Sociu, Ce-ar şti adică un poet 
despre viaţă 
Poeme rostite la Radio (2021)  
Autor : Dan Sociu 
Colecţie. Serie: Biblioteca de poezie 
românească 
Copertă / Ilustraţii: Ioana-Maria Drogeanu 
ISBN: carte: 978-606-083-012-2 // ISBN disc: 
978-606-083-013-9 
Format: 16 x 16 
Nr. pagini: 144 
Durată CD: 54:04 
Anul apariţiei: 2022   
  
 ...„aici e Dan Sociu redutabil și imposibil de 
imitat: în modul cum asimilează, el, realistul feroce, el, 
rațiocinantul tăios, prezența imponderabilelor lumii. 
Dacă ar fi fost mai permisiv, acest mysterium 
tremendum l-ar fi încălecat și, poate, am fi avut, 
în Pavor nocturn și în celelalte, o versiune up to date de 
Adrian Popescu.  
 Dacă ar fi fost mai melancolic, ar fi putut 
continua linia deschisă de, să zicem, Aurel Dumitrașcu. 
Și-așa mai departe, într-un spectru larg deschis al 
latențelor poeziei postbelice. Dar Sociu e prioritar un 
lucid, chiar și atunci când descrie minuțios o revelație 
mistică (vezi, aici, secvența Am ocolit puțin, aiurea, 
când m-am dus la conservator să caut un toboșar) sau 
când se apropie, la o respirație distanță, de regimul 
oniric... 
 Ca să poată vorbi despre lucrurile grave, Dan 
Sociu le «coboară temperatura» cu câteva grade, le 
«răcește» cât să devină suportabile. Nu altfel 
procedează când e vorba de aluziile culturale, mai 
numeroase decât s-ar fi crezut la un poet tratat de 
critică drept reactiv și direct: contrar practicii 
optzeciste a simplei etalări bibliografice, Sociu își 
ajustează citatele. Ceea ce suna prețios în original 
ajunge, la el, cotidian“. 
Cosmin Ciotloş (fragmente din prefaţa „...şi-un sfat”)
 Înregistrare Radio România, 2021  


