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 Final de an 2022: Târgului Gaudeamus Radio România  

 În prag de sărbători, Radio România a adus iubitorilor de carte un mult 
așteptat cadou, Târgul de carte GAUDEAMUS Radio România. 

 Ediția București 2022 a Târgului de Carte a însemnat: 7.900 mp de stan-
duri și spații de evenimente în  cel mai mare pavilion expozițional din țară; 
200 de participanți care au oferit publicului o gamă variată de produse edito-
riale, pe diferite suporturi, adecvate tuturor vârstelor și domeniilor de inte- 
res, muzică și jocuri educative; peste 600 de evenimente editoriale, care s-au 
desfășurat deopotrivă în cele șase spații dedicate amenajate în incintă și la 
standurile participanților;  

 În premieră, în incinta târgului au fost amenajate, împreună cu partene-
rii acestei ediții două spații dedicate activităților interactive pentru cei mai 
tineri vizitatori. Evenimente propuse de către participanții la această 
ediție, au fost disponibile, live sau înregistrate, în secțiunea dedicată pro-
gramului de pe gaudeamus.ro şi pe pagina Facebook Radio România Gaudea-
mus.   

 Începând cu noiembrie 1994, postul public de radiodifuziune se implică 
activ și constant în susținerea pieței naționale de carte. Odată cu prima ediție 
a Târgului Gaudeamus, organizată în foaierul Casei Radio, a luat naștere cel 
mai longeviv și mai îndrăgit proiect dedicat cărții, Gaudeamus Radio România, 
al cărui palmares numără peste 130 de târguri de carte şi educaţie, mai mult 
de 3.150.000 de vizitatori şi peste 14.000 de evenimente editoriale. Prin an-
vergura şi impactul cultural al fiecăruia dintre evenimentele care îl compun, 
dar şi prin numărul de participanţi şi vizitatori, proiectul Gaudeamus Radio 
România plasează singurul post public de radio din lume care organizează 
târguri de carte, în postura de lider naţional pe piaţa evenimentelor 
expoziţionale cu profil cultural-educaţional. 

 TÂRGUL GAUDEAMUS RADIO ROMÂNIA are 28 de ediţii fiind cel mai lon-
geviv şi mai important eveniment de acest gen din România, inclus începând 
cu anul 2001 în Calendarul Târgurilor Internaţionale publicat de către organi-
zatorii Târgului de carte de la Frankfurt, liderul mondial al domeniului 

 Alături de acesta, CARAVANA GAUDEAMUS reprezintă o serie de even-
imente expoziţionale organizate, începând din anul 2000, în câteva dintre 
cele mai importante centre culturale şi universitare din România, în parten-
eriat cu posturile teritoriale Radio România (Cluj-Napoca, Craiova, Timişoara, 
Litoral, Oradea, Braşov, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş). 

 Paginile care urmează, bogate în noutăți editoriale, vă îndeamnă ca de 
fiecare data: La bună lectură! Echipa redacțională a acestui buletin, alătură și 
cuvenitele urări de An nou cu lecturi variate și interesante!   

               
         Carmen Ionescu  

         Mihaela Bîlbîie 

Acest produs documentar foloseşte materiale puse la dispoziţie de edituri 
(ilustraţii, texte de  prezentare, fragmente de opere literare). 



Autor: Angela Brașoveanu,Roman Rybaleov  
Titlu:  Moldova. Oameni, locuri, bucătărie și vin 
Editura, localitatea, anul: Cartier, Chișinău, 2022 
Scurtă prezentare: 
 “Caldă, sentimentală, dar nemiloasă cu sine, bogată, dar fără să-și valorifice 
propriile bogății, pierdută mereu între termenii cotropit și eliberat, nostalgică, dar lipsită 
de memorie, conservatoare, dar gata oricând să îmbrățișeze ce e venit de aiurea ca fiind 
superior, mândră de propria istorie, dar adesea fără să-și cunoască numele propriilor 
străbunici, Moldova a ajuns să aibă o identitate atât de multiplo-multiplicată, încât pare 
că nu o mai are deloc. Trăiește în același timp și în secolul XXI, și în Evul Mediu, se 
rupe, fără să se hotărască vreodată, între Est și Vest, sărbătorește două Crăciunuri, 
deschide șampania de revelion la diferite ore, pune pe același piedestal de mâncare 
tradițională „de la mămuca” și sarmalele, și salata „olivie”. Și dacă acceptăm, într-un 
sfârșit, că ăștia suntem, chiar dacă nu ne place cum suntem, hai măcar să încercăm să ne 
cunoaștem, să înțelegem ce culoare și ce hram poartă acest „cum”. Acesta e simplul 
mesaj al cărții pe care binevoiți să o țineți în mâini. E o oglindă sentimentală în care 
sperăm să vă placă să priviți. Veți găsi aici locuri demne de văzut, de simțit și de 
redescoperit, oameni simpli, demni de a fi băgați în seamă, dar și bucătari școliți cu mult 
respect pentru tot ce e adevărat.” (Angela Brașoveanu)   
 (368 de pagini, format 21 x 26 cm) 

