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24 de ani de istorie a cărţilor la Iași
Sute de poveşti,
Mii de cărţi,
Milioane de pagini,
Miliarde de cuvinte =
24 de ani de istorie:
LIBREX 2016
Prin longevitate, amploare, dinamică, valoare şi tradiție,
Târgul de Carte LIBREX s-a impus în memoria colectivă ca un
eveniment cultural recunoscut, apreciat şi aşteptat de expozanți
şi de cititorii de toate vârstele. În fiecare an, pe fundalul desfăşurării acestui eveniment, Iaşul devine un punct de atracție
pentru editori, difuzori şi autori din întreaga țară care vin aici
cu dorința de a-şi prezenta oferta editorială recentă şi pentru a
stabili contacte cu publicul cititor, cu bibliotecile, librăriile, autorii, traducătorii şi toate categoriile profesionale conexe.

Structural, LIBREX 2016 reuneşte 160 de expozanţi cu un profil
axat pe tematica complexă a Târgului (carte, arte vizuale, muzică, papetărie, birotică, jucării), precum și pe zone care derivă din aceasta (instituții de învățământ, centre culturale, promotori culturali, biblioteci etc.).
Edituri din întreaga țară, companii distribuitoare de carte românească
şi străină, papetărie şi muzică, instituții şi asociații de cultură, autori
individuali etc. își prezintă oferta, publicul având astfel oportunitatea
de a alege cărți din diverse domenii de specialitate: artă, beletristică,
ştiință şi tehnică, calculatoare, mass-media şi comunicare, medicină,
psihologie, dezvoltare personală, religie, istorie, drept, economie, resurse umane, management, marketing, limbi străine, cărți pentru copii,
enciclopedii, dicționare şi ghiduri, manuale şi auxiliare didactice, cărți
pentru timpul liber, meditație şi recreere etc. Prin bogata ofertă de carte
prezentă la standuri şi prin numeroasele lansări de carte, LIBREX-ul
oferă un cadru adecvat plăcerii de a descoperi cărți frumoase şi valoroase, scrieri autohtone sau traduceri aproape sincrone operelor originale apărute la diverse case editoriale din întreaga lume.

LIBREX 2016 în cifre
Ediţia LIBREX 2016 se desfăşoară pe nivelurile 0 şi 1 din Palas Mall Iași, România, la aceasta participând 160 de expozanţi, dintre care 132 de edituri, 10 importatori/distribuitori de carte românească şi străină şi 18 importatori/distribuitori de papetărie, jucării,
birotică, muzică, asociaţii, fundaţii, muzee, reviste culturale etc. De
asemenea, în Agenda LIBREX 2016, sunt înscrise peste 300 de evenimente culturale dintre cele mai diverse: Conferinţele LIBREX,
întâlniri literare de excepţie, lansări și prezentări de carte, mese
rotunde, dezbateri pe diverse teme de interes, lecturi publice, momente artistice, teatru, recitaluri poetice și muzicale, expoziţii de
artă, concursuri pentru copii etc.

160

de expozanţi, dintre care:

132

edituri din România și Republica Moldova
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importatori/distribuitori de carte românească
şi străină
importatori/distribuitori de papetărie, muzică,
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instituţii de învăţământ, muzee, centre și
reviste culturale etc.

peste

de evenimente culturale dintre cele mai diverse:

300

artistice, recitaluri poetice, concursuri etc.

lansări de carte, întâlniri cu autorii, momente

Premiile LIBREX.
Titulatura şi Motivaţia Premiilor
Marele Premiu LIBREX pentru cel mai valoros program editorial
Premiul OVIDIU pentru editarea culturii clasice
Premiul SOCEC pentru promovarea culturii române contemporane
Premiul ŞARAGA pentru cea mai importantă ediție critică
Premiul BEST SELLER pentru cartea de cultură cu cel mai mare succes de librărie
Premiul OTILIA CAZIMIR pentru editarea de literatură pentru copii şi tineret
Premiul DOSOFTEI pentru bibliofilie
Premiul VASILE POGOR pentru importul de carte, publicații culturale şi ştiințifice
Premiul IOAN PETRU CULIANU pentru cea mai importantă editură
care promovează istoria culturii și civilizației
Premiul MIHAIL KOGĂLNICEANU pentru editarea cărții ştiințifice
şi de specialitate
Premiul THEOFIL SIMENSKY pentru editarea literaturii universale
Premiul LAURENŢIU ULICI pentru antologie literară
Premiul THEODOR PALLADY pentru cartea de artă
Premiul PETRU CARAMAN pentru multiculturalitate
Premiul MULTIMEDIA pentru realizarea de produse multimedia

Comisia de Jurizare şi Premiere
LIBREX 2016, cu următoarea componenţă:
PREŞEDINTE:
Ioan HOLBAN, scriitor, Director al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul“ Iaşi
MEMBRI:
Petru RADU, doctor în economie, Preşedinte al Organizației Patronale „AGORA“
a Societăților pentru Difuzarea Tipăriturilor şi a altor Bunuri Culturale din România
Dan LUNGU, scriitor, director al Muzeului Literaturii Române Iaşi
Cassian Maria SPIRIDON, scriitor, Preşedinte al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor
din România
Florin CÎNTIC, istoric, Director al Arhivelor Naționale Iaşi
Valeriu STANCU, scriitor și traducător
Traian MOCANU, profesor și critic de artă
SECRETAR:
Alina HUCAI, reprezentant al Organizatorului

Regulamentul de acordare a Premiilor
Târgului de Carte LIBREX 2016 este următorul:
1. Comisia de Jurizare şi Premiere a Târgului de Carte LIBREX, constituită
din personalități culturale ieşene şi reprezentanți ai difuzorilor de carte din România, acordă anual premii editurilor şi companiilor de difuzare a cărții românești și
străine participante la acest eveniment cultural, în semn de recunoaştere deosebită a
celor mai valoroase programe şi direcții editoriale, precum şi a celor mai bine
vândute cărți de cultură din anul precedent, având drept scop susținerea şi promovarea acțiunii de editare şi difuzare a cărții din România.
2. Premiile Târgului de Carte LIBREX se acordă după o atentă analiză a programelor şi direcțiilor editoriale ale participanților, potrivit voturilor exprimate de
membrii Comisiei de Jurizare şi Premiere, care evaluează şi departajează editurile/
companiile nominalizate.
3. Criteriul de acordare a Premiilor Târgului de Carte LIBREX este cel valoric, conform Titulaturii şi Motivației Premiilor LIBREX.
4. Voturile membrilor Comisiei de Jurizare şi Premiere sunt secrete şi se
exercită în cadrul reuniunii care are loc într-una dintre zilele Târgului de Carte
LIBREX.
5. Pentru a asigura deplina obiectivitate, membrii Comisiei de Jurizare nu
pot fi reprezentanți ai unor edituri şi/sau nu trebuie să aibă interese directe în acest
sens.
6. Votul se exercită distinct, pentru fiecare premiu în parte, iar câştigătoare
este, de fiecare dată, candidatura care întruneşte cel mai mare număr de voturi,
dar nu mai puțin de jumătate plus unu din totalul voturilor exprimate.
7. Când nu se obține minimul voturilor „pentru”, votarea se reia doar asupra acelor candidaturi mai bine plasate după turul anterior.
8. În cazuri speciale, pentru merite deosebite şi sensibil egale, se pot acorda
şi premii ex-aequo, cuantumul bănesc dublându-se, potrivit hotărârii Comisiei de
Jurizare, dar şi în funcție de resursele financiare existente.
9. Premiile constau în diplome şi bani, cuantumul sumelor fiind alocat
anual, în funcție de resursele financiare existente.
10. Premiile sunt mediatizate pe plan local, dar şi național, reprezentând o
recunoaştere cultural-valorică importantă.

Cui se adresează LIBREX?
Aria de impact a evenimentului
Grupul căruia se adresează LIBREX 2016 este reprezentat de publicul cititor de toate vârstele, de profesioniştii cărții: editori, traducători, autori de carte
consacrați şi debutanți, difuzori de carte, bibliotecari, artişti plastici, tipografi
etc., de instituțiile şi asociațiile culturale, copiii şi tinerii talentați şi, în general,
de publicul interesat de cultură, lectură, evenimente artistice conexe, dezvoltare
personală şi profesională etc.
Grupul care va beneficia direct de rezultatele proiectului este format,
în special, din vizitatorii Târgului, de pasionații de cultură, lectură şi evenimente artistice, de profesioniştii din domeniul editorial şi cultural, dar acest
efect se va răsfrânge, prin contaminare, practic, asupra întregii comunități, în
general, prin efectele culturale şi psihologice create şi rezultatele obținute
(mai multe cărți citite, rezultate profesionale şi/sau educaționale mai bune,
amplificarea interesului pentru cultură, lectură şi dezvoltare personală, cultură generală mai bogată, formarea şi cultivarea simțului artistic şi critic, recunoaşterea, selecția şi aprecierea adevăratelor valori şi, nu în ultimul rând,
socializarea susținută, în mod concret, de contactul direct cu editorii, autorii
şi prietenii într-un spațiu public rafinat).

INDEXUL ALFABETIC
AL EXPOZANŢILOR
LIBREX 2016

Editura

ACT ȘI POLITON
Director: Adrian HOTOIU
Date de contact:
Adresa: Str. Înclinată nr. 129
(incinta TUBAL), sector 5,
Bucureşti, România
Tel: + 40 723 150 090
E-mail: office@actsipoliton.ro
Web: www.actsipoliton.ro

Domenii de activitate:
editare de carte

Prezentarea editurii
ACT ŞI POLITON este o editură românească specializată în producția de audiobook-uri, care lansează și publică versiuni audio și print
în limba română ale titlurilor semnate de autori de renume din industria de dezvoltare personală, literatură motivațională de calitate, business, meditație și spiritualitate.
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Editura ACT ȘI POLITON

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Curs de pierdere în greutate: 21 de lecții spirituale ca să scapi pentru
totdeauna de kilogramele în plus;, autor: Marianne Williamson

2

Fii coios, autor: Larry Winget

3

Principiile succesului, autor: Jack Canfield

4

Putere nemărginită, autor: Anthony Robbins

5

Cele 7 obișnuințe, autor: Stephen R. Covey

6

Meditație profundă pentru vindecare, autor: Anita Moorjani

7

101 căi de a-ți transforma viața, autor: Wayne W. Dyer

8

Tu ești Placebo, autor: Joe Dispenza

9

Tata este gras, autor: Jim Gaffigan

10

Nu ceda, nu renunța, autor: Louis Zamperini

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3

Cele mai lungi audiobook-uri din România

4

Scriitori de renume, consacrați în domeniul dezvoltării personale
și profesionale

5
6

Diversitatea formei de distribuție (CD, tipărit, download .pdf și .mp3)

7

Înregistrări cu actori consacrați, la cele mai înalte standarde
Titluri special alese din bestsellerurile internaționale

Titluri unice apărute în limba română în format tipărit și audio
Diversitatea domeniilor abordate, dezvoltare personală și
profesională, meditație și relaxare, diete și sănătate, psihologie și
psihoterapie, religie și credință
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ADENIUM
Director: Adriana NAZARCIUC
Date de contact:
Adresa: Aleea Copou nr. 3,
Iaşi, România
Tel: + 40 232 277 998
E-mail: office@adenium.ro
Web: www.adenium.ro

Domenii de activitate:
editare de carte

Prezentarea editurii
ADENIUM: un exerciţiu al excelenţei!
Principiile care marchează activitatea ADENIUM sunt: pasiunea
și atenția pentru cartea bine scrisă, pentru superlativul în cultură și
știință, pentru implicarea în viața socială a comunității și pentru educația în spiritul valorilor morale. De la activitatea editorială la cea de producție a unor importante evenimente culturale, ADENIUM parcurge,
în fiecare zi, un exercițiu al excelenței. ADENIUM propune o ofertă
de carte care conține peste 140 de titluri publicate în format print (peste 70.000 de volume tipărite), ePub și PDF, în următoarele colecții:
„Punct RO”, „Anthropos”, „Colloquium”, „Biblioteca Gramsciana”,
„Action”, „Christia”, „Universalis”, „Headline”, „Equilibrium”,
„Discendo”, „O inimă de Broscuță”, „BD Junior” și „Căsuța Fermecată”. Participarea constantă la cele mai importante târguri de carte
naționale și internaționale a însemnat realizarea unor evenimente de
excepție și obținerea unor importante premii.
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ADENIUM

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Anatomia și fiziologia omului. Modele didactice pentru liceu și
admiterea la facultate, autori: Mircea Nedea, Nița Nedea

2

Infernala comedie, autor: Emil Brumaru

3

Dragoste n-are plural, autor: Vladimir Drăghia

4

O inimă de Broscuță, autor: Gheorghe Vîrtosu

5

Codul Bibliei. Semnătura lui Dumnezeu,
autor: Protosinghel Teodosie Paraschiv

6

Destinul lupului singuratic, autor: Adrian Christescu

7

Geografie – ghid de pregătire pentru bacalaureat,
autori: Florin Iancu, Simona Iancu

8

Dialogul religiilor in Europa unită, coordonatori:
Iulia Badea-Guéritée, Alexandru Ojică,

9

Je suis Charlie? Regândirea libertății în Europa multiculturală,
coordonator: Sorin Bocancea

10

Vrum-vrum, autor: Cristina Frîncu

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1

La standul ADENIUM găsești cele mai frumoase poezii,
cele mai frumoase proze și cărțile copilăriei.

