
Baba Hârca vine la GAUDEAMUS

Baba Hârca va fi prezentă în cadrul Târgului Internaţional Gaudeamus 2010 pentru a face cunoştinţă cu  
toţi cei care vor să-i cunoască povestea.

Bucureşti,  18-22 noiembrie 2010. În acest an, Editura ELECTRA va fi prezentă în cadrul celei de-a 
XVII ediţii a Târgului cu un stand propriu situat pe Strada Bibliotecii, nivelul 3.20, standul 108. 
Baba Hârca sau Copiii minunaţi, este a doua carte pentru copii publicată de Editura ELECTRA (după 
best-seller-ul Atitudine), putând fi comandată la sediul editurii şi online pe site-ul www.editura-electra.ro. 
Această carte îi învaţă pe cei mici, dar şi pe cei mari, că, într-o lume dominată de totalitarism şi răutate, 
prin curaj şi inteligenţă dorinţa de libertate învinge întotdeauna.
Povestea Babei Hârca sau Copiii Minunaţi, scrisă de către doamna Oana HÎNCEA-DROSU pentru 
băiatul ei, este realizată în memoria lui Geo ZLOTESCU, ca o modestă contribuţie a editurii ELECTRA – 
ICPE la recunoaşterea adevăratului talent al acestui mare pictor român.
Acuarelele celebrului  George ZLOTESCU spun povestea la fel  de bine ca şi versurile ce le însoţesc. 
Succesiunea tablourilor, stilul şi culorile în care sunt realizate au fost validate de copii cu vârste între  
5-12 ani.
Cartea a fost lansată şi prezentată de cunoscutul jurnalist Bogdan FICEAC, bucurându-se de numeroase 
aprecieri, în cadrul evenimentului organizat de ICPE, la Palatul Snagov, în data de 30 septembrie 2010, 
cu ocazia aniversării a 60 de ani de activitate neîntreruptă pe tărâmul ingineriei electrice.

Despre autoare: 
Autoarea  cărţii  Oana HÎNCEA-DROSU este cadru didactic universitar la Universitatea „Politehnica” 
din Bucureşti.

Pictorul George (Geo) ZLOTESCU  (1906-1983) este unul dintre pictorii contemporani, care nu s-a 
bucurat de aprecierea meritată în timpul vieţii. După cel de-al doilea război mondial, a trăit din mila 
vecinilor şi a pictat puţin. Câteva tablouri se găsesc la rude şi prieteni, la Muzeul judeţean de artă din 
Bacău. Două tablouri pot fi văzute în noua galerie de artă modernă a Muzeului Naţional. În prezent, unele 
picturi au fost adjudecate la mai multe case de licitaţii de artă.

Despre Editura ELECTRA
Perfect integrată în ICPE (cel mai mare şi mai vechi institut de cercetare în electrotehnică din România) şi 
fondată  în 1993,  Editura  ELECTRA este  acreditată  de CNCSIS din 2001 şi  are peste  300 de titluri 
publicate (subvenţionate, nesubvenţionate) în 1 000 de volume.
Editura ELECTRA îşi propune diseminarea sistematică de informaţii privind cele mai importante aspecte 
ale  cercetării  ştiinţifice  fundamentale  şi  aplicative  din  domeniile:  inginerie,  economie,  medicină, 
terminologie, spiritualitate şi pentru copii.
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