
A aparut CALENDARUL SARBATORILOR 

DACICE 
  
Va aduc la cunostinta cele mai noi aparitii editoriale ale Asociciatiei Culturale 

RADACINI. 
  
Acestea sunt: 
DACIA SECRETA, editia a II-a, completata si adaugita – autor prof. Adrian BUCURESCU 
• volumul are cu cca 100 de pagini mai mult decat editia I cu imagini mult mai bine prelucrate; 
• consideram ca pentru cei care au citit editia I orice prezentare sau comentariu este de 

prisos; 
• celor care nu cunosc despre ce este vorba le transmitem ca este o lucrare a carei prima 

editie 
a facut mari valuri starnind foarte multe si mari controverse si comentarii fata de cele prezentate 
de autor. 
• formatia de filolog a lui Adrian BUCURESCU s-a impletit fericit cu talentul sau 

scriitoricesc in 
expunerea propriei sale variante de interpretare si traducere a unora dintre textele vechi 
existente in inscriptiile descoperite, preluate dintr-o bogata bibliografie, prezentata la sfarsitul 
volumului, precum si interpretarea, cel putin inedita, a baladelor si ritualurilor populare vechi. 
  
CALENDARUL SARBATORILOR DACICE, editia I – autor Adrian BUCURESCU 
• aparitia acestui calendar reprezinta in sine un eveniment; 
• este pentru prima data in istoria noastra cand cineva abordeaza acest subiect si aduce in 
lumina sarbatorile, traditiile si datinile dacice; 
• poate constitui, in acest sfarsit de an, cel mai bun cadou pe care-l puteti face cunostintelor , 
prietenilor si rudelor. 
  
Preturile celor doua lucrari sunt: 
    DACIA SECRETA – 30,00 lei; 

   CALENDARUL SARBATORILOR DACICE (2014)  –  12,50 lei 
  

Pentru achizitionare 

– persoanele din Bucuresti pot veni la noi la birou, cu un telefon 
inainte; 
– persoanele din provincie, in baza unei comenzi prin E-mail, 
pot primi prin posta cu plata ramburs. Pentru aceasta va trebui sa ne 
trimiteti datele dvs. de contact si adresa la care doriti sa primiti cele 
doua lucrari. 
  

Gasiti atasate copertile celor doua lucrari, precum si o fila din 
interiorul calendarului (fata+verso) 
  
Le puteti comanda la tel. 0723-27 67 46; 0745-59 77 77 si/sau 

E-mail: radacini_ro@yahoo.com 
  

TRANSMITETI MAI DEPARTE !!!!!!! 
                              
Cu stima, 

mailto:radacini_ro@yahoo.com


Marian MIHAI 
presedinte A.C. RADACINI 

 

 

 

 

 

 

 