2

În perioada LIBREX-ului, găsești oferte speciale la standul ADENIUM.

3

Titluri mereu în actualitate și cărți care tratează subiecte extrem de
controversate la nivel mondial.
Standul ADENIUM este singurul loc unde găsești albume de benzi
desenate.
Doar la standul ADENIUM găsești Revista de cultură contemporană
„TIMPUL”.
Seria limitată de cărți cu autograf este disponibilă doar la Standul
ADENIUM.
Cărțile câștigătoare la Concursul de Debut „Adenium Start” sunt deja
bestselleruri. Le găsești la standul ADENIUM.

4
5
6
7
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Grupul Editorial

ALL
Prezentarea editurii

Director: Mihail PENESCU
Date de contact:
Adresa: Bdul Constructorilor nr. 20A,

Grupul Editorial ALL este format din editurile
et. III, sector 6, Bucureşti, România
ALL, ALL Educațional, ALLFA, Galaxia Copiilor, Sian
Tel.: + 40 21 402 26 00
Books şi Helen-Exley România. A fost fondat în 1991
şi reprezintă unul dintre editorii de top din România.
Fax: + 40 21 402 26 10
În prezent, editurile ALL publică peste 200 de titluri
E-mail: info@all.ro
anual, în peste 40 de serii şi colecții de carte. ALL are
un portofoliu central de carte academică şi specializaWeb: www.all.ro
tă, în care se regăsesc lucrări importante din domeniul
ştiințelor sociale, ştiințelor naturale şi medicinii.
Printre cărțile de referință care se adresează specialiştilor şi nu numai se pot număra Sociologia (Anthony
editarea de carte
Giddens), Diplomația (Henry Kissinger), Istoria filosofiei
(Frederick Copleston), Istoria românilor (D. C. Giurescu), Istoria lumii (Immanuel Geiss), Agenda medicală Merck,
Medicul casei, Manualul Merk, o serie extinsă de manuale Harrison, albume color, precum şi serii foarte cunoscute de monografii de specialitate din domeniile mai sus menționate. ALL Educațional deține un portofoliu
impresionant de carte educațională, începând cu manuale şi auxiliare pentru ciclul primar şi terminând cu
lucrări şi manuale care se adresează studenților şi celor care urmează studii post-universitare. Pentru ciclurile
gimnazial şi liceal ALL Educațional deține un portofoliu semnificativ de manuale şi auxiliare aprobate de
Ministerul Educației, acoperind toate disciplinele predate în şcoală. De asemenea, editura publică o serie de
lucrări de specialitate şi de dezvoltare personală (este editorul seriei „Gallup” în România şi al lucrărilor lui
Franklin Covey). ALLFA deține portofoliul de beletristică al Grupului Editorial ALL. „Strada Ficțiunii” (literatură bestseller, contemporană şi clasică) și „Iubiri de altădată” (literatură clasică de dragoste) sunt cele mai
importante colecții ale editurii şi se bucură de o mare vizibilitate în piață şi de aprecierea deosebită a criticilor şi
a publicului deopotrivă. Editura deține şi un important portofoliu de albume şi cărți ilustrate. GALAXIA
COPIILOR este editura care se adresează copiilor între 3 şi 11 ani. Are serii unice în România şi deține un
portofoliu important de cărți cu autori români, educative şi de divertisment. Este editorul român al seriei „Pixi”
(format mic, mare şi enciclopedic), care se bucură de succes în peste 40 de țări din Europa. HELEN EXLEY
ROMÂNIA este co-editorul cărților HELEN EXLEY UK în limba română şi are în portofoliu peste 100 de titluri
de cărți-obiect. SIAN BOOKS, cea mai nouă editură a Grupului, este dedicată cărților care se adresează femeilor, propunând cărți de sănătate, îngrijirea copilului, design, divertisment etc. Editurile ALL aduc în fiecare an
în România cărți din 16 limbi, traduse de specialişti reputați, unele dintre ele fiind cunoscute în foarte multe țări
ale lumii. Totodată sunt promovați autorii români din toate domeniile. Adaptându-se cerințelor actuale, editura
a dezvoltat şi un portofoliu important de carte electronică, oferind publicului peste 1.000 de cărți în acest
format. Cu o prezență constantă şi vizibilă, oferind publicului cărți de o calitate excepțională, Grupul Editorial
ALL se numără printre cei mai importanți actori ai pieței de carte din România. Grupul Editorial ALL este
format din editurile ALL, ALLFA, GALAXIA COPIILOR, SIAN BOOKS și HELEN EXLEY ROMÂNIA. A fost
fondat în 1991 și reprezintă unul dintre editorii de top din România. În prezent, Editurile ALL publică peste 200
de titluri anual, în peste 40 de serii și colecții de carte.

Domenii de activitate:
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Editura ALL

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Petru cel Mare, autor: Robert K. Massie

2

Harrison. Manual de medicină, autor: Dan L. Longo

3

Taylor. Manual de diagnostic diferențial, autor: Dr. Paul M. Paulman

4

Rețete din crudități, autor: Elena Pridie

5

Puterea vindecătoare a apei, autor: Fereydoon Batmanghelidj

6

Life coaching, autor: Annie Lionnet

7

Pisicile războinice, autor: Erin Hunter

8

Iubesc să fiu femeie, autor: Hedi Hoka

9

După 7 ani, autor: Guillaume Musso

10

Cum să te îndrăgostești, autor: Cecelia Ahern

4 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2

Reduceri de 20 % la peste 300 de titluri

3

Seriile de autor „Cecilia Ahern” și „Guillaume Musso”
într-un nou format
Peste 60 de titluri definitorii pentru practica modernă
de la cei mai mari editori de carte medicală din lume

4

Noi titluri în seriile îndrăgite de copii, „Pixi” și „Erin Hunter”
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Editura

ANDREAS
Director: Gheorghe DUMITRU
Date de contact:
Adresa: Str. Băiculești nr. 5, bl. A3,
ap. 56, cod poștal 013188, sector 1,
București, România
Tel./Fax: + 40 21 222 07 67
E-mail: ivo_print@yahoo.com
Web: www.editura-andreas.ro

Domenii de activitate:
Prezentarea editurii

editare și tipărire de carte diversă

În 2005, o „echipă“ a avut curajul de a pleca la drum, către lumea
cărții. Cei trei, pentru că erau doar trei, s-au aventurat către acest
drum plin de suişuri şi coborâşuri, unele mai mari, altele mai mici.
Călătoria a fost grea, dar frumoasă şi continuă până în ziua de azi.
Iubirea pentru cuvinte a făcut ca, după mai bine de zece ani, cei trei să
adune în tolba lor mai multe sute de „minuni“ destinate celor care
împărtăşesc aceeaşi pasiune... cartea! Familiile cărților din tolbă (beletristică pentru copii şi părinți, dicționare, auxiliare şcolare, cărți pe
teme religioase, cărți gastronomice etc.) i-au ajutat, zi de zi, să capete
experiență şi să aducă un plus de valoare fiecărui proiect în parte,
dobândind astfel aprecierea cititorilor.
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Editura ANDREAS

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Călugărul, autor: Mihaela Ion

2

Viața în pustie, autor: Mihaela Ion

3

Dicționar român – englez, englez – român, autor: Otilia Felea

4

Neiubirea, autor: Mihaela Ion

5

Aventurile lui Peter Iepurașul, autor: Beatrix Potter

6

Noile minuni ale Sfântului Ioan Rusul,
autori: Pr. Ioan Vernezos, Pr. Gheorghe Nicolae

7

Legendele florei și faunei

8

Carte de bucate mănăstirești, autori: Pr. Dionisie Voinescu, Mihaela Ion

9

Pe urmele enigmaticelor orașe dispărute, autor: Nicolae Gheorghiu

10

Eu pot!... Tu vrei?, autor: Claudiu Romeo Drăgan

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4

Cărți editate de profesioniști

5

Raport calitate/preț foarte bun (zeci de lucrări cu cel mai mic preț
de pe piață!)

6

Cărțile religioase sunt atent redactate, conform dogmelor religioase

7

Auxiliarele școlare sunt atent realizate, respectându-se programele
școlare și noile metode de învățământ

Cărți la cel mai mic preț de pe piață
Coperte atractive, interioare cu o grafică deosebită
Titluri diverse, de referință, din literatura română și universală
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Editura

ARS LONGA
Director: Brândușa Tămaș
Date de contact:
Prezentarea editurii

Adresa: Iași, str. Elena-Doamna,
nr. 2, cod 700398, Iaşi, România
Tel.: + 40 724 516 581
Fax: + 40 232 215 078
E-mail: ars.longa@live.com
arslonga@mail.dntis.ro
ed.arslonga@gmail.com
Web: www.arslonga.ro

Înființată în 1994, Editura Ars
Longa s-a impus publicului cititor prin
câteva colecții de prestigiu: „Teatru &
Teatru”, „Arcadia”, „Alif”, „Summa
cum laude”, „Ridentem dicere verum
Academica”, „Document”, „Didactica”,
„Filosofica”, „Religio”, „Med.”, „Fizică
Domenii de activitate:
teoretică şi aplicații”, „Geppetto”.
literatură (clasică şi contemporană);
Un loc important în aparițiile sale
teorie şi critică literară; lingvistică;
editoriale îl ocupă literatura clasică şi
studii, eseuri, memorialistică;
contemporană națională şi universală.
ştiință; ştiințe umaniste; religie &
Aici trebuie să menționăm importanta
spiritualitate; literatură pentru
Colecție „LIC” (Literatură Irlandeză
Contemporană), ajunsă la numărul 26,
copii; educație
Colecțiile: „Perseide” (literatură contemporană franceză și română), „Către cititori” (ediții multilingve) „Carmina” (literatură clasică română în ediție
bilingvă română-latină) şi „Española” (literatură contemporană spaniolă şi
română în ediții bilingve), precum şi Colecția „Alpha” (debut).
Prezentă chiar de la început la Târgurile Internaționale de Carte: Frankfurt,
Leipzig, Burgos, Paris, Bologna, Barcelona, editura colaborează cu instituții
de prestigiu din Franța, Italia, Spania, Brazilia, Irlanda ş.a. De asemenea,
organizează, începând din 2013, serate literare la Paris, în cadrul cărora sunt
prezentate cele mai recente volume din Colecția „Perseide”.
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Editura ARS LONGA

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Iași – oraș al diversității, coordonator: Laurențiu Rădvan

2

Umanism și alteritate în islam, autor: Christian Tămaș

3

La revedere, patrie! (mărturii ale refugiaților sirieni),
ediție bilingvă română – arabă, coordonator: Mazen Rifai

4

Corăbii cu cenuşă, autor: Lucian Blaga (ediţie multilingvă)

5

La esfinge/Sfinxul, autor: Miguel de Unamuno
(ediție bilingvă spaniolă – română)

6

Mi libro de español (teste de limba spaniolă, nivel A2 A2+),
autor: Amelia Sandu-Andrieș

7

Marie réparatrice/Marie vindecătoarea,
autor: Louis Philippe-Hébert (ediție română – franceză)

8

Psalmi/Salmos, autor: Dorel Vișan
(ediție bilingvă română – spaniolă)

9

Știința noastră cea de toate zilele,
autori: Mugur Bogdan Răuț, Anca Răuț și Maricel Agop

10

Noi doi și atât (Pușa Roth în dialog cu Eugen Cristea și Cristina Deleanu)

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Pentru colecțiile prestigioase
2 Pentru varietatea tematică
3 Pentru calitatea traducerilor
4 Pentru calitatea grafică
5 Pentru a vedea ultimele noutăți și pentru a afla despre volumele în pregătire
6 Pentru raportul calitate/preț
7

Pentru competența persoanelor de la stand, care pot furniza detalii referitoare
la fiecare volum în parte
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Grupul Editorial

ART
Director general: Dan IACOB
Date de contact:
Adresa: Splaiul Independenței
nr. 315 – 317 – 319, OBLD18, sector 6,
cod 062650, Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 224 30 86
E-mail: office@editura-art.ro
Web: www.editura-art.ro

Domenii de activitate:
editare și comercializare carte

Prezentarea editurii
Editura ART vizează literatura universală, dar şi literatura română şi
contemporană. Dorim să ne câştigăm cititorii prin alegerile noastre de autori, de traducători, prin calitatea grafică a cărților noastre. Singura reacție
va fi aceea dictată de exigența calității. Veți înțelege de ce!
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Grupul Editorial ART

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Axolotul. Povestiri cu cronopi şi glorii, autor: Julio Cortázar,
Editura Art