Autor: Dan Alexe 
Titlu:  Babel. La început a fost Cuvântul 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 „Originea limbajului a fascinat întotdeauna omenirea, în toate culturile. Cu 
toate astea, misterul acelei origini rămâne total, ceea ce nu ne împiedică să-l abordăm 
aici, în această carte care nu este altceva decât o inițiere ludică în știința lingvisticii și 
în care încercăm să curățăm această taină a originii limbajului uman și a clasificării 
limbilor de vegetația luxuriantă a miturilor populare și a ideilor 
preconcepute.  Aceasta este și o carte care te va învăța că, dacă așa ai procedat, ai 
făcut rău abandonând, la o vârstă încă fragedă, studiul limbii franceze (sau ruse, 
germane etc.) ori al alteia pentru care simțeai că ai fi avut o vocație, dar te-au 
descurajat profesorii rigizi, care la rândul lor fuseseră traumatizați de predecesorii lor 
tiranici și disprețuitori și care n-au făcut decât să-ți transmită convingerea că 
diversitatea nesfârșită și aparent inutilă a limbilor este o pedeapsă și un chin.  Vei mai 
afla aici și care e cea mai bună metodă pentru a învăța o limbă străină (sau mai multe, 
oricâte); de ce româna nu datorează nimic limbii ruse; sau care este cea mai 
satisfăcătoare clasificare a limbilor vorbite pe planetă, imaginabile sau posibile.“ — 
DAN ALEXE  (208  pagini, format 13 x 20 cm) 

CRITICA LITERARĂ, TEORIA LITERATURII 

Autor: Ruxandra Câmpeanu  
Titlu:  Dincolo de regulile jocului. Trepte și limite ale compromisului intelectual în 
perioada 1948–1964: Mihai Ralea, G. Călinescu și Tudor Vianu 
Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 „Pe parcursul acestei lucrări, prin «etică» am înțeles «etică profesională», iar 
prin «compromis intelectual» – compromis făcut de un intelectual ca intelectual. Chiar 
dacă publicistica politică nu face parte din opera lui Călinescu, Ralea sau Vianu în 
ipostaza lor de intelectuali umaniști, am ales să-i dedic un capitol separat în partea a II-
a a cărții pentru că ea a girat un regim totalitar, care a instaurat controlul politic asupra 
culturii, limitând posibilitățile de expresie ale tuturor agenților din câmp, inclusiv ale 
celor care, crezând poate că-și vor negocia astfel libertatea de creație, au ales să scrie 
articole în favoarea formațiunilor procomuniste și, ulterior, în sprijinul partidului 
unic.” Ruxandra Câmpeanu 
  „Cartea Ruxandrei Câmpeanu reprezintă o cercetare cât se poate de atentă și de 
pertinentă asupra unei teme dificile și delicate a istoriei noastre culturale recente. Țin să 
remarc motivația profundă a autoarei, dedicația ei, probate în extinderea cercetării 
înainte și după epoca fixată în titlu, în fundamentarea teoretică a judecăților sale, în 
examenul critic al tuturor ipotezelor adoptate. Densitatea intelectuală și acuratețea 
expresiei merită, la rândul lor, o mențiune specială. Probitate, inteligență, talent; rareori 
o carte de debut conține atâtea certitudini și promisiuni.” Mircea Martin, Iaşi, 2018.
 (592 de pagini, format 13 x 20 cm) 

