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București  



 Cuvânt înainte  
 
 
 
 Începând din luna iulie, Agenţia Rador elaborează un buletin lunar, 

de semnal editorial, cu apariţie în ultima săptămână a fiecărei luni, 

destinat abonaţilor noştri din: presa scrisă, radiouri şi televiziuni, bloggeri, 

biblioteci naţionale, centrale, judeţene şi universitare, ambasade, centre 

culturale, ministere, edituri, instituţii de învăţământ liceal şi universitar, 

inspectorate şcolare, prefecturi, cât şi redactorilor şi realizatorilor de 

emisiuni informative, specializate sau culturale din Societatea Română de 

Radiodifuziune. 

           Este în interesul tuturor promovarea culturii, a cărţii, într-o societate 

modernă,  în care dezvoltarea nu se poate realiza în absenţa cunoaşterii. În 

paginile buletinului veţi putea găsi cele mai noi titluri ale tuturor editurilor 

prestigioase din România. 

          Carmen Ionescu 
          Mihaela Bîlbîie 

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



LITERATURĂ ROMÂNĂ, CRITICĂ LITERARĂ 

Autor: Mircea Nedelciu 

Traducător:   

Titlu:  Opere II 

Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, Pitești, 2015 

Colecția: Seria MIRCEA NEDELCIU 

  

Scurtă prezentare: 
          Volumul cuprinde celelalte două culegeri de proză scurtă, Amendament 

la instinctul proprietații (1983) și Și ieri va fi o zi (1989). Acestora li se adaugă  

Povestea poveștilor Gen. `80 (1998) și alte câteva piese de gen. 

Amendamentul..., care  completeaza etapa „primului Mircea Nedelciu”.  

 „Varf de lance” al primului „val” de proză românească postmodernă, 

mare prozator al existenței cotidiene, ticluitor de explorări atente, ingenioase, 

profunde, lansat în jurul anului 1980, Mircea Nedelciu (1950-1999) a publicat 

de-a lungul a circa două decenii de carieră literară patru volume de proză scurtă, 

trei romane, plus un al patrulea scris împreună cu doi colegi eseiști, a colaborat 

la ziare și reviste, a susținut rubrici, a participat la dezbateri și a acordat 

interviuri.  

 O operă amplă, impunătoare, pe care ediția de față, proiectată în nouă 

volume, o va restitui în toată complexitatea ei, sub îngrijirea criticului Ion 

Bogdan Lefter. 

 (392 pagini, format 14 x 20 cm) 

Autor: Simona Popescu  

Traducător:   

Titlu:  Autorul un peronaj  

Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, Pitești, 2015 

Colecția: Studii  

 

Scurtă prezentare: 

 Simona Popescu: Cartea de față poate fi privită ca întilnirea mea, 

scriitoare, cu niște autori sau teoreticieni cu aceleași preocupări. M-au mirat 

întotdeauna cei care despart viața unui scriitor de opera lui. La fel de mult ca și 

aceia care le apropie didactic-meschin. Și unii, și alții au o înțelegere îngustă a 

ceea ce numim cu toții viața, atunci cînd o pun în legătură cu literatura. Cred că 

ei nu știu cu adevărat nici ce e viața și nici ce-i literatura. Mesmerizați de Text 

sau intimidați de Autor (dacă e în viață sau de efigie dacă e în moarte), mulți uită 

de scriitorul în carne și oase despre care Holden Caulfield, puștiul lui Salinger, 

spunea că ar vrea să fie cel mai bun prieten al său și să-i dea cîte-un telefon cînd 

are chef.” 

 (336 de pagini, format 14 x 20 cm) 

Autor: Jim Crace  

Traducător:  Iulian Curuia 

Titlu:  Recolta  

Editura, localitatea, anul:  Editura Allfa, Bucureşti, 2015 

Colecția: Strada Ficţiunii 

 

Scurtă prezentare: 

 O proză care curge în cadențe lirice, Jim Crace oferă o poveste cu subtile 

rezonanțe biblice, despre o comunitate rurală care se luptă să rămână 

neschimbată.  

 O cronică din Sunday Times îl aprecia drept „un roman care merită să 

stea alături de operele marelui mentor al lui Crace, William Golding.“ Recolta a 

fost nominalizat la Premiul Man Booker pentru anul 2013. Dintre romanele lui 

Jim Crace, la Editura ALLFA a mai apărut Casa molimei (2012).  