2

Bambini di Praga, autor: Bohumil Hrabal, Editura Art

3

Integrala prozei scurte, autor: Truman Capote, Editura Art

4

Miss Peregrine. Orașul pustiu, autor: Ransom Riggs,
Editura YoungArt

5

Furia Roșie, autor: Pierce Brown, Editura YoungArt

6

Al cincilea val, autor: Rick Yancey, Editura YoungArt

7

Ferbonia, autor: Ioana Nicolaie, Editura Arthur

8

Percy Jackson și Olimpienii – Ultimul Olimpian,
autor: Rick Riordan, Editura Arthur

9

Povești la telefon, Giani Rodari, Editura Arthur

10

Cronicile din Narnia (Leul, Vrăjitoarea și Dulapul),
autor: C. S. Lewis, Editura Arthur

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Cele mai importante titluri pentru copii și adolescenți
2 Condiții grafice de excepție
3 Cărți distinse cu cele mai importante premii literare
4 Cărți care stau la baza celor mai recente ecranizări hollywoodiene
5 Cărți de Oscar – Marțianul, Persepolis, Coraline, Culoarea purpurie etc.
6 Bestselleruri internaționale
7 Selecție de titluri science-fiction, fantasy, crime și noir de excepție
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Editura

ARTES
UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi

Director: Diana-Beatrice ANDRON
Director tehnic: Inf. Emilian POPA
Date de contact:

Prezentarea editurii
Înființată în 1997, Editura Artes
a Universității de Arte „George Enescu” din Iaşi are ca deziderat îmbinarea armonioasă a valorilor artei ro-

Adresa: Str. Costache Negruzzi
nr. 7 – 9, Iaşi, România
Tel./Fax:+ 40 232 212 549
E-mail: enescu@arteiasi.ro
Web: www.artesiasi.ro

Domenii de activitate:
învățământ universitar,
editare carte și partitură,
albume de artă

mâneşti şi universale. Datorită filiației universitare triplu direcționate pe domeniile – muzică, teatru şi arte
vizuale –, Editura Artes a reuşit să asigure apariția şi difuzarea de publicații periodice cu caracter ştiințific, didactic şi larg cultural, din domeniul
artistic, şi nu numai: cursuri universitare, monografii, albume de artă, partituri muzicale şi periodice de specialitate. Cele două direcții complementare
ale editurii vizează publicarea autorilor consacrați şi promovarea tinerilor
autori în cadrul următoarelor direcții: Creație (Muzică, Arte vizuale, Teatru);
Didactică; Istorie şi critică; Stilistică; Antologie de folclor; Bizantinologie; Conferințele Universității; Lexicografie; Tehnologia informației şi Comunicării (Muzică,
Arte vizuale, Teatru).
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EDITURA ARTES

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 365 dialoguri despre teatru, autori: Bogdan Ulmu și Călin Ciobotari
2

George Pascu – Din dragoste de muzică şi de oameni. 14 Convorbiri moderate de
Mihail Cozmei şi Dora-Maria David, autor: George Pascu
(editori: Mihail Cozmei, Dora-Maria David)

3

Etimologii Populare „Francoafone” în dramaturgia românească („Filiera” cazurilor:
V. Alecsandri, I. L. Caragiale şi extensia spre E. Ionescu) / Des Fausses Étymologies
«Franco-Aphones» dans la Dramaturgie Roumaine («La filière» des cas de:
V. Alecsandri, I. L. Caragiale et l’extension vers E. Ionesco), autor: Cristian Stamatoiu

4

155 ani de învăţământ artistic modern la Iaşi, coord. Atena Elena Simionescu,
vol. I – 1830 – 1950 (premise, înfiinţare, dezvoltare), vol. II – 1950 – 2015
(evoluţie), vol. III – 2015 (Universitatea astăzi)

5

Întemeietori şi urmaşi ai şcolii ieşene de teatru (1836 – 1951), autor: Irina Scutariu

6

Caragiale. De la document la ficţiune, autor: Călin Chirilă

7

În căutarea marionetei, autor: Anca-Doina Ciobotaru

8

Drumul spre spectacol prin metoda David Esrig. Pentru un teatru existenţial,
autor: Florin Vidamski

9

Studii muzicologice de & despre Vasile Spătărelu, coordonator: Carmen Chelaru

10

Vector – Critical Research in Context. Post-photography / Vector – cercetare critică
în context. Post-fotografia, autori: Matei Bejenaru și Cătălin Gheorghe

CÂTEVA MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Lucrări de excepție realizate de cadre didactice universitare
2 Prețuri bune raportate la calitatea conținutului
3 Dezvoltarea de programe editoriale de interes pentru specialiști
4 Oportunitatea de a dezvolta noi direcții de cercetare în domeniu
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Editura ASTRO,
Editurile MACMILLAN şi

MM PUBLICATIONS
Director: George HUZUM
Date de contact:
Adresa: Str. Iacob Negruzzi nr. 37A,
sector 1, Bucureşti, România
Tel: + 40 722 353 889
Fax: +40 21 222 71 62
E-mail: astro.impex@yahoo.com
Web: www.cartea-mea.ro,
www.depozit-de-carti.ro,
www.pro-librarie.ro

Domenii de activitate:
editură, distribuție de carte,
importator de carte

Prezentarea companiei
Editura ASTRO este prezentă pe piața de carte din România din anul
1993 şi are în special titluri dedicate şcolarilor: bibliografie şcolară, dicționare, atlase, ghiduri de conversație, cărți ilustrate pentru copii. De asemenea,
compania ASTRO este principalul importator al Editurilor MACMILLAN
şi MM PUBLICATIONS în România. Aceste edituri oferă manuale şcolare
de limba engleză, dicționare, literatură clasică în limba engleză, cărți pentru
copii şi o gamă variată de titluri destinate predării limbii engleze și pregătirii pentru examene. Tot în cadrul companiei funcționează și un centru de
vânzare en-gros şi en-détail pentru retaileri, dar şi patru librării virtuale.
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Editura ASTRO, Editurile MACMILLAN şi
MM PUBLICATIONS

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Atlas geografic școlar, autori: Eustațiu C. Gregorian,
Victor Dumitrescu, Nicolae Gheorghiu, Editura Astro

2

Ghid de conversație și călătorie român – englez, autor: Laura Teodora
Rădulescu, Corina Despot, Lisa Despot, Editura Astro

3

Dicționar explicativ școlar, autor: Alexandru Andrei, Editura Astro

4

Dicționar de sinonime, omonime și antonime, Editura Astro

5

Lecturi pentru școlari I – VIII, Editura Astro

6

Basme populare românești, Editura Astro

7

Balade populare românești, Editura Astro

8

Legende populare românești, Editura Astro

9

Prin lumea magică a poveștilor, Editura Astro

10

Micul Prinț, autor: Antoine de Saint-Exupéry, Editura Astro

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Prețuri atractive
2 Titluri din bibliografia școlară
3 Reduceri semnificative
4 Învățarea și aprofundarea limbii engleze
5 Cărți interesante și folositoare
6

Cărți dedicate studierii limbilor străine atât pentru începători,
cât și pentru avansați

7

Exclusivități
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Editura

AULA MAGNA
Director: Alexandru MUȘINA
Date de contact:

Prezentarea editurii
Editura AULA MAGNA și-a început
activitatea la Brașov, în 1999. Ideea înființării acestei edituri i-a aparținut poetului și

Adresa: Calea București nr. 97
sc. C, ap. 27, cod poştal 500610,
Brașov, jud. Brașov, România
Tel.: + 40 725 915 335
+ 40 268 318 647
E-mail: editura_aula@yahoo.com
Web: www.aula.ro

profesorului ALEXANDRU MUȘINA. El își

Domenii de activitate:

dorea să promoveze scriitori și autori de

editare de carte

manuale auxiliare dintre cei mai prestigioși
pe plan național. Mission Statement-ul editurii este: „Să oferim calitate intelectuală maximă
la prețuri minime pentru cărțile de care ai nevoie”. Cele mai importante proiecte editoriale sunt legate de cărți didactice, beletristică, dicționare și antologii reunite în Colecțiile:
„Bacalaureatul de Nota 10” / „Evaluarea Națională” / „Canon clasicii Aula” / „Dicționarele Aula” / „Antologiile Aula”. Manualele auxiliare editate de AULA MAGNA cuprind
întreaga materie din programa pentru Bacalaureat și Evaluarea națională și oferă zeci de
subiecte rezolvate, structurate conform modelelor propuse de Ministerul Educației Naționale. Autorii şi colaboratorii AULA MAGNA sunt unii dintre cei mai renumiți scriitorii şi
profesori din țară, printre care se numără: Nicolae Manolescu, Alexandru Cistelecan,
Matei Vişniec, Ioan Groşan, Florin Iaru, Alexandru Muşina, Gheorghe Crăciun, Gabriel
Angelescu, Ovidiu Moceanu, Romulus Bucur, Andrei Bodiu, Caius Dobrescu, Adrian
Lăcătuş, Mihaela Gheorghe, Rodica Ilie, Tania Muşina, Mona Arhire, Evelina Cârciu,
Mircea Moț, Raluca Iancău etc.
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Editura AULA MAGNA

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

15 dialoguri critice, autor: Alexandru Cistelecan

2

Decalogul criticii literare, autor: Nicolae Manolescu

3

60 + 1 romane românești, autori: Evelina Circiu și Katalin Baltin

4

Adrian Marino (monografie), autor: Constantin M. Popa

5

Nicolae Breban (monografie), autor: Liviu Malița

6

O sută de ani de zile la Porțile Orientului, autor: Ioan Grosan

7

O zi dinaintea sfârșitului lumii, autor: Val Manescu

8

POEZIA. Teze, ipoteze, explorări, autor: Alexandru Mușina

9

Poeți moderni, autor: Nicolae Manolescu

10

Textul dintre texte, autor: Patrick Călinescu
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BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

„GHEORGHE ASACHI” IAȘI
Date de contact:

Prezentarea expozantului

Adresa: Bdul Ştefan cel Mare şi
Sfânt nr. 10 (Galeriile Comerciale
„Ştefan cel Mare”, mezanin), Iaşi,
România
Tel./Fax: + 40 332 110 044
E-mail: contact@bjiasi.ro
Web: www.bjiasi.ro

Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”, înființată la 1 octombrie 1920, a fost instalată, la început, împreună cu „Muzeul Oraşului
Iaşi”, într-o clădire ce aparținuse Direcției Societății Invalizilor. În
perioada 1943 – 1944 este mutată într-un local mai mare, pe strada
Lăpuşneanu, deschizându-se pentru public „complet reorganizată” la
5 ianuarie 1944, însă fondul de carte deținut (peste 24.000 de volume)
se risipeşte din cauza ravagiilor războiului. Începând cu anul 1950 îşi
desfăşoară activitatea sub denumirea oficială de Biblioteca Regională
Iaşi, dar a fost cunoscută vreme de aproape două decenii ca Biblioteca
„Ion Creangă”. Din 1968 devine Biblioteca Județeană Iaşi, iar din
1983, primeşte numele de Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”
Iaşi. Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iaşi este o bibliotecă
publică de tip enciclopedic, care asigură egalitatea accesului la informații şi la documentele necesare informării, educației permanente şi
dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social
sau economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate.
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Concurs pe Pagina de Facebook a Bibliotecii „Gheorghe Asachi” Iaşi
CONCURS DE CONTORSIONISM LIRIC
L-ați citit pe Eminescu în școală pentru că așa trebuia? Noi vă oferim acum
motivul să-l citiți de plăcere! Vă provocăm să reproduceți împreună cu persoana iubită următoarea strofă eminesciană: „Fruntea albă-n părul galben / Pe-al meu
braț încet s-o culci, / Lăsând pradă gurii mele / Ale tale buze dulci...” Credeți că reușiți? Mai citiți o dată, fotografiați-vă, dați-ne tag și trimiteți rezultatul pe pagina
de Facebook a Bibliotecii sub formă de comentariu în postarea cu anunțul concursului. Cele mai reușite fotografii vor fi premiate cu pachete de cărți în cadrul
târgului LIBREX 2016, care are loc în perioada 9 – 13 martie. Premiile vor fi
ridicate de la standul nostru aflat în Atrium, Palas Mall. N.B.: Conform DEX, braț
= segment al membrului superior cuprins între cot și umăr. Succes!
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BYTON MUSIC
Director: Costin CONAC
Date de contact:
Adresa: Str. Someşului nr. 12, bl. 1,
ap. 2, Floreşti, jud. Cluj, România
Tel./Fax: + 40 264 267 119
E-mail: contact@byton.ro
costi_conac@yahoo.com
Web: www.byton.ro

Domenii de activitate:
multimedia

Prezentarea expozantului
BYTON Music se ocupă cu activități de import, distribuție și comercializare de muzică, pe CD, DVD, SACD, Blu-ray, vinil. Începând
cu anul 2015, onorăm, la cerere, și filme de la diferite case de producție. Oferim reduceri de preț între 10 și 35 %, precum și condiții avantajoase pentru distribuitori, librării și magazine de specialitate.
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BYTON MUSIC