ESEU, MONOGRAFII 



Autor: Luminița Giurgiu  
Titlu:  Fără suflare 
Editura, localitatea, anul: Eikon, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
„Un vertij al ideilor prinse în metafore ascuțite, penetrante până la marginea 
nebănuită a simțurilor, te acaparează într-un fel de montagne russe la capătul 
căruia, oricât ai fi de pregătit, ieși cuprins de o stranie amețeală. ” Andra Tischer  
  Cândva  
 vei fi un mort frumos, ca tras prin inel 
 şi-n picioare cu sandale romane 
 pur, unic în cumpătare semn la cap 
 îţi vor pune o stea cât 
 roata mică a Carului Mare 
 nu te bucura, încă, acoperişuri mai ai 
 de-mbrăcat si de strunit 
 cai ne-nşeuaţi, fornăitori dau cu copita-n uitare 
 de prin mahalale ies vorbe în dodii, pe cele  
 mai mari ţi le pun la păstrare  
 În cutii de beton moale ca ploaia ce va cădea  
 cândva 
 Invers și monoton.  (152 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Daria Voinea  
Titlu: Tandru și inconștient  
Editura, localitatea, anul: Zigotto, Brăila, 2022 
Scurtă prezentare:   
 Cred că fiecare cititor va avea așteptări diferite, însă trebuie să se aștepte la 
o poveste scrisă de o tânără ce a surprins în cele mai mici nuanțe, fiecare emoție, 
fiecare gest, privire sau gând, iar apoi le-a transpus într-un plan al contradicțiilor, ce 
va naște întrebări, dar în aceeași măsură, va oferi răspunsuri. Cititorii vor descoperi 
o poveste cu iz franțuzesc, feminin, concentrat, în care realitatea își va pune 
amprenta, iar dorințele se vor lăsa sau nu, ascultate. 
 Îmi doresc ca experiența lecturii să fie una plăcută pentru fiecare cititor în 
parte, iar ca aceasta să deschidă noi orizonturi, să lase în urma ei o emoție unică. -
Daria Voinea  
 (128 de pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 

Autor:  Lucia Verona 
Titlu:  Anticariatul 
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2022 
 
Scurtă prezentare:         
 În afară de inventivitate în conceperea subiectelor, Lucia Verona se 
remarcă prin dinamism narativ, printr-un umor subtil, de limbaj și de situații, prin 
capacitatea de a crea, încă de la primele fraze, iluzia de viață, prin arta de a încheia 
exact când trebuie o narațiune. Este valorificată aici, probabil, experiența sa de 
dramaturg. Cortina cade întotdeauna la timp, astfel încât, cu puțină imaginație, 
putem auzi și furtuna de aplauze care urmează. 
Alex Ștefănescu   
 Lucia Verona, a absolvit Conservatorul de Muzică din București în 1972, 
este dramaturg,  romancier și traduce literatură universală. Din 2004, conduce 
secția dramaturgie a Asociației Scriitorilor din București.   
 (212 de pagini, format 13 x 20 cm)  



Autor:  Jenny Han  
Traducere: Cornelia Marinescu  
Titlu: Nu e vară în lipsa ta  
Editura, localitatea, anul: Trei, București, 2022 
Scurtă prezentare:  
 Este cu adevărat vară fără casa de la Cousins Beach? 
Pentru prima dată în viața ei, vara aceasta Belly nu se întoarce la Cousins Beach. 
Taylor, prietena sa cea mai bună, are o mulțime de planuri pentru ele două – 
petreceri pe iahturi, să stea la soare lângă piscină și băieți care să le cadă cu 
tronc. Dar când Jeremiah le anunță despre dispariția lui Conrad, toate drumurile 
par să ducă înapoi la casa de pe plajă. Va petrece Belly încă o vară încercând să 
obțină iubirea lui Conrad sau va pune în sfârșit capăt acestei povești?   
Jenny Han s-a născut în 1980, în Richmond, statul Virginia, într-o familie de 
imigranți coreeni. A debutat cu o carte pentru copii, Shug (2006), pe care a scris
-o pe când încă era la colegiu, iar în 2011 i-a apărut o a doua carte pentru copii, 
Clara Lee and the Apple Pie Dream. 
Succesul de public l-a obținut însă cu trilogia Vara, ale cărei romane au fost 
bestselleruri New York Times. A urmat seria Burn for Burn, scrisă împreună cu 
Siobhan Vivian, care s-a bucurat și ea de o mare popularitate.   
 (272 de  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: ARCHIBALD JOSEPH CRONIN 
Traducere: Eugen Filotti  
Titlu: CASTELUL PALARIERULUI 
Editura, localitatea, anul: RAO, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Faimoasa poveste a lui A. J. Cronin este un roman emoționant al mândriei 
și lăcomiei și a răzbunării sale teribile. 
Când tatăl ei o forțează să părăsească școala și îi întrerupe orice 
contact cu trecutul și viitorul, întreaga viață a lui Mary Brodie se 
învârte în jurul casei reci și lipsite de confort a familiei ei într-un 
mic oraș scoțian. 
 Tatăl ei, rău și ambițios, își tiranizează soția timidă, fiica mai mică 
înfricoșată și suprasolicitată și pe fiul său. Patru oameni au fost 
ținuți în strânsoarea nemiloasă a lui Brodie până când, ca o briză din 
lumea exterioară atât de disprețuită de Brodie, își face apariția 
tânărul irlandez cu care Mary găsește o libertate interzisă și care îi 
aduce mamei și surorii ei eliberarea atât de necesară...   
   (824 de pagini, format 11 x 19 cm)  