  (197 de pagini, format 13 x 20 cm) 

http://www.all.ro/colectia_strada-fictiunii/casa-molimei.html


Autor: Magda Szabo 

Traducător: Andrei Dosa  

Titlu:  Uşa 

Editura, localitatea, anul:  Editura Allfa, Bucureşti, 2015 

Colecția: Strada Ficţiunii 

  

Scurtă prezentare: 

            

 O tânără scriitoare care nu se mai descurcă cu treburile casnice 

angajează o menajeră, la recomandarea unui prieten. Și astfel începe povestea 

unei relații ciudate și complicate între două femei cât se poate de diferite. Încet, 

încet, ca într-un puzzle, fiecare întredeschide ușa spre viața ei, iar frânturile de 

trecut și întâmplările prezentului declanșează un joc dramatic al apropierilor și 

al depărtărilor și creionează o prietenie neobișnuită, plină de tandrețe și 

neînțelegeri, care culminează cu o tragedie.  

 

 (231 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Enrique Vila-Matas 

Traducător: Adina Ioana T Vladu  

Titlu:  Sub semnul lui Dylan  

Editura, localitatea, anul:  Editura Allfa, Bucureşti, 2015 

Colecția: Strada Ficţiunii 

 

Scurtă prezentare: 

 Romanul Sub semnul lui Dylan a fost inclus de revista La Vanguardia 

în topul celor mai bune zece cărți publicate în limba spaniolă în 2012.  

 Vilnius este un tânăr de treizeci de ani care aspiră să fie un pierde-vară 

desăvârșit. Toată viața s-a aflat în umbra tatălui său, scriitor de succes, și a lui 

Bob Dylan, de care îl apropie o asemănare pur fizică. Vilnius se află într-o 

permanentă căutare: a autorului unui citat obscur și a celui care, poate, i-a ucis 

tatăl. Căutările îi poartă însă pașii spre un om care nu mai caută nimic, un 

scriitor care, deși a hotărât să se retragă de pe scena literară, întrezărește cu 

ajutorul lui Vilnius prilejul de a scrie cartea visurilor sale. 

  

 (265 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Michal Viewegh  

Traducător:  Mircea  Dan Duţă 

Titlu:  Roman pentru doamne 

Editura, localitatea, anul:  Editura Allfa, Bucureşti, 2015 

Colecția: Strada Ficţiunii 

 

Scurtă prezentare: 

 Sub nota umorului parodic, Michal Viewegh oferă cititorilor un roman 

care, departe de a fi doar pentru doamne, dă întreaga măsură a talentului de 

scriitor: Laura lucrează la o revistă pentru doamne și încearcă să-și găsească 

iubitul perfect. Sarcina nu este deloc ușoară, pentru că mama ei, urăște bărbații 

cehi, așa că cele două femei își caută alesul printre străini. Laura se 

îndrăgostește de Oliver, dar problemele abia încep, pentru că bărbatul pe care îl 

crede perfect are un trecut deloc ideal. Pe care mama Laurei îl cunoaște foarte 

bine… 

 (230 de pagini, format 13 x 20 cm) 



PATRISTICĂ 

Autor: 

Traducător:  Cristian Badiliță 

Titlu:  Cele mai vechi texte despre Apostolul Andrei 

Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2015 

Colecția: FID - Fapte, Idei, Documente 

  

Scurtă prezentare: 
         Volumul pune la dispoziţia cititorilor români, de toate confesiunile, 

pentru prima dată în limba română, cele mai vechi texte despre  Apostolul 

Andrei, fratele lui Petru, „cel dintâi chemat”, conform tradiţiei înrădăcinate în 

Evanghelia după Ioan. Volumul cuprinde un studiu amplu despre figura 

apostolului în Noul Testament, în Faptele lui Andrei, Faptele lui Andrei şi ale 

lui Mathias, Faptele lui Petru şi ale lui Andrei, hagiografia lui Grégoire de 

Tours, precum şi în tradiţiile folclorice româneşti. Partea a doua conţine 

traducerea, însoţită de circa 250 de note explicative şi comentarii, a Minunilor 

fericitului Andrei de Grégoire de Tours (sec. VI). Partea a treia prezintă ediţia 

latină a hagiografiei lui Grégoire de Tours. 

              Lucrarea beneficiază de 34 planşe realizate de artistul Marian Zidaru, 

precum şi de o așezare în pagină aparte, datorată Silviei Colfescu.  

 (176 pagini, format 13 x 20 cm) 

   ISTORIE 

Autor: Emanuel Bădescu  

Traducător:   

Titlu:  Istorii din Bucureştiul neogotic  

Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2015 

Colecția:   

 

Scurtă prezentare: 

 Emanuel Bădescu prezintă într-o suită de articole nu numai evoluţia 

acestui stil al mijlocului şi sfârşitului de secol XIX în Capitala României, ci şi 

clădirile aparţinând neogoticului pe care vitregia vremurilor şi hărnicia 

„investitorilor imobiliari” le-au mai cruţat…  

 Volumul Istorii din Bucureştiul neogotic este al treilea dintr-o serie de 

autor care va îngloba cele mai valoroase contribuţii ale lui Emanuel Bădescu la 

cunoaşterea în detaliu a istoriei oraşului.  