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Gheorghe Zamfir – 4 CD-uri

2

W. A. Mozart – 4 CD-uri

3

A. Vivaldi – 4 CD-uri

4

Karajan – 4 CD-uri

5

Maria Callas – 4 CD-uri

6

R. Schumann – 4 CD-uri

7

A. B. Michelangeli – 4 CD-uri

8

Glenn Miller – 2 CD-uri

9

Eddie Condon – 2 CD-uri

10

C. Parker – 2 CD-uri
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Editura

CARMINIS
Director: Carmen IORDĂCHESCU
Date de contact:
Adresa: Str. Exercițiu, Bl. D22,
sc. B, ap. 1, cod poştal 110242,
Pitești, jud. Argeș, România
Tel.: + 40 248 252 467
Fax: + 40 248 253 022
E-mail: editura_carminis@yahoo.com
Web: www.carminis.ro

Domenii de activitate:
editură

Prezentarea editurii
Editură particulară cu profil educațional, fondată în 1994. Publică literatură pentru copii și tineret, scriitori români contemporani,
beletristică, memorialistică și „Almanahul Copiilor”, în colaborare cu
USR, câteva colecții: „Eroii”, „Căsuța cu povești” – Silvia Kerim, „Licurici”, „Confluențe”. Publică, de peste douăzeci de ani, manuale și
auxiliare școlare, concepute metodic, integrat și creativ.
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Editura CARMINIS

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Poveștile bunicii albe, autor: Silvia Kerim

2

Moșul din oglindă, autor: Silvia Kerim

3

Când paronimele preferă rimele (Mic dicționar ilustrat),
autor: Passionaria Stoicescu

4

Cartea înaripată, autor: Passionaria Stoicescu (poezie)

5

Stirpe basarabă (roman istoric), autor: Petru Demetru Popescu

6

Zânuța Dora-Li și vrăjitoarea Ciumfi (roman), autor: Anastasia Popa

7

ABC-ul ghicitorilor. Hai la joc!, autor: Elena Tudor

8

În împărăția animalelor. Alfabetul ghiduș în povestiri și jocuri,
autor: Anastasia Popa

9

Almanahul copiilor 2015

10

Fereastra de la Veneția, autor: Silvia Kerim

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4
5
6
7

Șansa de a cerceta „Să dezlegăm tainele comunicării” după noile manuale și
alte auxiliare pentru lucrul la clasă: „Culegerea de matematică a copiilor isteți”,
„Primii pași în clasa pregătitoare” etc.
Cărți cu reducere și rabat motivant pentru un număr mai mare de exemplare
comandate la nivelul clasei
Expoziția de carte „Silvia Kerim – In memoriam”
Caligramele Passionariei Stoicescu (tablouri ilustrate prin versuri)
Cărțile de literatură pentru copii și tineret ale unor prestigioși scriitori contemporani: Silvia Kerim, Passionaria Stoicescu, Petru Demetru Popescu, Anastasia Popa,
Maria Ioana Vasiloiu, Crina Bocșan-Decusară etc.
Ghiduri, lucrări metodice, dicționare utile cadrelor didactice, elevilor, studenților
și părinților
Colaborarea cu cadrele didactice și elevii privind publicarea unor articole, lucrări,
desene etc. Realizarea unor proiecte comune cu școlile pe diverse teme de interes
(lectură concursuri, ecologie etc.)
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Editura

CARTEA ROMÂNEASCĂ
Date de contact:
Adresa: Calea Victoriei nr. 133,
sector 1, Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 319 65 99
E-mail: cartearomaneasca@gmail.com
sales@polirom.ro
Web: www.cartearomaneasca.ro

Domenii de activitate:
editare de carte

Prezentarea editurii
Editura CARTEA ROMÂNEASCǍ a fost înființată în 1919, reprezintă cel mai vechi brand de carte din România și are ca obiectiv „Promovarea scrisului românesc”. În luna mai 2005, CARTEA ROMÂNEASCĂ este
preluată în administrare de către Editura Polirom. Valorile fundamentale
ale editurii sunt tradiția, dinamismul şi relația cu cititorul. Iar scopul
rămâne acelaşi din 1919.
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Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Șoseaua Virtuții. Cartea Cîinelui, autor: Cristian Teodorescu

2

Compunere cu paralele inegale, autor: Gheorghe Crăciun

3

Scriitorul și Puterea sau despre puterea scriitorului,
autor: Gheorghe Crăciun

4

Sesiunea de toamnă, autor: Eugen Negrici

5

ascultă cum plîng parantezele, autor: Nora Iuga

6

Istoria Regelui Gogoșar, autor: Radu Aldulescu

7

Marea petrecere, autor: Petre Barbu

8

Imperiul fetelor bătrîne, autor: Liliana Corobca

9

Fotograful Curții Regale, autor: Simona Antonescu

10

Pascal desenează corăbii, autor: Radu Niciporuc

CÂTEVA MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Reduceri cuprinse între 25 și 30 %
2 Cei mai iubiți scriitori români
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Editura

CASA RADIO
Radio România
Preşedinte/Director general:
Ovidiu MICULESCU

Date de contact:

Prezentarea editurii

Adresa: Str. General Berthelot
nr. 60 – 64, sector 1, București,
România
Tel.: + 40 21 303 17 53
Fax: + 40 21 303 18 84
E-mail: edituracasaradio@radioromania.ro
Web: www.edituracasaradio.ro

Domenii de activitate:
editură, muzică,

Editura CASA RADIO repreinstituție mass-media
zintă binecunoscutul nume de marcă sub care Radio România valorifică cel mai important tezaur de bunuri media din spațiul românofon. Beneficiind de experiența dobândită de una dintre cele mai mari întreprinderi
culturale autohtone – RADIO ROMÂNIA – polul editorial CASA RADIO
propune peste 30 de colecții şi serii de cărți, CD-uri şi cărți cu CD încorporat, dedicate celor mai valoroase şi apreciate creații radiofonice din domeniile publicisticii, literaturii, teatrului şi muzicii. Oferind un suport durabil
pentru ceea ce se ascultă şi se pierde în eter, fiecare produs CASA RADIO
(carte, CD) răspunde legitimelor necesități de informare, educație şi divertisment ale unor cât mai diverse categorii de public.

44

Editura CASA RADIO
Radio România

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Cuvinte potrivite, autor: Tudor Arghezi

2

Cuvinte adevărate. Andrei Pippidi citeşte pagini alese din N. Iorga

3

Alice în Ţara Minunilor, autor: Lewis Caroll

4

Rar, autor: George Bacovia

5

Noapte bună, copii!

6

A fost odată ca niciodată

7

Poesii, autor: Mihail Eminescu

8

Cum se scrie o carte, autor: Tudor Vianu

9

Căutătorul, autor: Alexandru Philippide

10

Corul de copii Radio, 70

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Vocile marilor poeți din Fonoteca de Aur în înregistrări unice
2 Interpretările marilor actori ai teatrului românesc
3

Bandă desenată / ilustratori remarcabili + teatru radiofonic pentru
copii într-un produs unic. Basme de neuitat în interpretări celebre

4
5
6
7

Documente istorice inestimabile din Arhivele Radio România
Interpretări de referință ale muzicii clasice
Emisiuni radiofonice prestigioase în colecții de succes
Prețuri atractive
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Grupul Editorial

CORINT
Directori: Cristian GREŞANU,
Prezentarea editurii

Luiza PENESCU, Daniel PENESCU

Date de contact:

Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 54A,
Grupul Editorial CORINT reSector 1, București
uneşte sub o singură siglă Editurile
Tel.: + 40 21 319 48 20,
CORINT, CORINT BOOKS, CO+40 21 319 47 97, +40 21 319 88 22
RINT JUNIOR şi CORINT EDUFax: + 40 21 319 88 66;
CAŢIONAL. De peste douăzeci de
ani, grupul de edituri CORINT
+40 21 310 15 30
oferă cititorilor un generos portofoE-mail: office@edituracorint.ro,
liu de lucrări: manuale şcolare,
vanzari@edituracorint.ro
auxiliare şcolare, dicționare, atlase
Web: www.grupulcorint.ro
şi tratate, lucrări de medicină, istorie, geografie, carte pentru copii şi tineret. Beletristica ocupă un loc important în cadrul Editurii CORINT BOOKS, prin colecțiile de literatură
străină clasică şi contemporană şi de scriitori români reprezentativi. CORINT EDUCAŢIONAL publică în fiecare an, de aproape două decenii,
peste o sută de manuale pentru învățământul preuniversitar, avizate de
MEN, fiind producătorul celui mai mare portofoliu de lucrări de acest tip
din România. CORINT JUNIOR, una dintre cele mai importante edituri
consacrate copiilor şi tinerilor din România, oferă acestora: cărți fantasy şi
de ficțiune, aflate pe listele de bestselleruri internaționale, literatură de
autori contemporani, dar şi literatură clasică şi universală, atlase şi enciclopedii, cărți ilustrate pentru toate categoriile de vârstă. Grupul Editorial
CORINT este un reper major al industriei de carte din România, o permanență a excelenței şi inovației şi preferatul a milioane de cititori de toate
vârstele.
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Grupul Editorial CORINT

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 Dezastrul de la Cernobîl. Mărturii ale supraviețuitorilor, autor: Svetlana Aleksievici
2

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. Povestea nespusă, autor: Barbara Leaming

3

Colecția „Istorie cu blazon: Iașii de odinioară”, autor: Rudolf Suțu; Mesele de odinioară:
De la Palatul Regal la Târgul Moșilor, ilustrații din Arhivele Naționale ale României,
text: Filip-Lucian Iorga și Ana Iorga

4

Experiment (volumul al treilea al seriei „Divergent”), autor: Veronica Roth

5

Berlin. Focurile din Tegel (primul volum al seriei „Berlin”), autor: Fabio Geda și Marco Magnone

6

Seria „Lux” (Obsidian, Onix, Opal), autor: Jennifer L. Armentrout

7

Colecția „Aventură și mister: Evadare din biblioteca domnului Lemoncello”, autor:
Chris Grabenstein, Nesfârșita goană după elefant, autor: Gillian Cross, Insula Doctorului Libris,
autor: Chris Grabenstein, Uluitorul Broccoli Boy, autor: Frank Cottrell Boyce, Misterul din hanul
pungașilor, autor: Kate Milford, Vânătorii de comori, autor: James Patterson

8

Mândrie + prejudecată + zombi, autori: Jane Austen și Seth Grahame-Smith

9

Rusia explodează. Planul secret pentru resuscitarea KGB-ului, autori: Iuri Felștinski și
Aleksandr Litvinenko

10

Colecția „Super Girl”: Cum să faci față oricăror probleme. Cel mai bun ghid de supraviețuire în școala
generală. Tot ce trebuie să știi despre corpul tău. Cum să fii de-a dreptul... uluitoare. Jurnalul meu de
modă secret

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Cărți de istorie care relatează evenimente actuale, la cald.
2 Biografiile unor personalități cunoscute, care dezvăluie adevăruri până azi secrete.
3 Cărți despre lumea de altădată, istoriile unor familii cu blazon.
4 Cele mai faine cărți pentru adolescenți, serii care-i țin cu sufletul la gură.
5 Cele mai atractive serii pentru copii în Colecția „Aventură și mister”.
6 Prețuri promoționale pentru toată gama de cărți.
7 Recomandări din partea reprezentanților editurii.
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Editura

CECCAR
FUNDAŢIA CECCAR – CENTRUL DE EXCELENŢĂ
ÎN BUSINESS ȘI ECONOMIE

Director: Ec. Daniela VULCAN
Date de contact:
Prezentarea editurii
Parte integrantă a Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
(organism cu o istorie de peste 90 de ani), Editura
CECCAR a fost înființată în anul 2000, fiind
acreditată CNCSIS. Editând Revista Corpului, a
cărei primă apariție a avut loc în anul 1908, Editura CECCAR publică lunar „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” împreună cu un „Supliment Legislativ”. Editura CECCAR vine în întâmpinarea publicului său (specialişti, profesori,
studenți) cu publicații din domeniul financiarcontabil (ghiduri, standarde profesionale), precum
şi cu lucrări ce poartă semnăturile unor personalități marcante. Editura CECCAR editează lucrări
de referință pentru profesia contabilă elaborate de
IASB (Consiliul pentru Standarde Internaționale
de

Contabilitate),

respectiv

IFAC

(Federația

Internațională a Contabililor) şi traduse de specialiştii CECCAR în baza licențelor pentru drepturi
de autor. Dintre publicațiile CECCAR, enumerăm
doar câteva: Manualul de Norme Internaționale de
Contabilitate pentru Sectorul Public, IFRS 2013,
Contabilitatea financiară şi de gestiune, Ghid pentru
pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu.
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Adresa: Intrarea Pielari nr. 1,
cod poştal 040293, sector 4,
Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 330 88 69/70/71
Fax: + 40 21 330 88 88
E-mail: edituraceccar@yahoo.com
edituraceccar@ceccaro.ro
Web: www.ceccar.ro

