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NOTES
MIHAIL M. ANDREESCU1
1. WILLIAM DIEHL
27
Traducere din limba engleză de Mariana Grancea şi Horia Florian Popescu
RAO International Publishing Company Bucureşti, 2008, 604 p.
Un roman istoric dedicat ultimului război mondial.
Autorul. în nota devenită obişnuită a aventurii şi misterului, prezintă
epopeea unui spion al lui Hitler în Statele Unite, în încercarea de a opri intrarea
acestora în război.
Deşi este scris în genul romanelor de aventură, ca multe altele apărute în
ultima vreme, el reuşeşte să reconstituie atmosfera din timpul celui de-al doilea
război mondial, atât în viaţa cotidiană cât mai ales pe frontul nevăzut al
spionajului.
Poate fi util, într-o anumită măsură, celor care se ocupă de această epocă.
2. SORIN LIVIU DAMEAN
Diplomaţi englezi în România, 1866-1880,
[English Diplomats in Romania, 1866-1880]
Editura Universitaria, Craiova, 2008, 348 p.
Autorul prezintă 170 documente din arhivele Foreign Office, constând din
corespondenţa consulilor englezi la Bucureşti cu Ministerul de Externe al Angliei,
din perioada 1866-1880, privind relaţiile româno-engleze şi atitudinea celor două
state în probleme de interes zonal şi general european, dar şi în alte domenii.
Volumul, respectând tehnica editării documentelor, este un preţios
instrument de lucru pentru toţi cei care au preocupări în domeniul istoriei
moderne.
3. FLORIN, GH. GHEŢĂU
Relaţiile româno-italiene în perioada neutralităţii (aug. 1914-aug. 1916)
[Romanian-Italian Relations during the Neutrality Period (aug. 1914-aug. 1916)]
Editura Focus, Petroşani, 2008, 120 p.
Prezintă un studiu al relaţiilor româno-italiene din perioada neutralităţii
României, evidenţiind problemele comune care au determinat cele două state să
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ducă o politică de neutralitate la începutul primului război mondial, pentru ca mai
târziu, deşi erau membre ale Triplei Alianţe, să adere la Tripla Înţelegere, intrând
în război de partea acesteia.
Studiul se încheie cu o anexă de 10 documente referitoare la relaţiile dintre
cele două state.
4. IOAN OPRIŞ
Provocarea noilor muzeografii
[The Challenge of New Museologies]
Editura Istros, Brăila, 2008, 236 p.
Autorul face o incursiune în istoria şi evoluţia muzeografiei în secolele
XVIII-XXL creionând astfel criteriile de bază ale acestei noi ştiinţe din domeniul
istoriei şi nu numai.
Lucrarea este de un real interes pentru cei care studiază ştiinţele de
frontieră ale istoriei şi doresc să se specializeze în domeniul muzeografiei.
5. NICOLAE MAGIAR
Nicolae Stoica de Haţeg: preocupări istoriografice
[Nicolae Stoica de Haţeg: Historiographic Preoccupations]
Editura Învierea, Arhiepiscopia Timişoarei, Timişoara, 2008, 544 p.
Lucrare amplă dedicată de autor unuia dintre cei mai mari cronicari şi
istorici ai Banatului din perioada stăpânirii austriece.
Monografia, extrem de amplă, dă autorului prilejul de a face incursiuni în
cultura şi societatea Banatului epocii modeme, a spiritului cărturăresc din zonă şi
a preocupărilor istorice şi istoriografice ale unor bănăţeni, între care şi Nicolae
Stoica de Haţeg. Lucrarea prezintă interes deosebit pentru cei care sunt atraşi de
istoria locală şi de problemele istoriografiei de la sfârşitul epocii medievale şi
începuturile modernismului.
6. DINICĂ CIOBOTEA, VLADIMIR OSIAC
Politica Imperiului ţarist la Dunărea de Jos (1711-1878)
[The Policy of the Tsarist Empire in the Lower Danube (1711-1878)]
Editura Aius Printed, Craiova, 2008, 306 p.
Lucrare interesantă şi de actualitate, vizând evoluţia relaţiilor româno-ruse
în contextul mai larg al relaţiilor ruso-otomane şi ruso-europene.
Sunt evidenţiate multiple aspecte pe parcursul evoluţiei acestora, cu
trimitere specială la consecinţele lor asupra evoluţiei statelor româneşti şi a
României.
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Cei doi autori insistă apoi pe Războiul de Independenţă al României, parte
a războiului ruso-turc din 1877-1878, pe jertfele de sânge ale românilor în
cucerirea libertăţii statale şi pe consecinţele tratatelor de pace şi atitudinea marilor
puteri cu privire la România.
7. CONSTANTIN GIURESCU
Despre boieri şi despre rumâni
[About Boyars and Romanian Serfs]
ediţie de Dinu C. Giurescu, Editura Compania, Bucureşti, 2008, 270 p.
În cadrul Colecţiei de „restituiri istorice“ îngrijitorul ediţiei, distins istoric
el însuşi, a adus un pios omagiu operei şi memoriei bunicului său, istoricul
Constantin Giurescu, publicând unul dintre studiile sociale de interes ale acestuia,
care îşi păstrează valoarea şi astăzi, constituind o serioasă bază de plecare în
realizarea de noi studii în domeniu. Lucrarea se adresează deopotrivă
specialiştilor, dar şi celor care doresc să cunoască trecutul.
8. ***
Evoluţia podoabelor în ţările române în secolele XIII-XVIII
[The Evolution of Finery in the Romanian Countries in the XIIIth-XVIIIth
Centuries]
Craiova, 2008, 72 p.
Un interesant catalog, cuprinzând un studiu de specialitate şi prezentarea
unor podoabe aflate în colecţiile Muzeului Naţional al României şi ale Muzeului
Olteniei din Craiova, care prilejuieşte celor interesaţi şi publicului larg să ia
cunoştinţă de modul de viaţă şi caracterul european al gustului pentru podoabe şi
artă.
9. ***
Studii şi comunicări 1/2008
[Studies and Communications 1/2008]
acad. Gleb Drăgan, dr. Alexandru Marinescu, Marin Valentin,
coordonatori
apărut sub egida Academiei Române
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008, 218 p.
Volumul, cu caracter comemorativ, cuprinde studii şi comunicări privind
centenarul naşterii unor iluştri cărturari: biologul Mihai Băcescu, biologul George
D. Vasiliu şi istoricul Dumitru Almaş. Lucrare de interes general şi de
specialitate, care prilejuieşte tinerilor cititori şi nu numai cunoaşterea unor
personalităţi marcante ale epocii moderne româneşti, de valoare europeană şi
mondială.