FICȚIUNE 

Autor:  Gabriela Adameșteanu  
Titlu: Voci la distanţă 
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2022 
Scurtă prezentare: 
 „Gabriela Adameșteanu a dat deja literaturii române câteva personaje 
memorabile. Doar că prin ele erau investigate narativ istoria familiei (istoria 
mică) și, deopotrivă, istoria țării (istoria mare). Voci la distanță intră, în chip 
fericit, în același tipar. Situat în imediata actualitate, în chiar anii noștri, cu toate 
provocările lor, romanul aduce la expresie consistente voci individuale, prin care 
se încearcă descifrarea unor voci familiale. Aș spune că, mai presus de 
orice, Voci la distanță este un puternic roman de familie. La urma urmei, bogați 
ori săraci, demnitari sau oameni simpli, toți au familii și suferă ori se bucură (mai 
ales suferă) din cauza lor, încercând să le mențină, după abilitățile fiecăruia, 
coeziunea sau, dimpotrivă, să le distrugă pentru a crea altele mai promițătoare. 
Un roman pe care îl recomand cu toată căldura nu doar pentru că e bine scris și 
remarcabil construit, ci pentru că ne oferă șansa de a descoperi sau asuma vocile 
noastre dinăuntru ori pe cele esențiale (pentru noi) din afară, din lumea 
dezlănțuită. Din zgomotul și disonanțele vieții, percepute cu necruțare, Gabriela 
Adameșteanu are harul de a crea armonia universului artistic.” (Sanda Cordoș)   
 (304  pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor: Corina Preda Perianu 
Titlu:  Poarta albastră a bunicii 
Editura, localitate, anul: Art Printer Studio, Sf. Gheorghe, 2022 
Scurtă prezentare:             
   „Mă uit la o fotografie veche cu mine când eram mică,de vreo şapte ani... 
Pătrund cu privirea o altă privire, de-acum cincizeci de ani. Doi ochi mari, inocenţi, 
serioşi, curioşi, puţin nedumeriţi, ochi clătiţi zilnic cu albastrul cerului din satul 
natal, cu frumuseţea dealurilor colindate adeseori, cu gingăşia petalelor lucioase de 
dalii şi crăiţe parfumate... 
 Câte minunăţii nu vedeau ochii mei de-atunci! De sus, de pe deal, priveam 
toată aşezarea satului, cu case mici, cu acoperişuri de tablă ori de ţiglă, cu turlele 
bisericii sclipind în soare, sat întins de-a lungul râului şerpuitor şi de-a lungul căii 
ferate pe care trecea câte un tren de marfă sau de persoane (acesta oprind un singur 
minut, in gara cea veche)... Privesc cu nostalgie şi puţină gelozie ochii care-i 
vedeau aproape zilnic pe bunicii preaiubiţi... (Ochii copilăriei) 
 Lucrarea este bogat iustrată cu picturi și acuarele ale cunoscutei artiste 
plastice.  (140 de pagini, format 16 x 21 cm) 

