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La    2022

Stand 73 pavilion B2 Romexpo
▶	 Cum	intrați	în	pavilion	pe	primul	culoar	la	stânga	și	o	țineți	
vreo	60–70	de	metri	până	dați	de	standul	Tritonic! 

▶ O	să	vedeți	stativele	noastre,	mesele	pline	de	cărți	și	mulți	
cumpărători!

▶	 Avem	aproape	40	de	titluri	noi	și	peste	250	de	titluri	 
în	vânzare!	

▶	 Vă	așteptăm	de	miercuri 7	până	duminică 11,	de	dimineață	
de	la	ora	10	până	seara	la	20.	

▶	 Pe	curând!

MIERCURI 7 DECEMBRIE

–	ora	17	 STAND	Tritonic	/	Ghid pentru liderii la început de drum,	
autor	Marian	Șerbu,	colecția	Smart Books.	Invitați:	autorul	
Marian	Șerbu,	editorul	Bogdan	Hrib.

JOI 8 DECEMBRIE

–	ora	16	 Spațiu	 de	 evenimente	 Mircea	 Nedelciu	 /	 volumele	 
O călătorie teoretică și practică în lumea agresorilor sexuali,	
autoare	Mioara	Paraschiv,	Bariere subiective și structural în 
sfera ocupării foștilor deținuți,	autoare	Oana	Manolache,	
Proiectare pentru dezvoltare sustenabilă,	autoare	Corina	
Cace,	Capăt de linie. Studiu privind sinuciderile și tentativele 
de suicid din rețeaua metroului bucureștean (2008–2021), 
coord.	Emanuel	Adrian	Sârbu,	autori	Bogdan	Căpruci,	Cristinel	
Fierbințeanu,	Florin	Avădănii,	Colecția	Asistență Socială și 
volumele	Maternitate în penitenciar. Studiu comparative 
România‑Mexic,	autoare	Dana	Obrinteschi;	Implicațiile 
sociale ale bolii. Boala ca instituție totală, de la afecțiunile 
trupului la cele ale psihicului,	coord.	Irina	Zamfirache;	 



Introducere în sociologia elitelor,	autoare	Irina	Zamfirache;	
Familia românească – reper de stabilitate. Studii de 
sociologia familiei, calitatea vieții și politici sociale, autoare	
Raluca	Popescu;	Implicațiile sociale ale hărțuirii. Bullying‑ul 
și alte forme de violență, coord.	Irina	Zamfirache,	Colecția	
Sociologie.	Invitați:	autorii,	prof.	univ.	dr.	Doru	Buzducea,	
decanul	FSAS,	prof.	univ.	dr.	Gabriel	Jderu	și	Bogdan	Hrib,	
editor	Tritonic.

–	ora	17	 Stand	Radio	România	(parteneriat	RADOR),	Mass media din 
comunism pe înțelesul tinerilor,	editori	Alexandra	Bardan,	
Antonio	Momoc,	Gheorghe	Anghel;	Modă, publicitate 
consum,	editori	Romina	Surugiu,	Dan	Podaru;	Les Agences 
de presse de Roumanie et la circulation internationale de 
l’information (1877–1940), autoare	Carmen	Ionescu,	colecția 
Comunicare Media.	Invitați:	prof.	univ.	dr.	Zoltan	Rostas,	
autorii,	editorii,	Bogdan	Hrib,	coordonator	colecție.

–	ora	18.30	STAND	Tritonic	/	volumul	Geopolitică și geo  economie 
contemporană	 și	 volumul	 2022 – The Geoe conomic 
Roundabout. How we entered the first global economic 
war,	autoare	Antonia	Colibășanu,	colecția	Științe Politice.	
Invitați:	autoarea	și	editorul	Bogdan	Hrib

–	ora	19.15	STAND	 Tritonic	 /	 volumul	Dezvoltare comunitară în 
România. Concepte, procese, modele de analiză,	coord.	
Alin	Croitoru	și	Alexandru	Iorga,	Colecția	Sociologie.	Invitați:	
coordonatorii,	autorii	și	Bogdan	Hrib,	editor	Tritonic.