Filiala Iași: Str. Barbu Lăutaru nr. 1,
loc. Iaşi, jud. Iaşi, cod poştal 700399,
România
Tel.: + 40 232 216 716
Fax: + 40 232 264 584
E-mail: ceccariasi@ceccariasi.ro
filialaiasi@ceccar-iasi.ro

Domenii de activitate:
editare cărți din domeniul financiarcontabil şi lunar, revista „Contabilitatea,
expertiza şi auditul afacerilor”

Editura CECCAR

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Ghid Practic de aplicare a Reglementărilor Contabile,
Cont. – OMFP 1802/2014

2

IFRS 2015

3

Ghid pregătire examen acces – ediția 2015

4

Ghid pregătire examen aptitudini – ediția 2015

5

Manualul de Norme Internaționale de Contabilitate
pentru Sectorul Public

6

Analiză și diagnostic financiar-contabil

7

Ghidul de utilizare a ISA-urilor în auditarea întreprinderilor mici
și mijlocii

8

Ghidul de control al calității pentru practicile mici și mijlocii

9

Valorificarea raporturilor financiare

10

Elemente de doctrină și deontologie
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CRIME SCENE PRESS
Director: Gabriel BUMB
Date de contact:
Adresa: Piața Presei Libere nr. 1,
Casa Presei, Corp A1, parter,
București, România
Tel.: + 40 21 317 91 37
E-mail: gabriel.bumb@publicatiileflacara.ro
Web: www.publicatiileflacara.ro

Domenii de activitate
difuzarea revistelor periodice,
a cărților şi altor tipărituri

Prezentarea editurii
CRIME SCENE PRESS este singura editură din țară cu un program dedicat în exclusivitate literaturii mystery/thriller. Printr-o selecție riguroasă a titlurilor, girată de către George Arion, cel mai bun
scriitor de suspans din România, noul proiect urmărește promovarea
genului în rândul cititorilor, arătând faptul că mystery/thriller este, de
multe ori, o expresie literară la fel de valoroasă ca oricare alta. Planul
editorial cuprinde atât autori români, cât și străini, clasici, dar și contemporani, care reprezintă repere de valoare pentru timpul sau spațiul
cultural din care provin.
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CRIME SCENE PRESS

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Jucătorul, autor: Oana Stoica-Mujea

2

Secrete din Strada Portului, autor: Ann Cleeves

3

Insula cărților, autor: George Arion

4

Atac în bibliotecă, autor: George Arion

5

Crimă la Torino, autor: Stelian Ţurlea

6

Frumosul asasin, autor: V. T. Morogan

7

Primejdii în regat, autor: Alain Berenboom

8

Nesfârșita zi de ieri, autor: George Arion

9

Mistere din București, autor: Ioan M. Bujoreanu

10

Detectiv fără voie, autor: George Arion
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Editura

CRONEDIT
Prezentarea editurii
Editura CronEdit este o instituție culturală tânără, fiind înființată în august 2012 de Mariana şi
Valeriu Stancu. Încă de la început, ea şi-a propus să
publice, în primul rînd, carte de valoare, să promoveze
personalitățile culturale şi literare româneşti, literatura
română clasică şi contemporană, să aibă ca domenii
predilecte istoria culturii, filosofia, religia, istoria,
critica şi istoria literară, beletristica, recuperarea

Director: Valeriu STANCU
Date de contact:
Adresa: Strada Podişului nr. 20,
cod poştal 700620, Iaşi, România
Tel.: +40 232 211 086
+40 740 185 027
E-mail: cronedit@yahoo.com
Web: cronedit.wordpress.com

depăşit 50 – 60 de titluri pe an, CronEdit a acordat o

Domenii de activitate:

atenție deosebită poeziei universale contemporane,

editare de carte

valorilor clasice etc. Cu o producție editorială ce nu a

valorificând astfel relațiile culturale pe care directorul
editurii, poetul şi prozatorul Valeriu Stancu, le are în
domeniul poeziei de pe toate continentele, spre a putea
participa la manifestări culturale, festivaluri, saloane şi târguri de carte naționale şi internaționale. Din acest punct
de vedere, cel mai important proiect al său este cel legat de Colecția „Poemondia – poezia europeană contemporană în o sută de volume”, deja cunoscută în Europa, deoarece a publicat creatori din Franța, Elveția, Luxemburg,
Belgia, Olanda, Italia, Croația etc. Editura CronEdit a reuşit, în perioada 2012 – 2016, să înceapă activitatea de
editare, prin eforturi proprii, a colecțiilor tematice din planul editorial, pentru ca prin intermediul acestora să
stimuleze creația de valoare, să încurajeze tinerii autori, să readucă în atenția cititorilor nume prestigioase ale
spiritualității româneşti, să prezinte rezultate deosebite ale cercetării din domeniul ştiințelor umane – istorie,
filosofie, critică şi istorie literară, estetică, artă, religie etc. – în plan național şi universal, să promoveze nume şi
titluri de rezonanță, să susțină atât literatura autohtonă, cât şi interferențele culturale, să propună cititorului
român creatori din spațiul cultural european etc. Conceput de o manieră coerentă, în care se îmbină complementaritatea domeniilor şi viziunea unitară a spiritului în diversitate, acest proiect editorial se înscrie într-un program
cultural de durată şi, sperăm, de succes. Între scriitorii străini care şi-au văzut «numele adunat pe-o carte» editată
de CronEdit figurează: André-Marcel Adamek, Willem M. Roggeman, Serge Basso de March, Hughes Labrusse,
Jean Portante, Dražen Katunarić, Claudio Pozzani, editura având în portofoliu, deja traduse şi aflate în diferite
etape de publicare, volume ale unor importanți scriitori europeni contemporani: Pierre-Yves Soucy, Yves Namur,
Stefaan van den Bremt, Francis Tessa, Sigurdur Palsson, Jean-Luc Outers, Philippe Mathy, William Cliff, Alain
Van Crugten, Francis Combes, Marc Dugardin, André Schmitz, Béatrice Libert, Dmytro Tchystiak, Ivan Riabtchii
şi mulți, mulți alții. Din afara Europei, au cărți sub tipar la CronEdit egipteanul Mohamed Salmawy, haitianul
Anthony Phelps, canadianul Bernard Pozier, mexicanii Luis Armenta Malpica, Miguel Maldonado şi Luis
Aguilar ş.a.m.d.
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Editura CRONEDIT

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plumb / Plomb, autor: George Bacovia
În realitate, autor: Jean Portante
Cer / Pămînt, autor: Dražen Katunarić
La marcia dell’ombra / Mersul umbrei, autor: Claudio Pozzani
Un imbecil la soare, autor: André-Marcel Adamek
Sa tête entre les mains / Cu capul între mîini, autor: Hughes Labrusse
Note pentru o poetică a timpului, autor: Willem M. Roggeman
Retraversarea nisipului, autor: Serge Basso de March
Contra-limite, autor: Serge Basso de March
Pe vremea cailor nebuni, autor: Simion Bogdănescu

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4
5
6
7
8

Instituție culturală tînără, care publică, în primul rînd, carte de valoare, nume şi titluri de
rezonanță
Valorifică relațiile culturale pe care directorul editurii, poetul şi prozatorul Valeriu Stancu, le
are în domeniul poeziei de pe toate continentele, spre a putea participa la manifestări culturale, festivaluri, saloane şi tîrguri de carte naționale şi internaționale.
Acordă o atenție deosebită poeziei universale contemporane, cel mai important proiect este
cel legat de Colecția „Poemondia – poezia europeană contemporană în o sută de volume”,
deja cunoscută în Europa, deoarece a publicat creatori din Franța, Elveția, Luxemburg, Belgia,
Olanda, Italia, Croația etc.
Promovarea Colecției „Prozomondia – proza europeană contemporană în o sută de volume”,
deschisă cu volumul scriitorului belgian André-Marcel Adamek, Un imbecil la soare
Asigură schimburi culturale directe prin faptul că scriitorii traduşi în limba română sunt
invitați să participe la tîrguri de carte şi alte manifestări culturale din România
Încurajarea tinerilor autori, să readucă în atenția cititorilor nume prestigioase ale spiritualității
româneşti, să prezinte rezultate deosebite ale cercetării din domeniul ştiințelor umane –
istorie, filosofie, critică şi istorie literară, estetică, artă, religie etc.
Susține atît literatura autohtonă, cît şi interferențele culturale
Propune cititorului român creatori din spațiul cultural european
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CURTEA VECHE
PUBLISHING
Director: Grigore ARSENE
Date de contact:
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr. 35,
Corp B, sector 2, Bucureşti,
România
Tel.: + 40 21 222 57 26
Fax: + 40 21 223 16 88
E-mail: distributie@curteaveche.ro
Web: www.curteaveche.ro

Domenii de activitate:
producție editorială de carte

Prezentarea editurii
CURTEA VECHE PUBLISHING este o editură cu capital privat,
în întregime românesc, ale cărei titluri de ficțiune şi non-ficțiune acoperă o arie largă de domenii editoriale grupate în aproape 60 de colecții. Aflată în permanență între primele cinci edituri din România,
CURTEA VECHE publică anual între 150 şi 250 de titluri.
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CURTEA VECHE PUBLISHING

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Maria a României, autori: Adrian Cioroianu și Mihaela Simina

2

Cotroceniul regal, autor: Diana Mandache

3

Secretele succesului, autor: Dale Carnegie

4

Balcicul Reginei Maria, autor: Diana Mandache

5

De la idee la bani, autor: Napoleon Hill

6

Flash-uri din sens opus, autor: Marian Godină

7

Pas cu pas, autor: Klaus Iohannis

8

Antifragil, autor: Nassim Nicholas Taleb

9

Primul pas, autor: Klaus Iohannis

10

Cea mai frumoasă poveste. Câteva adevăruri simple
despre istoria românilor, autor: Adrian Cioroianu
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Casa Editorială

DEMIURG
Prezentarea editurii

Director: dr. Irina CROITORU
Date de contact:

Colecții și coordonatori: 15: „Lingua
Adresa: Șos. Păcurari nr. 68,
(Prof. univ. dr. Constantin Frâncu), „Hebl. 550, sc. B, et. 4, ap. 16, cod poşxagon” (Prof. univ. dr. Maria Pavel), „Anglo-Saxonica” (Prof. univ. dr. Adrian
tal 700547, Iaşi, România
Poruciuc), „Germanica” (Prof. univ. dr.
Tel.: + 40 745 378 150
Cornelia Cujbă), „Ars Mathematica”
+ 40 727 840 275
(Conf. univ. dr. Răzvan Lițcanu), „Cos”
E-mail: ceddemiurg@yahoo.fr
(Conf. univ. dr. Lidia Andriescu),
„Technos” (Prof. univ. dr. Abdelkrim
ceddemiurg@gmail.com
Azouz), „Consilier” (pentru elevi) (Conf.
Web: www.librariademiurg.com
dr. Noemi Bomher), „Dicționar”, „Sphera”
(filosofie, Prof. univ. dr. Ilie Fârte),
„Geoştiințe” (Prof. univ. dr. Dan
profil enciclopedic,
Stumbea), „Biblion" (istoria cărții, dr.
didactic şi universitar
Alexandrina Ioniță), „Agora academica”
(Prof. univ. dr. Mariana Flaişer), „Études
canadiennes / Canadian Studies” (Prof. univ. dr. Maria Pavel, Conf. univ. dr. Rodica
Albu), „Document”, „Intelectuali români de expresie franceză” (Prof. univ. dr. SandaMaria Ardeleanu), „Azimut” (Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu), „Will” (Prof.
univ. dr. Adrian Poruciuc), „Adunătorii de izvoare” (cerc. șt. dr. Florian Banu, cerc. șt.
dr. Luminița Banu). Ritmul editării: 3 – 4 cărți/săptămână. Autori/colaboratori: cadre
didactice ale Universităților: „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, „Ştefan cel Mare” din
Suceava, „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, din Bacău, „Dunărea de Jos” din Galați, din
Cluj, profesori de la licee/colegii de elită din zona Moldovei și din Republica Moldova.
Cele mai importante realizări: 2015 – Premiul Senghor-Césaire și Ordinul „La Pléiade”
în Grad de Cavaler, acordate pe Adunarea Parlamentară a Francofoniei; 2010 – Premiul
Academiei Române („Mihail Kogălniceanu”); 2009 – Premiul Academiei Române („B.
P. Haşdeu”); 2005 – Medalia de Aur la Salonul Național de Carte (Iași)

Domenii de activitate:
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Casa Editorială DEMIURG

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Franța în sud-estul european. Conferințe susținute la Sorbona,
autor: Nicolae Iorga

2

Istoria literaturilor romanice în desvoltarea și legăturile lor, vol. I – III,
autor: Nicolae Iorga

3

Domnii români după portrete și fresce contemporane/Les princes
roumains d'après des portraits et des fresques contemporains,
autor: Nicolae Iorga

4

Portretele Doamnelor române/Les portraits des princesses roumaines,
autor: Nicolae Iorga