Autor:  Ion Dur  
Titlu:  Nae Ionescu Între metafizică, politică și teologie 
Editura, localitatea, anul:  Muzeul Literaturii române, București, 2022 
Scurtă prezentare:  
 „Exegeza de faţă reprezintă aducerea la zi - mai I exact: diortosirca - a 
unei secţiuni din Hârtia de \ turnesol. doran inedit - Teme pentru acasă 
(Saeculum, 2000), dar şi adăugarea capitolului al III-lea, „Teologul din pridvorul 
Bisericii", integral inedit, ceea ce reprezintă peste 60% din carte, poate cea mai 
importantă parte a ei. De ce un alt eseu despre Nae Ionescu?! De ce I nu V. - cum 
nuanţa Lucian Blaga de-ce-ul prin filosofía lui. După seria - încă neîncheiată - de 
opere îngrijite de Marin Diaconu şi Dora Mezdrea, exegeza logicianului, 
metafizicianului şi filosofului religios Nae Ionescu (sunt cele trei ipostaze în care
-1 fixează Mircea Eliade) reîncepe, ea este, vrem-nu vrem, resetată pentru un up 
date. Şi asta chiar dacă Biografia în patru volume a Dorei Mezdrea tinde spre 
exhaustiv, cercetând pas cu pas, cronologic, viaţa şi opera lui Nae Ionescu, dându
-ne astfel o cercetare doctă asupra operelor şi publicisticii autorului, a ţesăturii 
istorice şi politice a perioadei interbelice, cu tectonica şi convulsiile ei, un context 
în care Universitatea, politica, ziarul Cuvântul şi relaţiile Profesorului cu 
discipolii unei şcoli de filosofie.” (Ion Dur) 
 (654 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Corina Preda Perianu 
Titlu: Copiii cred în veșnicie 
Editura, localitate, anul: Editura Detectiv Literar, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
  „Clădirile Vărbilăului 
 In Vărbilău, existau în vremea copilăriei mele tot felul de magazine în fostele 
prăvălii ale caselor naţionalizate după 1948. în aceste case, încă mai locuiau 
vechii proprietari sau moştenitorii lor, doar spaţiile prăvăliilor le fuseseră luate 
de stat. 
 Cea mai frumoasă clădire era a Frizeriei, unde localnicele se puteau şi 
coafa. Avea intrarea între două coloane greceşti, mari, galbene, cu câteva trepte 
generoase şi cu un fronton unde, pe vremuri, erau înscrise anul şi firma, între 
timp acoperite de tencuială. Din păcate, imediat după decembrie 1989, această 
clădire, retrocedată, a fost demolată. S-a construit în loc alta, mai mare și 
desigur, urâtă... 
 Aici erau aduşi la tuns mai toţi copiii. Mai ales băieţii, care n-aveau voie 
la şcoală cu părul mare. Dacă Doamna (pe atunci tovarăşa) reuşea să tragă de 
perciuni pe bietul copil era clar că acesta nu trecuse de mult timp pe la frizerie... 
 (148 de pagini, format 16 x 21 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor:  Florin Ardelean 
Titlu:  Istoria jurnalismului bihorean. Presa (1989-2000)  
Editura, localitatea, anul:  EIKON, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 „Istoria jurnalismului bihorean. Presa (1989-2000) este o monografie lăudabilă 
din mai multe puncte de vedere. O diagnoză a unuia dintre cele mai spectaculoase 
fenomene culturale, presa, incluzând aici publicațiile periodice editate în Oradea, Beiuș, 
Marghita, Aleșd și Salonta. Multifațetată, inter și trans-disciplinară, deoarece avem de-a 
face cu o abordări și interpretări sociologice, psihologice și, deasupra tuturor, istorice. 
Autorul face parte din specia atât de rară la noi, a istoricului jurnalismului, atent la 
mediamorfozele etapei analizate, la creșterile și descreșterile înregistrate, la multe alte 
manifestări din zona sa de interes. 
 Apreciez, de asemenea, efortul de a stabili taxonomii, așa cum s-a întâmplat cu 
distribuția „presa de emergență”, respectiv „presa de elan”. Metarealitatea instituită de 
presa comunistă găsește în cartea de față o competentă radiografie. Este vorba despre un 
pseudo-jurnalism, de o butaforie penibilă în esența ei, și păguboasă, în sensul că a 
manipulat milioane de oameni care s-au expus propagandei comuniste. Ceea ce s-a 
întâmplat în Bihor nu este total diferit de ceea s-a manifestat în celelalte județe. Din 
momentul prăbușirii regimului comunist presa oficială s-a recalibrat, a servit interesele 
noii puteri politice, însă de astă dată discutăm despre afirmarea alternativelor, a presei 
private. De autori precum Florin Ardelean avem nevoie în fiecare județ. Această carte 
este un model.” Marian Petcu (540 de pagini, format 16 x 21 cm) 