VINERI 9 DECEMBRIE

–	ora	15	 –	 STAND	 Tritonic	 /volum	Femmes, médias, sociétés, 
autor‑coordonator	Daniela	Rovența‑Frumușani,	colecția	
Comunicare Media.	Invitați:	prof.	univ.	dr.	Daniela	Rovența‑	
Frumușani,	Bogdan	Hrib,	editor	Tritonic.

–	ora	16	 –	STAND	Tritonic	/	volumele	Istoria jurnalismului român – 
Studii,	autor	Marian	Petcu;	Comportamentul ornamental, 
ca formă de comunicare: bijuteriile,	autor	Mihai	Ioan	Surdu,	
colecția	Comunicare media.	Invitați:	prof.	univ.	dr.	Raluca	Radu	
prof.	univ.	dr.	Marian	Petcu,	Mihai	Ioan	Surdu,	editorul	Bogdan	Hrib.

–	ora	17	 Spațiu	de	evenimente	Mircea	Sântimbreanu	/	volumele	Războiul 
percepțiilor. Comunicarea politică între campaniile electo‑
rale, autor	Cătălin	Dumitru;	Identitatea PR‑ului contemporan. 
Dinamica reprezentărilor profesionale ale specialiștilor în 
relații publice, autoare	Elena	Prodan;	Strategii de supravie‑
țuire a Şcolii Gustiene 1939–1948,	autoare	Gabriela‑Cătălina	
Danciu.	Colecția	Comunicare Media.	Invitați:	prof.	univ.	dr.	
Marian	Preda,	rectorul	Universității	din	București,	conf.	univ.	dr.	
Antonio	Momoc,	decan	FJSC,	autorii	Cătălin	Dumitru,	Elena	
Prodan	și	Gabriela‑Cătălina	Danciu,	editorul	Bogdan	Hrib.



SÂMBĂTĂ 10 DECEMBRIE

–	ora	12	 STAND	Tritonic	/	Poveștile Castelului	(volum	omnibus),	
autoare	Teodora	Matei	și	volumul	de	povestiri	3.7,	autori	
Teodora	Matei,	Daniel	Timariu,	Lucian	Dragoș	Bogdan,	
colecția	SF& Fantasy.	Invitați:	Teodora	Matei	și	editorul	
Bogdan	Hrib.

–	ora	15	 STAND	Tritonic	/	romanul	Orgasmul muzei,	autor	Dănuț	
Ungureanu,	serie	de	autor.	Invitați:	autorul	Dănuț	Ungureanu	
și	editorul	Bogdan	Hrib.

–	ora	16.	 STAND	Tritonic	/	romanele	Fata cu un singur ochi,	autoare	
Mihaela	Motreanu;	Împușcături pe sub neoane,	autor	
Remy	Lasouce,	colecția	Mystery & thriller.	Invitați:	autoarea	
Mihaela	Motreanu,	editoarea	Rebeca	Cojocaru	și	scriitorul	 
Bogdan	Hrib.

–	ora	16.30	STAND	Tritonic	/	romanul	Al Punto,	autori	Anamaria	Ionescu	
și	Radu	Costescu,	colecția	Mystery & thriller.	Invitați:	autoarea	
Anamaria	Ionescu,	scriitoarea	Teodora	Matei	și	editorul	
Bogdan	Hrib.

–	ora	17.15	STAND	Tritonic	/	volumul	de	povestiri	Anticariatul,	autoare	
Lucia	Verona,	colecția	Mystery & thriller. Invitați:	autoarea	
Lucia	Verona	și	editorul	Bogdan	Hrib.