5

Cugetare și faptă germană, autor: Nicolae Iorga

6

Latinii din Orient/Les latins d'Orient, autor: Nicolae Iorga

7

Medici și medicină în trecutul românesc, autor: Nicolae Iorga

8

Femeile în viața neamului nostru. Chipuri, datine, fapte, mărturii,
autor: Nicolae Iorga

9

Regina Elisabeta văzută de N. Iorga, ediție îngrijită de Sanda-Maria
Ardeleanu, Mihai Ardeleanu și Alexandrina Ioniță

10

Personalități franceze văzute de N. Iorga, ediție îngrijită de
Sanda-Maria Ardeleanu și Alexandrina Ioniță

Un singur argument pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 CARTE de CULTURĂ adevărată, nu botezată, nu coafată!
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Editura

DIANA
Director: Daniel NEACȘU
Date de contact:
Prezentarea editurii

Adresa: Bdul Petrochimiştilor,
bl. B3, sc. C, ap. 5, Piteşti,
jud. Argeş, România
Tel.: + 40 248 253 370
Fax: + 40 248 255 555
E-mail: info@edituradiana.ro
office@edituradiana.ro
Web: www.edituradiana.ro

Editura DIANA vă propune o
gamă variată de cărți educaționale
şi materiale didactice pentru învățământul preşcolar şi primar, realizate la standarde europene, în condiții grafice deosebite, în conformiDomenii de activitate:
tate cu programele şcolare aprobate
editarea cărților, conform codului
de Ministerul Educației și Cercetării
CAEN 5811, prezentare şi comerȘtiințifice, având ca finalitate accecializare produse editoriale proprii
sul fiecărui copil la o educație de
şi materiale didactice licențiate
calitate; pentru că educația deschide drumuri în viață. Editura DIANA a fost înființată în anul 2003, având
ca obiect principal de activitate editarea cărților. Sloganul firmei, „O educație de calitate pentru fiecare!”, reflectă dorința de a aduce cartea și lectura mai aproape de cititor, astfel încât fiecare copil va avea parte de o
educație de calitate. Produsele din portofoliul Editurii DIANA se încadrează în următoarele categorii: caiete și cărți pentru preșcolari și școlari,
materiale didactice pentru dascăli, cărți pentru părinți, jocuri educaționale pentru copii (în total, aproximativ 700 de titluri).
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Editura DIANA

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 Colecția „Logico Piccolo”
2

Colecția „Teatrul de păpuși cu siluete”

3

Să cercetăm împreună cu Fred – științele naturii la Grădiniță și
Prietenii experimentelor, la școală cu Fred

4

Cartea mea de lucru manual din suluri de hârtie și
Cartea mea de lucru manual din cofraje

5

Colecția „ABC-ul poveștilor terapeutice”

6

Colecția „Poveștile Copilăriei” (tip acordeon)

7

Caiete de evaluare pentru clasele I – IV

8

De-a cuvinte mari și mici, cu arici (vol. I și II), coord. Laurenția Culea

9

77 de experimente uimitoare

10

Școala ca un loc de joacă, autori: Irinela Nicolae, Laura Gunesch

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4
5
6
7

Vă propunem o gamă variată de cărți educaționale și materiale didactice pentru învățământul preșcolar și primar.
Standul are ca tematică lumea copiilor, cărțile fiind expuse pe acoperișul unor căsuțe frumos colorate, desprinse parcă din povești.
Materialele noastre sunt realizate la standarde europene, în condiții
grafice deosebite, în conformitate cu programele școlare aprobate de
Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
Veți găsi materiale unice pe piața din România, cum ar fi jocul educativ Logico Piccolo sau Colecția „Teatrul de păpuși cu siluete”.
Beneficiați de reduceri între 25 % și 80 %.
Puteți răsfoi și achiziționa cărți minunate care vă vor înnobila biblioteca.
Copiii vor avea parte de surprize.
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Editura

DOXOLOGIA
a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

Director: Cătălin JECKEL
Date de contact:
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 51,
Iaşi, România
Tel.: + 40 232 216 693
Fax: + 40 232 216 694
E-mail: edituradoxologia@gmail.com
Web: www. editura.doxologia.ro

Domenii de activitate:
editare cărți

Prezentarea editurii
Editura DOXOLOGIA a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, printrun proiect editorial îmbunătățit de la an la an se distinge pe piața mediatică prin deschiderea pe care o are către problemele societății contemporane, spre dialogul constructiv cu însăşi esența interioară a omului, cu sferele culturii şi ale vieții sociale.
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Editura DOXOLOGIA
a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 Adu-ți aminte de dragostea cea dintâi. Cele trei perioade ale vârstei duhovnicești în teologia Părintelui Sofronie, autor: Zaharia Zaharou

2 Lacrimile pocăinţei. Experienţele unui taximetrist. Întâmplări adevărate,
autor: Athanasios Katigas

3 Adierea Duhului – purtarea de grijă faţă de suflete,
autor: Mitropolitul Antonie de Suroj

4 Cununa binecuvântată a anului creştin, autor: Placide Deseille
5 Ajutor! Mă plictisesc în biserică, autor: Pr. David R. Smith
6 Scrieri I. Zece cuvinte despre poruncile lui Hristos. Cincizeci de capete,
autor: Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru

7 Teologie ortodoxă şi ştiinţă. Conflict, indiferenţă, integrare sau dialog?,
autor: Pr. Răzvan Andrei Ionescu

8 Călătorie în Ţara Prăjiturilor, autor: Gabriel Poenaru
9 Locomotiva și băiatul ei, autor: Oana Chiru, ilustrator: Irina Dobrescu
10 Părinții Bisericii despre Război și Stagiul Militar, editor: Dragoş Dâscă

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1

Pentru că oricât de gri ar fi povestea vieții noastre, ea poate deveni
povestea mântuirii noastre.

2

Pentru că atunci când pleci de acasă, îți iei și sufletul cu tine.

3

Pentru că dacă LIBREX ar fi un târg de artă, la noi ați găsi lucrările
cu cea mai mare valoare în timp.
Pentru că aici găsiți apariții unice pe piața de carte de specialitate
din România.

4
5
6
7

Pentru a descoperi nu doar Calea, ci și Cartea vieții.
Pentru că mai avem nevoie și de liniște.
Pentru că cei mici trebuie să crească frumos.
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EDUCATIONAL
CENTRE Iași
Director: Geta PURDEA
Date de contact:

Prezentarea editurii

Adresa: Str. Sf. Lazăr nr. 24,
bl. K2-6, parter, Iași, România
Tel.: + 40 332 441 612
+ 40 753 880 077
E-mail: educentreiasi@oxford.ro
Web: www.educational-centre.ro

Domenii de activitate:

Pe piața românească de carte
distribuție carte străină
existăm din anul 1993, promovând
şi distribuind cursuri de învățare şi
predare a limbii engleze, dicționare,
gramatici, literatură clasică şi modernă, cărți de interes academic şi cărți
de interes vocațional (business, banking, communications etc.), precum şi
manuale de limba engleză (Oxford) şi limba germană (Hueber), aprobate
de M.E.N. pentru învățământul primar, gimnazial şi liceal. Prin intermediul centrului nostru puteți comanda cărți pentru învățământul academic
specializat (medicină, drept, business, economic, artă, religie, sociologie,
psihologie, filosofie etc.) de la următoarele edituri: Oxford University
Press, Pearson, Macmillan Academic, Elsevier, T&F, Routledge,
MacGraw Hill, Mosby, Springer, Hodder Education, Oxed (OUP
Educational), Lippincott Williams and Wilkins, Routledge, Cambridge
University Press (Academic Books & Journals), Sage Publications, Informa Health Care, Wiley, Thomson, Sweet & Maxwell Marston, Blackwell,
Willan, Orca, Harper Collins, Kluwer, Aspen publishers, Mosby, Academic Press, Churchill Livingstone, Saunders, Thieme etc.
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7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1

Ofertă generoasă de carte străină, engleză și germană, italiană,
spaniolă, franceză

2

Titluri noi și promoții pe cinste

3

Materiale didactice de excepție de la edituri renumite, specializate
pe publicații pentru învățarea limbilor străine
Manuale, cărți pentru copii, literatură pentru toate vârstele,
dicționare, gramatici

4
5
6
7

Cărți pentru pregătirea examenelor
Carte academică din domenii precum medicină, drept, business
Disponibilitatea și profesionalismul consultanților
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Editura

EIKON
Director: Valentin AJDER
Date de contact:
Adresa: Str. Smochinului nr. 8,
sector 1, București, România
Tel.: + 40 21 348 14 74
+ 40 728 08 48 02
+ 40 733 13 11 45
Fax: + 40 21 348 14 74
E-mail: contact@edituraeikon.ro
Web: www.edituraeikon.ro

Domenii de activitate:
editare de carte

Prezentarea editurii
Înființată în 2003, având profil enciclopedic, Editura EIKON s-a
impus pe piața de carte românească, editând până astăzi titluri din
diverse domenii: peste 1.000 de cărți, scrise de autori români și străini,
clasici și contemporani, consacrați sau debutanți. Începând cu anul
2006, Editura EIKON este acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice din România (CNCS).
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Editura EIKON

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Petru Ursache – omul bun al culturii românești,
ediție îngrijită de Magda Ursache

2

Mircea Eliade – itinerare labirintice, autor: Mihaela Chiribău Albu

3

Mircea Vulcănescu – o microistorie a interbelicului românesc,
autor: Ionuț Butoi

4

Trilogia lui Theophil Magus. Calea și adevărul și viața,
autor: Leonard Oprea

5

De la Antim la Pocrov, autor: Vasile Vasilachi

6

Adevăratul Cioran, autor: Calinic Argeșeanul

7

Trixy Checais – Cartografia zborului, autor: Gina Șerbănescu

8

Intimitatea spiritului – Metafizica în timpul confesiunii,
autor: Nicoleta Dabija

9

Fernando Pessoa (o cvasi autobiografie),
autor: José Paulo Cavalcanti Filho

10

Plotin. Despre Frumos, autor: Dan Tomuleț

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4
5
6

Bucuria revederii...

7

Cont(r)acte noi: suntem dispuși la colaborări și asocieri
pentru identificarea și slujirea binelui comun

Peste 40 de lansări și prezentări de carte din cele mai diverse domenii
Întâlniri cu oameni și cărți care ar putea ivi alte cărți
Descoperirea unor autori de real talent, dar care nu dau din coate
Peste 50 de titluri noi
Reduceri de preț consistente la toate titlurile expuse
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Editura

EPIGRAF
Director: Oleg BUJOR
Date de contact:
Adresa: Str. Bucureşti nr. 60,
OF. 11, Chişinău,
Republica Moldova
Tel./Fax: + 37 322 228 587
E-mail: epigraf@mtc.md
Web: www.epigraf.md

Domenii de activitate:
activitate editorială

Prezentarea editurii
Editura EPIGRAF, înființată în 1998, la Chişinău, s-a impus pe
piața românească prin cărțile editate în domeniile enciclopedic, economic, politic şi ştiințifico-cognitiv. Are o bogată colecție de carte
pentru copii, dicționare, materiale didactice şi metodice. A tradus şi a
publicat titluri ale unor autori consacrați în Europa și în SUA, activitatea editurii şi accentul deosebit pe care îl pune pe calitate fiind menționate în cadrul expozițiilor de carte de la Chişinău şi Iaşi.
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Editura EPIGRAF

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Gând şi cuvânt. Cugetări ale personalităţilor din Basarabia
(1940 – 2012)

2

Maxime şi cugetări. Gânduri care vrăjesc, vol. I

3

Maxime şi cugetări. Cioburi de înţelepciune şi de nebunie, vol. II

4

Cugetări duhovniceşti, vol. I şi vol. II

5

Obişnuitul neobişnuit, autor: Cristina Bujor

6

Curiosul vrea să ştie. Minienciclopedie

7

Cu o carte sînt mai mare. Ghicitori, proverbe, numărători

8

Lumea din jur. Animale, plante, fenomene. Imagini, texte, activităţi

9

Cartea lui Iancu. Duminica cu surprize. Săptămâna profesiilor

10

Ospăţul din savană

3 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3

Este unica ocazie de a vedea întreaga ofertă de carte a
Editurii Epigraf, o singură dată în an, la Târgul de Carte LIBREX.
În cadrul târgului, alături de ceilalți expozanți, Editura Epigraf
vă oferă reduceri la întreaga ofertă.
Cărțile Editurii Epigraf sunt premiate în cadrul expozițiilor de carte
naționale şi internaționale şi sunt solicitate pe piața românească
de către cititori/vizitatori ai site-ului Editurii Epigraf.
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Editura

ePUBLISHERS.INFO
Director: Vasile POENARU
Date de contact:
Adresa: Str. Vasile Lascăr nr. 5 – 7,
birou 612, sector 2, București,
România
Tel./Fax: + 40 21 312 82 12
E-mail: office@epublishers.info
Web: www.epublishers.info