Autor:  Dan-Alexandru Săvoaia 
Titlu: Forme de organizare muncitorească în spațiul românesc (1921-1947): între 
internaționalism sindical și corporatism național 
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I. Cuza, Iași, 2022 
Scurtă prezentare: 
 «Autorul a reușit o analiză academică de înaltă ținută asupra mișcării 
muncitorești din spațiul românesc, stăpânind metodologic și factologic atât contextul 
internațional, de reglementare a drepturilor lucrătorilor industriali, cât și realitatea 
internă complicată din perioada respectivă, dominată de regimuri și ideologii diferite, 
de război și multiple reașezări în societate. Bazându-se pe o documentare riguroasă și 
dispunând de o bibliografie variată, cu multiple surse inedite provenite din fondurile 
arhivistice ale unor instituții din țară și străinătate (de la București, Geneva și 
Coventry), cu o cuprinzătoare lectură a presei și memorialisticii din perioadă, domnul 
Săvoaia ne prezintă credibil transformarea muncitorului dintr-un actor social periferic, 
înainte de al Doilea Război Mondial, în protagonistul, cel puțin discursiv, al redefinirii 
societății de după 1944, în contextul impunerii comunismului în spațiul 
românesc.» (conf. univ. dr. Ovidiu Buruiană) (258 de  pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor:   Sebastian-Raul Pavel 
Titlu:  Către o istorie a cărții: carte, lectură și comerț în România secolului XX 
Editura, localitatea, anul: Tritonic, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Tema generală a cercetării este destinul cărții în cultura noastră modernă, 
autorul ramificând-o și urmărind diversele ei filoane, influențe și implicații în 
țesuturile adânci ale societății, conjugând astfel multiple perspective de analiză: 
sociologice, economice, politice, instituționale, administrative, educative și culturale. 
Astfel că formarea și evoluția pieței de carte în spațiul românesc, în perioada de timp 
care face obiectul cercetării, sunt analizate printr-o raportare sistematică la tranziția 
structurilor politice și economice spre modernitate, la condițiile sociale în care a avut 
loc acest proces, la dificultățile și obstacolele, de tot felul, pe care le-a întâmpinat în 
diferite momente. Lucrarea de față impresionează prin bogăția și varietatea surselor 
studiate și invocate, prin modul adecvat în care plasează istoria cărții în istoria 
socială, economică și politică a societății românești, prin deplasarea explicației din 
sfera strict spirituală și culturală spre condițiile economice și sociale care influențeză 
producția și distribuția cărții, cele care încurajează și descurajează achiziția de carte, 
precum și motivațiile care stimulează lectura. Judecățile autorului asupra unor situații 
istorice problematice, asupra unor personalități din istoria cărții românești, sunt 
echilibrate dar nu lipsite de critică, autorul delimitându-se, nuanțat, de clișeele și 
etichetele simpliste, de interpretările care generalizează nefiresc. Prof. univ. dr. 
Grigore Georgiu Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA   
 (300 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Ioan Bâscă 
Titlu: Presa Albei: publicații, ziariști, publiciști  
Editura, localitatea, anul:  Unirea, Alba Iulia, 2021 
 
Scurtă prezentare: 

„Presa Albei: publicații, ziariști, publiciști” este un volum care prezintă 
peisajul presei românești din județul Alba. Cartea este concepută ca un dicționar 
alfabetic ce oferă cititorului informații despre publicații, jurnaliști, publiciști și 
personalități din multiple alte domenii, care au scris în presa vremii. 

Ioan Bâscă este profesor, ziarist și publicist, născut la 16 octombrie 1950, la 
Petrești, județul Alba. A absolvit Facultatea de Istorie și Filosofie de la Iași și un 
curs de doi ani la Facultatea de Jurnalistică din București. A activat ca profesor în 
mai multe școli și licee din județul Alba și ca redactor-șef adjunct la cotidianul 
„Unirea” din Alba Iulia. După 1989 activează la Radio 21, Informația de Alba, 
Transilvania Jurnal și din 2001 ca și consilier la Consiliul Județean Alba. A scris 
reportaje, comentarii, eseuri, însemnări de călătorie, proză scurtă și poezie dar și 
câteva lucrări monografice. 

(210 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Laurențiu Sfinteș 
Titlu: Revoluția se amână după publicitate 
Editura, localitatea, anul:  Militară, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Editura Militară vă propune o nouă carte sub semnătura lui Laurenţiu 
Sfinteş, cu un titlu cel puţin percutant: „Revoluţia se amână după publicitate".  
 Cheia de lectură ne-o oferă chiar autorul: „în fiecare zi, când soarele se 
înroşeşte de emoţie, scăpătând către asfinţit, are loc un transfer de putere. Singurele 
autorităţi rămân Moderatorii de Televiziune. Ei fac taberele, aleg gladiatorii, decid 
armele, organizează marşurile, dau diplomele. Ei sunt avocaţii şi procurorii. Ei sunt 
judecătorii. Ei sunt maeştrii de ceremonii. Peste ei nu se află decât Cerul înstelat 
deasupra noastră şi Publicitatea". 
 (228 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Ion Vinea 

Titlu:  Publicistica (1943-1944) 

Editura, localitatea, anul: Muzeul Național al Literaturii Române, București, 

2022 

Scurtă prezentare:  

 A apărut volumul al XII-lea al publicisticii lui Ion Vinea în ediția critică 

alcătuită de Elena Zaharia Filipaș și Magdalena Răduță. 

