
Izolarea este tema celui mai recent episod al Podcastului 
Narativ cu Cezar Gheorghe. Podcastul Narativ poate fi 
ascultat pe Apple Podcasts, Spotify și Google Podcasts pe 
platformele IOS, Android și PC AICI  .
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Recomandarea noastră:

Un roman despre sfârșitul 
comunismului,  despre cum se 
poate supraviețui într-o societate 
ale cărei angrenaje creează tehnici
ale controlului și în care iubirea se
trăiește navigând printre 
interdicții.
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APARIȚII EDITORIALE        
       IZOLARE
Editura Nemira ne 
propune o antologie 
despre izolare, distanțare, 
carantină.

20 de scriitori români scriu
despre panică,singurătate,
despre elan creativ și 
viteza cu care se 
derulează știrile pe 
burtiere.

O antologie necesară în 
aceste vremuri tulburi.

Puteți  precomanda 
E-book-ul pe site-ul 
editurii nemira.ro.

Toate încasările obținute 
din E-Book vor fi donate 
Asociației Dăruiește Viața 
pentru combaterea 
Covid-19.

Creionul de tâmplărie, cea
mai recentă carte 
semnată de Mircea 
Cărtărescu, este o 
incursiune în memorie. 
O carte despre scris și 
literatură. 

Puteți asculta excelenta 
discuție a Adelei 
Greceanu cu autorul AICI.

PROIECTE

Comunitatea Max Blecher     
(Grup deschis pe Facebook). 
Următoarea lectură online va fi
pe 26 aprilie

Cartea Bufnițelor

Dacă ai între 7- 18 ani, poți 
trimite o poveste cu și despre 
bufnițe iubitoare de cărți. 
Poveștile pot avea între 5.000-
10.000 semne și se trimit la: 
contact@ladouabufnite.ro.

Termenul-limită e 20 aprilie!

Grădina Poeților Dispăruți –

Grădina Poeților Dispăruți –

poeme - flori, un proiect inițiat de

Mugur  Grosu.  Proiectul  ar  fi

trebuit să debuteze public pe 27

martie,  la  HomeFest,  dar  din

cauza  pandemiei,  s-a  mutat  în

online. 

Clip Video AICI
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Biblioteca 
virtuală

O inițiativă  Humanitas prin 

care puteți descărca gratuit mai 

multe cărți din catalogul 

editurii:

https://humanitas.ro/humanitas/

colectii/biblioteca-virtuala

Ce articole ne-au plăcut

https://www.observatorcultural.ro/

articol/cum-ai-imparti-anafura-pestilor/

Un minunat articol semnat de Nora Iuga

despre Paul Celan.

https://www.observatorcultural.ro/

articol/literatura-romana-pentru-export-

o-antologie-americana-din-1966/

Un articol ce încearcă să răspundă la 2 

întrebări: cum facem o antologie care să 

reprezinte literatura română acum? Cât 

din identitatea noastră este identitate “în 

colaborare” în lumea contemporană?

https://dilemaveche.ro/sectiune/carte/

articol/artele-in-vremea-covid-ului

Un articol despre situația industriilor 

creative în vremea pandemiei.

Citiți autori români!