–	ora	18	 STAND	Tritonic	/	volumul	colectiv	NOIR de Cluj,	povestiri	
reunite	de	Bogdan	Hrib,	colecția	Mystery & thriller.	Invitați:	
Teodora	 Matei,	 Bianca	 Tămaș,	 Lucia	 Verona,	 Dănuț	
Ungureanu,	Anamaria	 Ionescu,	Luminița	Rusu,	Rebeca	
Cojocaru,	Ovidiu	Pecican,	Bogdan	Hrib.

–	ora	18	 STAND	Tritonic	/	mini‑dialog	„Despre	scris	–	ficțiune	sau	
academic.	O	 incursiune	 în	 istoria	cărții”	 și	prezentarea	
volumelor:	Către o istorie a cărții: carte, lectură și comerț 
în România secolului XX,	autor	Sebastian‑Raul	Pavel;	
Scurt manual pentru editarea lucrărilor științifice,	autori	
Anca	Mihai,	Rebeca	Cojocaru,	Bogdan	Hrib;	Strategii 
metacognitive în procesul de scriere academică,	autoare	
Ioana	Grancea;	Autor de unul singur. Rețete pentru scrierea 
creativă,	autor	Dănuț	Ungureanu,	colecția	Comunicare Media.	
Invitați:	Anca	Mihai,	Rebeca	Cojocaru,	Dănuț	Ungureanu,	
Bogdan	Hrib.

–	ora	19	 STAND	Tritonic	/	volumul	Theophilos sau despre dialogul 
filosofiei,	autor	Pompiliu	Alexandru,	colecția	Sens.	Invitați:	
autorul	Pompiliu	Alexandru	și	editorul	Bogdan	Hrib.



16
2

TÂRGUL DE CARTE GAUDEAMUS RADIO ROMÂNIA
Ediţia a XXIX-a
7 - 11 decembrie | Pavilionul B2 Romexpo
Program de vizitare: 10.00 - 20.00
 

29

ACCES MARFĂ
ACCES VIZITATORI ACCES VIZITATORI

73

DUMINICĂ 11 DECEMBRIE

–	ora	11	 STAND	Tritonic	 /	 volumul	Sigmund Freud, implicații 
criminale,	autoare	Cătălina	Velicu,	colecția	Sens.	Invitați:	
autoarea	și	editorul	Bogdan	Hrib.

–	ora	12	 STAND	Tritonic	/	volumul	Pentru prostie: Mic îndreptar de 
culturologie estică și cinema (post) socialist,	autor	Lucian	
Țion.	Invitați:	autorul	și	Bogdan	Hrib,	editor	Tritonic

–	ora	13	 STAND	Tritonic	/	volumele	Nostalgia in Central and Eastern 
Europe: From Literature and Film to Media și Perspective 
(inter)culturale ale simbolisticii rezidualului în Europa, 
autor	Alexandru	Condrache,	colecția	Comunicare Media.	
Invitați:	prof.	univ.	dr.	Adriana	Babeți,	prof.	univ.	dr.	Călin	Andrei	
Mihăilescu,	autorul	și	Bogdan	Hrib,	editor	Tritonic.

–	ora	14	 STAND	 Tritonic,	 lansarea	 volumului	 Jurnalismul de 
investigație o specie pe cale de dispariție,	autor	Răzvan	
Durlan,	colecția	Comunicare Media.	Invitați:	autorul,	prof.	univ.	
dr.	Dumitru	Borțun	și	editorul	Bogdan	Hrib

–	ora	15	 STAND	Tritonic	/	Etica si integritatea in viața publică,	autor	
Daniela	Mituțoiu,	colecția	Instituții și politici publice.	Invitați:	
autorul	și	Bogdan	Hrib,	editor	Tritonic

–	ora	16	 STAND	Tritonic	/	Holograma Rusia. Kremlinul între discurs 
și realitate,	autor	Mihaela	Rusu,	colecția	Comunicare Media.	
Invitați:	autorul,	Ciprian	Sasu,	jurnalist,	Dumitru	Prunariu,	fost	
ambasador	la	Moscova și	Bogdan	Hrib,	editor	Tritonic.