 (168 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: ediţie îngrijită de Miruna Lepuş  

Traducător:  Anca-Irina Ionescu  

Titlu:  A ta de tot, al tău de tot,  file de corespondenţă Nae Ionescu  - Elena-

Margareta Ionescu  

Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2015 

Colecția:  FID - Fapte, Idei, Documente 

 

Scurtă prezentare: 

 Se împlinesc 125 de ani de la naşterea lui Nae Ionescu. Volumul adună 

corespondenţa cu Elena-Margareta Fotino (Ionescu) prezentând tainele unui  

personaj puternic, apropiind cititorul de intimitatea profundă a lui Nae Ionescu. 

 Alături de Elena-Margareta Ionescu va trăi vreme de patru ani un fel de 

prietenie amoroasă, după care îi va deveni, în 1915, soţie, va avea trei băieţi, şi 

din viaţa căreia va pleca în 1930, fără a se despărţi vreodată, în ciuda legăturilor 

ulterioare, mult mai spectaculare.  

 Această corespondenţă oglindeşte şi revelează, în toate valenţele sale 

umane personalitatea cărturarului, completând Jurnalul soţiei sale, apărut recent 

tot la Editura Vremea. (216 pagini +8 pagini de fotografii, format 13 x 20 cm) 



Autor: Nicolae Vătămanu  

Traducător:   

Titlu:  Catastih de bucureştean  

Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2015 

Colecția:  

  

Scurtă prezentare: 
   

Un volum în care Nicolae Vătămanu, un cercetător atent, aplecat cu 

dragoste asupra documentelor,  a adunat nenumărate amănunte pitoreşti, folosi-

toare şi plăcute inimii oricărui bucureştean, de baştină sau de adopţie: despre 

case care au fost şi case care au mai rămas, despre oameni care au trăit în 

Bucureşti şi care au fost uitaţi sau oameni a căror amintire a dăinuit până în 

zilele noastre, despre întâmplări vesele şi triste, care au lăsat urme în istoria 

oraşului sau care s-au pierdut în negura timpului.                 

 (240 pagini, format 13 x 20 cm ) 

Autor: Dragos Lucian Ţigău  

Traducător:   

Titlu:  Portret de bucureștean Emanoil Protopopescu-Pake  

Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2015 

Colecția:   

 

Scurtă prezentare: 

 O biografie, impresionantă prin bogăţia informaţiei, şi un capitol din 

istoria Capitalei româneşti, acela al primei modernizări, care coincide cu epoca 

Războiului de Independenţă şi a celor dintâi ani de organizare a noului Regat. 

Emanoil Protopopescu-Pake este unul din primarii cu care am avea dreptul să ne 

mândrim. S-a străduit, cum spunea el, ,,a transforma Capitala Regatului Român 

într-un adevărat oraş european”. 

 Ca deputat liberal, a contribuit la consolidarea sistemului politic care a 

transformat societatea noastră, deşi mai puţin adânc decât plănuia.  

 (408 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Keri Smith  

Traducător:  Anca-Irina Ionescu  

Titlu:  Jurnalul meu trăsnit pentru vacanţă 

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția:  CERCUL DE LECTURĂ ȘI SCRIERE CREATIVĂ 

Scurtă prezentare: 

 Bestseller-ul internațional JURNALUL MEU TRĂSNIT (Wreck This 

Journal) al faimoasei artiste și autoare Keri Smith continuă în România cu 

JURNALUL MEU TRĂSNIT PENTRU VACANȚĂ! Conține provocări noi, 

pentru aer liber, dar și multe activități preferate din jurnalul anterior. Ieși din 

casă! pare să te îndemne autoarea, este timpul să pornești într-o nouă aventură și 

să umpli paginile jurnalului cu tot felul de obiecte trăsnite, să desenezi, să 

mâzgălești și să distrugi paginile, dar nu oricum, ci într-un mod creativ.  

 Keri Smith este o binecunoscută artistă conceptuală canadiană, autoarea 

a numeroase bestseller-uri despre creativitate: Wreck This Journal/ Jurnalul 

meu trăsnit, This Is Not a Book/ Aceasta nu este o carte, How to Be an 

Explorer of the World/ Cum să fii un explorator al lumii, Mess / Manualul 

accidentelor și greșelilor, Finish This Book / Termină această carte,  apărute 

în romanește la Editura Paralela 45.  

 (144 pagini, format 10 x 18 cm) 

   CARTE PENTRU COPII 

http://www.edituraparalela45.ro/colectie.php?idcolectie=75