Domenii de activitate:
editare şi publicare carte

Prezentarea editurii
ePublishers publică toate cărțile sale în format tipărit, ediția pentru România, iar ediția internațională, și în format electronic. Publicăm romane, versuri, teatru, critică literară, dar și lucrări filosofice și
didactice. Prin programul nostru, eLiteratura, promovăm operele
scriitorilor români consacrați. Difuzăm cărțile noastre și ale altor edituri în întreaga lume.
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Editura ePUBLISHERS INFO

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Chemarea Nordului îndepărtat, autor: Iustin Mihailov

2

Femeia la 40 de ani. Pe Facebook, autor: Adriana Ungureanu

3

M-am născut să te întâlnesc, autor: Adriana Ungureanu

4

Ciobul de oglindă, autor: Mihai Maxim

5

Pușa, autor: Mihai Maxim

6

Fără nume, autor: Mihai Maxim

7

Deșertul de fier, autor: Nicolae Melinescu

8

Dumnezeul din tine, autor: Carmina Harr

9

Realități basarabene, autor: Lidia Codreanca

10

Scurtissime, autor: Paul Louis Lampert

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4
5
6
7

Bestseller-ul Cei 7 ani de acasă. Codul bunelor maniere pentru copii
la preț promoțional
Literatură română contemporană – autori consacrați
Cărți de înțelepciune pentru toate vârstele
Cărți de dezvoltare personală de autori români
Romane de dragoste, romane SF, romane istorice, proză scurtă, poezii
Eseuri, critică literară, jurnale, memorii
Cărți de calitate, la prețuri avantajoase
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CENTRUL JUDEŢEAN
PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA
CULTURII TRADIŢIONALE Maramureș,

Editura

ETHNOLOGICA
Director: Prof. dr. Ștefan MARIȘ
Date de contact:
Adresa: Str. Culturii nr. 7A,
Baia Mare, România
Tel.: + 40 262 211 560
Fax: + 40 262 215 359
E-mail: ccpmm@rdslink.ro
Web: www.cultura-traditionala.ro

Domenii de activitate:

Prezentarea editurii

editare de carte și promovarea
valorilor perene ale culturii
maramureșene

Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiționale Maramureş, prin Editura ETHNOLOGICA, își propune
un demers recuperator ce are drept principal obiectiv promovarea
valorilor perene ale culturii maramureșene. Planul editorial este structurat pe șase colecții de bază: „Cultura Tradițională”, „Lirica”, „Axis
Mundi”, „Imago Mundi”, „Historia”, „Personalități”.
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Centrul Judeţean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureș

Editura ETHNOLOGICA Baia Mare

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 O antologie a prozatorilor maramureșeni, autor: Nicolae Păuna Scheianu
2

O antologie a poeziei maramureşene – de la poezia populară până în 2009,
autor: Nicolae Păuna Scheianu

3

Dicționar de regionalisme și arhaisme din Maramureș, autor: Dorin Ștef

4

Enciclopedia familiilor nobile maramureșene de origine română,
autor: Alexandru Filipașcu

5

Forme de interacțiune între cult și popular, autor: Delia Suiogan

6

Hori de femei din Breb, autor: Sandală Galopenția

7

Folclor literar din Zona Codrului, autori: Augustin Mocanu,
Ștefan Mariș

8

Folclor din Țara Maramureșului, vol. II, autori: Maria şi Pamfil Bilțiu

9

Colinde mioritice din zonele Codrului și Sălajului,
autor: Augustin Mocanu

10

Pintea Viteazul în folclorul maramureșean,
autori: Pamfil și Maria Bilțiu

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Varietatea abordărilor în volumele editate
2 Rigoarea demersului editorial
3 Colecția „Cultura tradițională”
4 Studiile de etnologie și antropologie
5 Unicitatea cercetărilor de antropologie vizuală
6 Antologiile de proză și poezie maramureșeană
7 Poezia contemporană
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Editurile

EUROBOOK şi
EUROBOOKIDS
Director: Constantin CREŢU
Date de contact:
Prezentarea editurii

Adresa: Piața Voievozilor nr. 12,
Iaşi, România
Tel.: +40 372 769 569
+40 722 523 593
Fax: +40 332 819 924
E-mail: eurobook.ro@gmail.com
Web: www.eurobookids.ro

S.C. EUROBOOK S.R.L. este o
societate înființată în anul 2008, în
Iași și are în componență două edituri: Editura Eurobook, destinată
Domenii de activitate:
celor mari, și Eurobookids, editură
editare de carte
destinată celor mici. Lucrările celor
două edituri sunt înscrise în catalogul Bibliotecii Naționale a României. Editura Eurobookids își îmbogățește
în permanență gama de lucrări editoriale, oferind o paletă largă de cărți
pentru copii. Oferta generală cuprinde o serie de cărți de povești, cărți de
colorat cu povești și educative, cărți cu autocolante, cărți cu exerciții grafice și cărți didactice pentru grădiniță. Toate aparițiile editurii sunt concepții proprii și sunt realizate cu materiale de calitate, în condiții grafice
deosebite. Ele se adresează categoriilor de vârstă preșcolară și celor din
clasele primare. Imaginile sunt viu colorate, personajele sunt hazlii, iar
textele sunt scrise cu caractere mari, astfel încât cei mici să le poată descoperi și desluși.
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Editurile EUROBOOK și EUROBOOKIDS

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Cele mai frumoase 9 povești din lume și românești,vol. I, II şi III

2

Jumbo, vol I, II şi III

3

Amintiri din copilărie, vol. I şi II

4

Alfabetul şi Cifrele. Exerciții grafice (carte + joc)

5

Harap Alb

6

Capra cu trei iezi

7

Fata babei și fata moșneagului

8

Povestea unui om leneș și Prostia omenească

9

Punguța cu doi bani

10

Ursul păcălit de vulpe

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Cărți de calitate cu ilustrații atrăgătoare
2 Larga varietate de carte pentru copii
3 Prețuri atrăgătoare
4 Reduceri pentru toată gama de cărți
5 Un raport foarte bun preț – calitate
6 Două edituri într-un singur stand
7 Acces liber al clienților la standurile cu cărți
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FISCHER
INTERNATIONAL
Director: Daniela VĂDUVA
Date de contact:
Adresa: Bdul Lascăr Catargiu nr. 14,
ap. 1, parter, cod poştal 010661,
sector 1, Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 310 88 89
Fax: + 40 21 310 88 81
E-mail: fedu@fedu.ro
Web: www.cartiengleza.ro

Domenii de activitate:
distribuție carte străină – engleză

Prezentarea editurii
Centrul de Carte Străină FISCHER INTERNATIONAL promovează şi distribuie toată gama de materiale de învățare şi predare a
limbii engleze: manuale, cărți pentru copii, literatură, dicționare, cărți
pentru examene și multe altele. FISCHER INTERNATIONAL este
reprezentant exclusiv al Editurii National Geographic Learning. Alături
de aceasta, centrul este importator direct şi distribuitor al editurilor
Cambridge University Press, Oxford Oxford University Press, Global
ELT, Collins Cobuild, Helbling Languages, Penguin Books, Jolly
Phonics, Wordsworth Classics etc.
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FISCHER INTERNATIONAL

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Close up

2

English in use

3

First Certificate Practice Test

4

Advanced Practice Test

5

Advanced Trainer

6

IELTS Practice Test

7

Oxford Advanced Dictionary

8

Movers Practice Test

9

TOEFL Practice Test

10

Spotlight

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Cea mai bogată ofertă de carte pentru învățarea limbii engleze
2 Cea mai bogată ofertă de teste pentru examenele Cambridge
3 Cea mai mare diversitate de dicționare educaționale pentru limba engleză
4 Cea mai mare diversitate de cărți în limba engleză pentru copii
5 Cea mai bogată ofertă de carte pentru engleza de afaceri
6

Reprezentant unic al Editurii National Geographic Learning –
Cengage Learning

7

Ofertă bogată de cărți de literatură în limba engleză
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GBV România
Director: Eugen COTOR
Date de contact:
Adresa: Str. Luigi Cazzavilan nr. 30,
sector 1, Bucureşti, România
Tel.: + 40 021 311 20 01
Fax: + 40 21 311 20 05
E-mail: contact@gbv.ro
Web: www.gbv.ro

Domenii de activitate:
editare carte creștină

Prezentarea editurii
Editare carte creştină
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GBV România

Titlul recomandat la LIBREX 2016
1

Biblia

MOTIVUL pentru care ar trebui să vizitezi standul
1

Pentru că trebuie să citești măcar o dată Biblia
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Editura

GAMA
Director: Dan SĂVEANU
Date de contact:
Adresa: Şos. Păcurari nr. 93 – 95,
bl. 474, Tr. B, parter, Iaşi, România
Tel.: + 40 232 230 212
Fax: + 40 232 231 776
E-mail: office@edituragama.ro
Web: www.edituragama.ro

Domenii de activitate:
editarea de carte

Prezentarea editurii
Filosofia după care ne ghidăm este „educație prin joc”, iar cărțile
noastre sunt atât educative, cât şi amuzante. De aceea, alegem întotdeauna subiecte interesante, ilustrații de calitate şi suporturi adiționale precum CD-urile audio şi multimedia. Cărțile pot fi comandate şi
on-line, pe site-ul www.edituragama.ro.
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Editura GAMA

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Kit Descopăr literele – Montessori

2

Lecții de geografie – Lecții Montessori

3

Lecții de astronomie – Lecții Montessori

4

Lecții de botanică – Lecții Montessori

5

Lecții de zoologie. Nevertebrate – Lecții Montessori

6

Lecții de zoologie. Vertebrate – Lecții Montessori

7

Lecții de anatomie. Sistem osos. Sistem nervos – Lecții Montessori

8

Lecții de anatomie. Organe interne. Sistemul digestiv – Lecții Montessori

9

Lecții de anatomie. Organe de simț. Sistemul respirator –
Lecții Montessori

10

Vocabular. Familii de cuvinte – Cărți de joc Montessori

4 motive pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4

Noua colecție de carte Montessori
Cărți educative pentru copii, grupate pe vârste
Cărți conform cerințelor pieței
Cărți pentru copii, cu subiecte interesante și variate
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Editura

GIRASOL
Director: Aristotel CIOLACU
Date de contact:

Grupului editorial spaniol SUSAETA,

Adresa: Str. I. L. Caragiale nr. 72,
com. Chiajna, sat Dudu, jud. Ilfov,
România
Tel.: + 40 21 436 12 34
Fax: + 40 21 436 12 35
E-mail: office@edituragirasol.ro
Web: www.edituragirasol.ro

cu o importantă tradiție internațională

Domenii de activitate:

în editarea cărților pentru copii. De la

editare și distribuție
de cărți pentru copii

Prezentarea editurii
Înființată în România, în anul
2008, Editura GIRASOL este membră a

lansarea ei pe piața românească,
Girasol a publicat peste 800 de titluri,

devenind una dintre cele mai importante edituri pentru copii. Oferta sa cuprinde cărți de colorat şi jocuri logice, poveşti clasice şi moderne, cărți educative,
cărți cu jocuri şi volume de colecție, cărți cu sunete realizate în condiții grafice
de excepție. Programul editorial se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 1
şi 10 ani şi acoperă o gamă foarte variată de formate: cărți cu pagini cartonate,
cu coperte pufoase, cărți cu abțibilduri şi cu puzzle, cărți de baie, cărți cu creioane etc. Toate cărțile GIRASOL încurajează implicarea părinților şi a bunicilor
în educarea copiilor, respectând misiunea editurii de a însoți dezvoltarea intelectuală a copiilor chiar din primii ani de viață.
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Editura GIRASOL

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

365 de fabule

2

Cele mai frumoase 50 de povești

3

101 lucruri despre…

4

Citește și ascultă povestea…

5

20 de povești alese

6

20 de povești magice

7

Jurnalul meu secret

8

Albumul bebelușilor

9

Povești fantastice

10

Învață să scrii

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Prețuri promoționale (de exemplu: - 50 %)
2 Cărți de calitate superioară
3 Multe noutăți editoriale
4 Cărți de top pentru copii
5 Consiliere și prezentare detaliată a cărților
6 Expunere pe categorii de vârstă și produse
7 O gamă mare de carte
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Editura

GRAAL
Director: Ionel CIUCURE
Date de contact:

Prezentarea editurii
Editura GRAAL a luat naștere
în scopul tipăririi și diseminării teza-

Adresa: Orțișoara nr. 362,
jud. Timiș, Româniia
Tel.: +40 726 343 627
Fax: + 40 256 214 288
E-mail: info@graal.ro
Web: www.graal.ro

Domenii de activitate:
editare și distribuție de carte

urului de idei conținut în opera scriitorului german Oscar Ernst Bernhardt (alias Abd-ru-shin) purtând titlul În
Lumina Adevărului – Mesajul Graalului. Aceasta este o carte unică în care cititorul însetat de cunoaștere poate descoperi legăturile complexe ale omului cu
universul, precum și alte teme cruciale. De asemenea, Editura Graal tipărește
și distribuie literatură conexă izvorâtă de la scriitori care s-au inspirat din
opera Mesajul Graalului. Publicațiile Editurii Graal ajută cititorii să ajungă la
propriile lor concluzii în legătură cu existența umană, cu realitățile zilnice sau
cu căutarea a ceea ce stă la baza lumii în profunzimea ei. Cu cât cititorul folosește viața însăși drept criteriu pentru a testa explicațiile date în Mesajul Graalului, cu atât strălucește mai tare adevărul din el. În acest sens se explică
titlul În Lumina Adevărului. Cunoașterea oferită deschide calea pentru înțelegerea realității spirituale.
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Editura GRAAL

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

În lumina adevărului, autor: Abd-Ru-Shin

2

Cele zece porunci, autor: Abd-Ru-Shin

3

Să regăsim credința în Dumnezeu, autor: Werner Huemer

4

Misterul sângelui, autor: Christopher Vasey

5

Plan de mântuire sau crimă, autor: Ernest Schmitt

6

De ce nașterile sunt totuși drepte, autor: Richard Steinpach

7

Misterioasa putere a gândurilor, autor: Martin Schott

8

Cum de trăim după moarte, autor: Richard Steinpach

9

De ce permite Dumnezeu toate acestea, autor: Richard Steinpach

10

De veghe alături de cei aflați pe patul de moarte

3 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2

Te interesează soarta, creația și legile acesteia.