 ”Publicistica sa nu este nici proză poetică în travesti, nici gazetărie 

adulterată. Poetul suprarealist intransigent, care a amânat debutul în volum până în 

clipa trecerii la cele eterne, a fost, în acelaşi timp, un gazetar în adevăratul înţeles al 

cuvântului, înzestrat cu o capacitate de analiză complexă (politică, socială, 

economică şi culturală) şi cu cea de expresie jurnalistică adecvată. Pe deasupra, cu o 

poziţie ideologică rară în România interbelică: aceea a unei stângi moderate, 

democratice şi nemarxiste. Care evoluează, în timp, de la iluziile unei tinereţi 

socialiste, de la începutul anilor ’20, la moderaţia şi chiar scepticismul pe care, în 

pragul războiului, le aduce luciditatea” (Răzvan Voncu, O conştiinţă a dezastrului: 

Ion Vinea ) (534 de pagini, format 13 x 20cm) 

PUBLICISTICĂ, STIINȚELE COMUNICĂRII 



Autor:  *** 
Titlu: 500 de proverbe românești explicate pe înțelesul copiilor  
Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Pitești, 2022 
Scurtă prezentare: 
 A promite luna de pe cer. 
A promite lucruri care nu se pot realiza. 
 Lupul își schimbă părul, dar năravul ba. 
Deprinderile rele și învechite nu se schimbă ușor. 
 Buturuga mică răstoarnă carul mare. 
Un lucru mic neluat în seamă, poate distruge un lucru de o mare importanță.
 (12 de pagini, format 11 x 16 cm) 

Autor: Agatha Christie 
Traducere: Ioana Banu 
Titlu:  Doamna McGinty a murit 
Editura, localitatea, anul:  Litera, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
   Doamna McGinty este ucisă cu o lovitură brutală în ceafă, și bănuielile 
cad imediat asupra chiriașului ei, James Bentley, care nu are nici un alibi și pe ale 
cărui haine se găsesc urme de sânge și de păr. Și totuși, ceva nu este în regulă: pur 
și simplu, pentru Poirot, Bentley nu pare genul de criminal. Detectivul consideră 
că îl poate scăpa de spânzurătoare – dar ceea ce nu realizează este că propria viață 
îi este în pericol de moarte...  
 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. 
 Celebrul Hercule Poirot – cel mai cunoscut detectiv de la Sherlock Holmes 
– apare încă din primul roman al Agathei Christie, Misterioasa afacere de la 
Styles. Poirot şi Miss Marple, bine-cunoscutul personaj imaginat de scriitoare, au 
devenit faimoşi la nivel mondial şi au făcut subiectul multor filme realizate pentru 
marele şi micul ecran. (304  pagini, format 11 x 17 cm) 

