
EDITURA ISPRI LA GAUDEAMUS

Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ a
fost prezentã ºi în acest an, la cel mai mare târg de carte organizat în România,
Gaudeamus. În data de 19 noiembrie 2016 Editura ISPRI de a organizat lansarea – pe
parcursul întregii zile – a ºapte dintre lucrãrile publicate de cercetãtorii ºtiinþifici ai
Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei
Române ºi de colaboratorii acestuia, pe parcursul anului 2016. Evenimentul s-a desfãºurat
în prezenþa coordonatorilor ºi autorilor volumelor lansate, a unor personalitãþi ale vieþii
academice ºi universitare din România, a cercetãtorilor ISPRI ºi, desigur, a cititorilor
prezenþi ºi interesaþi de publicaþiile Editurii.

Volumele lansate cu aceastã ocazie au fost: Furtuna perfectã în Europa, lucrare co-
ordonatã de Dan Dungaciu ºi Ruxandra Iordache, Spaþiul euro-atlantic post Rãzboi
Rece. Studii ºi articole, volum semnat de Paraschiva Bãdescu, Enciclopedia operelor
fundamentale ale filosofiei politice, volum coordonat de Cristian-Ion Popa, Ecce
Philosophia Politica „Diferenþa“ lui Roberto Esposito, lucrare semnatã de Viorella
Manolache, Mare ºi Mic, ultima lucrare apãrutã sub semnãtura academicianului Mircea
Maliþa, Revizuirea regulilor rãzboiului: de la intervenþia umanitarã la atacul preventiv,
volum semnat de Dana Dumitru, Transporturile – sector al infrastructurii critice, naþio-
nale ºi europene, care-l are ca autor pe Victor Matei.

Despre lucrãrile lansate au vorbit directorul ISPRI, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, co-
ordonatorii ºi autorii volumelor lansate dar ºi invitaþii acestora, printre care îi amintim
pe Iulian Chifu, preºedinte al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor ºi Early Warning
ºi Giordano Altarozzi, decan al Facultãþii de ªtiinþe ºi Litere din cadrul Universitãþii
„Petru Maior“ din Târgu Mureº. Vorbitorii au evidenþiat calitatea lucrãrilor lansate –
unele fiind rezultatul cercetãrilor de mai mulþi ani ale autorilor – care acoperã teme aflate
în centrul dezbaterilor din relaþiile internaþionale ºi subiecte de referinþã în ºtiinþele po-
litice.

Cãrþile lansate de Editura ISPRI la Târgul de Carte Gaudeamus se adreseazã unui pu-
blic larg: cercetãtori ºtiinþifici ºi cadre universitare, studenþi ºi masteranzi, diplomaþi ºi
consilieri ºi, desigur, tuturor cititorilor interesaþi de domeniile ºtiinþe politice ºi relaþii in-
ternaþionale, numãrul acestora din urmã fiind din ce în ce mai mare, dovadã fiind nu-
mãrul celor prezenþi la lansãrile din acest an. Mai multe detalii despre volumele lansate
se gãsesc pe www.ispri.ro.
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