  LITERATURĂ POLIȚISTĂ 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 

Autor: Radu Tudoran 
Titlu: Maria și marea 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, Cartea Românească, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 "Radu Tudoran se impune ca un remarcabil talent stilistic și ca un 
temperament care izbutește să cunune liricul cu epicul." Octav Șuluțiu 1942 
 "Radu Tudoran a fost unul dintre puținii profesioniști ai scrisului de la noi. 
În timpul comunismului, s-a manifestat, în continuare, ca un profesionist. [...] În 
1977, numărul total al exemplarelor din cărțile sale - aproape fiecare reeditată de 
mai multe ori - depășea 1 400 000." Alex. Ștefănescu 2010  
 Radu Tudoran (pseudonimul lui Nicolae Bogza; 1910–1992) scriitor, 
traducător, fratele cel mai mic al muzicianului și filozofului Alexandru Bogza și al 
scriitorului Geo Bogza. Ofițer activ între 1932 și 1938, apoi ziarist și redactor de 
periodice. Din 1942, se dedică scrisului.  Publică numeroase titluri de mare succes, 
printre care Un port la răsărit (1941), Anotimpuri (1943), Întoarcerea fiului 
risipitor (1947; titlul schimbat ulterior în Fiul risipitor), Toate pânzele sus! (1954), 
respectiv Maria și marea (1973), precum și o ambițioasă frescă a societății 
românești în șapte volume, intitulată Sfârșit de mileniu (1978-1989).   
 (584 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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BEETHOVEN – UNENDING 
FLORIAN MITREA – Piano  
Catalog : 528 DDD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 78:28 
Anul apariţiei : 2022   
 În timpul recentei pandemii, m-am regăsit tot mai 
mult cu gândul la Beethoven. Într-o vreme devenisem atât 
de rupt de cursul natural al vieții, încât simțeam nevoia 
unei muzici care să răspundă acestei crize existențiale.  
 De ce Beethoven? Poate pentru că Beethoven 
este unul dintre acei creatori cu credință, atât în artă, cât 
și în starea de dincolo de artă, în transcendență, starea 
care nu poate fi explicată prin cuvinte, dar care poate fi 
trăită. Sunt adesea surprins de faptul că Beethoven este 
dat ca un exemplu al conservatorismului, când de fapt era 
un deschizător de drumuri, un neîntrecut explorator, 
mereu în căutarea esenței transcendentale a artei. 
 Titlul albumului este împrumutat de la E.T.A. 
Hoffmann care, într-o recenzie din 1810, vorbește despre 
„dorul nemărginit” („unendlich”) pe care-l stârnește 
muzica lui Beethoven. Calitatea nemărginită, infinită a 
muzicii lui Beethoven îl transformă într-un simbol fără de 
timp și fără de frontiere al civilizației și spiritualității 
umane. 
(Florian Mitrea – extrase din textul de prezentare a 
albumului) 
 Descris de Martha Argerich ca fiind „un tânăr 
pianist extraordinar”, Florian Mitrea este dublu laureat la 
Concursurile Internaționale de Pian de la München (ARD 
2014), Hamamatsu (2015) și Glasgow (2017). Lista de 
distincții continuă cu premii la Harbin în China și la 
Festivalul-Concurs de pian de la New York, în virtutea 
căruia a susținut recitalul său de debut la Carnegie Hall. 
În Marea Britanie, Florian a concertat în săli ca Usher Hall 
– Edinburgh, Royal Concert Hall – Glasgow, Bridgewater 
Hall – Manchester, King’s Place și St Martin-in-the-Fields 
– Londra, iar criticii au apreciat aparițiile sale ca fiind 
„magistrale și captivante” (Edinburgh Music Review, 
2020), de o „virtuozitate uimitoare” (Süddeutsche Zeitung, 
2017), având o „precizie fenomenală de la început la 
sfârșit” (The Herald, 2017), și afișând „o combinație de 
tehnică excepțională cu o inteligență muzicală 
covârșitoare” (The Cambridge Independent, 2018).   

Fraţii Grimm 
Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici 
Roman grafic de Aniela Ariton  
Autor : Fraţii Grimm 
Colecţie. Serie : Radio-Prichindel 
Copertă / Ilustraţii : Aniela Ariton 
ISBN : 978-606-083-011-5 
Format : 15 x 17 
Nr. pagini : 48 
Durată CD : 29:17 
Anul apariţiei : 2022   
 Roman grafic de Aniela Ariton după o 
dramatizare de Catinca Muscan.  
 „Somnul cuprindea castelul de pe stânca cea 
înaltă“ ...astfel se deschide fereastra spre vis a poveștii 
Fraților Grimm, binecunoscută copiilor de pretutindeni, 
acum în varianta scenariului radiofonic păstrat din anul 
1964 în Fonoteca de Aur a Radioului. Actori de renume 
s-au oprit asupra unei povești care a devenit, grație 
vocilor lor, sprințară și chiar surprinzătoare, așa cum a 
rescris-o pentru radio Catinca Muscan. 
 Aniela Ariton, tânăra ilustratoare a acestui 
audiobook, a conceput un roman grafic potrivit 
așteptărilor copiilor de astăzi, o înlănțuire de imagini viu 
colorate și chipuri expresive care să-i îndemne pe tinerii 
cititori ascultători să-și facă astfel ucenicia 
lecturii.creativitatea lor nu vor seca. Selecţia noastră de 
poveşti deschide calea spre o cunoaştere aparte, a 
înţelepciunii străvechi a tătarilor şi a japonezilor, dar şi a 
celei europene, din Franţa, Danemarca, Turcia şi 
România.  
 SUMAR CD 
1. Naşterea Albei ca Zăpada – 3’53” 
2. Oglindă, oglinjoară – 1’24” 
3. Cântecul Albei ca Zăpada – 0’37” 
4. Porunca de moarte – 3’09” 
5. Căsuţa piticilor – 3’52” 
6. Prima deghizare a reginei – 3’28” 
7. A doua deghizare a reginei – 3’18” 
8. Cântecul piticilor – 0’37” 
9. A treia deghizare a reginei – 3’31” 
10. Albă ca Zăpada şi Prinţul – 3’09” 
11. Epilog... cu nuntă – 1’44” 
       Distribuţia – 0’30”  