3

Vrei să afli ce este adevărul, ce sens are viața omului pe pământ,
de unde venim, ce urmează după moartea fizică, ce sunt gândurile.

Vrei să înțelegi menirea ta pe pământ.
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Editura

HASEFER
Președinte: Dr. Aurel VAINER
Date de contact:
Adresa: Str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11,
sector 3, Bucureşti, România
Tel./Fax: + 40 21 308 62 08
E-mail: editura@hasefer.ro
Web: www.hasefer.ro

Domenii de activitate:
editare de carte

Prezentarea editurii
Editura HASEFER publică lucrări despre istoria evreilor, contribuția lor la cultura
română și universală, opere ale Laureaților Premiului Nobel, lucrări de filosofie iudaică
și dicționare specifice, albume de artă. Întreaga activitate a editurii este îndreptată spre
mai buna cunoaștere a valorilor specifice minorității evreiești și conlucrarea ei activă
pentru dezvoltarea culturii și civilizației românești pe baza respectului reciproc. Domenii de editare: civilizație, cultură, filosofie, etică, morală, religii necreștine, educație,
învățământ, etnografie, folclor, istoria artei, arte plastice, fotografie, muzică, turism,
lingvistică, dicționare, enciclopedii, teorie, critică literară, beletristică, memorii, jurnale,
autobiografii, corespondență, jurnale de călătorii, literatură pentru copii, biografii,
istorie, cărți practice (cărți de bucate, decorațiuni, casă etc.).
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Editura HASEFER

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Universalismul iudaic, autor: Ţicu Goldstein

2

Pasăre în zbor, autor: Edith Balas

3

Sub spectrul distrugerii, autor: Yosef Govrin

4

Culturi in contrapunct, autor: de Bension Varon

5

De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi, autor: Leon Volovici

6

Eseuri de filozofie evreiască, autor: Estther Starobinski Şafran

7

Mihail Sebastian. Mirajul Francez, autor: Geo Șerban

8

Talmudul, autor: A. Cohen

9

Iudaismul, autor: de Isidor Epstein

10

Antichităţi iudaice, autor: de Flavius Josephus
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Editura

HERALD
Director: Victor SCRIMA
Date de contact:
Prezentarea editurii

Adresa: Str. Preciziei nr. 3,
sector 6, cod poștal 062203,
București, România
Tel.: + 40 21 319 40 60
+ 40 21 319 40 61
Fax: + 40 21 319 40 59
E-mail: office@edituraherald.ro
Web: www.edituraherald.ro
www.libraruliscusit.ro
www.teasteptaminlibrarie.ro

De douăzeci de ani, alături
de iubitorii cărților de calitate,
aducem la suprafață texte fundamentale validate atât de specialiști, cât și de trecerea timpului.
Cu multă atenție și discernământ,
am selectat, în cele peste treizeci
de colecții ale editurii, instrumentele de care cititorul are atâta neDomeniu de activitate:
voie pentru o dezvoltare armoni5811 – activitate de editare a cărților
oasă și deplină în relația cu sine,
cu ceilalți și cu lumea în care trăieşte. Temele tratate acoperă o arie vastă de domenii: de la contactul
nemijlocit cu întreaga moștenire pe care ne-au transmis-o culturile și
civilizațiile străvechi la investigarea trăsăturilor psihice și emoționale
care ne definesc ca oameni moderni; de la dezvoltarea unei strategii
personale de viață bazate pe confort și siguranță afectivă la deschiderea către faptele exterioare nouă și formarea unei viziuni cuprinzătoare asupra modului prin care știința reușește să ne dezvăluie adevărul
despre lumea în care trăim. Citește doar ce ți se potrivește!
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Editura HERALD

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Odiseea umană. De la viața în copaci la înţelegerea cosmosului,
autor: Leonard Mlodinow

2

Meditatia interpersonală – Trezirea în relație, autor: Gregory Kramer

3

Sfârșitul credinței: religie, teroare și viitorul națiunii,
autor: Sam Harris

4

Crescându-l pe Cain, autori: Michael Thompson, Dan Kindlon

5

Kabbala – Știinţă Secretă – Tradiția secretă a Occidentului,
autor: Papus (Dr. Gerard Encausse)

6

Poeme Persane, autori: Rumi, Omar Khayyam, Sabestari,
Baba Taher, Saadi, Hafez

7

Viețile Maeștrilor, autor: Baird Spalding

8

Al treilea ochi, autor: Lobsang Rampa

9

Zen și viața cotidiană, autor: Taisen Deshimaru

10

Misteriile lui Zalmoxis, autor: Constantin Daniel
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Editura și Librăriile

HUMANITAS
Coordonator vânzări & marketing:
Bogdan BACIU

Date de contact:
Adresa: Piața Presei Libere nr. 1,
Corp C, et. 1, sector 1, cod poștal
013701, Bucureşti, România
Tel.:+ 40 21 408 83 59
Fax: + 40 21 408 83 51
E-mail: bogdan.baciu@humanitas.ro
Web: www.humanitas.ro
www.libhumanitas.ro

Prezentarea editurii

Domenii de activitate:
5811 – activitate de editare a cărților

Societatea Librăriile Humanitas face parte din Grupul Humanitas,
alături de Editura Humanitas, Humanitas Multimedia, Humanitas Fiction
şi Humanitas Digital. Rețeaua de librării Humanitas, înființată în 1993, a
fost prima tentativă privată de a sparge monopolul statului în domeniul
difuzării de carte. Ea dispune, în prezent, de 13 librării care comercializează cărțile Humanitas şi ale altor 300 de edituri, audiobook-uri, muzică,
filme etc. în centre istorice şi universitare din țară: trei în Bucureşti (Cişmigiu, Kretzulescu şi Librăria Humanitas Auchan Titan) şi câte una în
Alba Iulia, Braşov, Cluj-Napoca, Galați, Oradea, Piatra Neamț, Ploieşti,
Râmnicu Vâlcea, Sibiu. În plus, produsele distribuite de Librăriile Humanitas pot fi achiziționate şi online, de pe www.libhumanitas.ro. În Iaşi, Librăriile Humanitas vă aşteaptă în Piața Unirii nr. 6, într-una din cele mai
speciale şi cochete librării Humanitas.
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Editura și Librăriile HUMANITAS

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Solenoid, autor: Mircea Cărtărescu

2

Şi eu am trăit în comunism, coordonator: Ioana Pârvulescu

3

Cartea simţurilor, editor: Dan C. Mihăilescu

4

România în 7 gesturi, autor: Radu Paraschivescu

5

Cum s-a românizat România, autor: Lucian Boia

6

Despre minciună, autor: Sfântul Augustin

7

Laur, autor: Evgheni Vodolazkin

8

Amantul japonez, autor: Isabel Allende

9

Otrava iubirii, autor: Eric Emmanuel Schmitt

10

Poftă de ciocolată, autor: Care Santos

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4
5
6
7

Promoții de până la 30 % la cărți
Cele mai frumoase cadouri
Noutățile autorilor Humanitas
Noutățile autorilor străini traduşi de Humanitas Fiction
Audiobook-uri
Discount-uri generale la toate cărțile din stand
Recomandări din partea librarilor din stand
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Centrul Cultural Islamic
„ISLAMUL AZI”
Director: Elena BEDEA
Date de contact:
Adresa: Str. Maior Sofran nr. 11,
Constanța, România
Tel.: + 40 723 170 710
E-mail:
asociatiamusulmanilorhunedoara@yahoo.com

Web: www.islamulazi.ro

Domenii de activitate:
promovarea imaginii Islamului,
a culturii islamice și a comunității
musulmane în România

Prezentarea editurii
Centrul Cultural Islamic „ISLAMUL AZI” are ca scop prezentarea corectă a islamului, a normelor și practicilor islamice, conform
celor două surse de bază: Coranul și tradiția profetului Muhammed,
prezentarea culturii islamice, dezvoltarea și promovarea identității
comunității musulmane din România, realizarea de acțiuni prin care
urmărește satisfacerea nevoilor religioase și spirituale ale populației
de rit musulman de pe întreg teritoriul țării, militând pentru integrarea musulmanilor în societatea românească și europeană.
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Centrul Cultural Islamic
„ISLAMUL AZI”

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Coranul în Limba Română și Arabă

2

Riyad As-Salihin, autor: Imam Nawawi

3

Femeia In Islam, Editura Femeia Musulmană

4

Particularități Uimitoare Ale Civilizației Islamice,
autor: Mustafa Sabaayi

5

Cum să înțelegem Coranul, autor: Dr. Yusuf Al-Qaradawi

6

Rugăciunea-Namaz, autor: Bari Nerdin, Cherim Enghin
și Gemaledin Demirel

7

Pomeniri Din Coranul Cel Nobil și Tradiția Profetului Muhammed

8

Ramadan – Luna de post a Musulmanului

9

Credința Pură, autor: Abu Al-Ola Nagi Al-Ghithy

10

Tradiții Uitate, autor: Abu Al-Ola Nagi Al-Ghithy

91

Editura

ISTROS
a Muzeului Brăilei „Carol I”
Prezentarea editurii

Director: Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA
Date de contact:

Înființată în 1995, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I” are un portofoliu de
peste 400 de titluri. Autorii multora dintre ele
Adresa: Piața Traian nr. 3,
– colaboratori direcți sau cercetători ai muzeucod poştal 810153, Brăila, România
lui – sunt candidați sau câștigători ai unor
Tel./Fax: + 40 339 401 002
premii cu ecou național sau internațional.
Unsprezece dintre lucrările publicate au fost
+ 40 339 401 003
încununate cu Premii ale Academiei Române:
E-mail: sediu@muzeulbrailei.ro
Valeriu Sîrbu, Credințe şi practici funerare,
editura_istros@yahoo.com
religioase şi magice în lumea geto-dacilor, 1993
(Premiul „Nicolae Bălcescu”, 1995); Ionel
Web: www.muzeulbrailei.ro
Cândea, Brăila. Origini şi evoluție până la jumătatea secolului al XVI-lea, 1995 (Premiul „Dimitrie Onciul”, 1997); Doru Bădără, Tiparul
valorificarea patrimoniului cultural
românesc la sfârşitul secolului al XVII-lea şi
începutul secolului al XVIII-lea, 1998 (Premiul
„Dimitrie Onciul”, 2000); Ovidiu Cristea,
Veneția şi Marea Neagră în secolele XIII – XIV. Contribuții la studiul politicii orientale venețiene, 2004
(Premiul „Nicolae Iorga”, 2006); Mugur Andronic, Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a
primului mileniu creştin, 2005 (Premiul „Dimitrie Onciul” al Academiei Române, 2007); Constantin Ardeleanu, Evoluția intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării (1829 – 1914), 2008
(Premiul „A. D. Xenopol”, 2010); Cristian Nicolae Apetrei, Reşedințele boiereşti din Țara Românească şi Moldova în secolele XIV – XVI, 2009 (Premiul „Mihail Kogălniceanu”, 2011); Mihaela-Elena
Ciocoiței, Valori universale ale operei lui Dimitrie Cantemir, 2009 (Premiul „Nicolae Iorga”, 2011);
Aurel Vîlcu, Moneda otomană în Țările Române în perioada 1687 – 1807, 2009 (Premiul „Eudoxiu
Hurmuzaki”, 2011); Mariana Lazăr, Spre folosul acestei sfinte case. Constituirea şi evoluția domeniului
mănăstirii Cotroceni (secolele XVII – XIX), 2012 (Premiul „Mihail Kogălniceanu”, 2012); Maria
Stoica, Contribuții privind istoria oraşelor, Vol. XIII, Atlas istoric al oraşelor din România, Brăila,
autori: Ionel Cândea, Maria Stoica; (Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki”, 2015). Alte premii obținute:
Studii de Istorie, I, ed.: C. Bușe, I. Cândea, 2012 (Premiul „Aurelian Sacerdoțeanu” al Academiei
Oamenilor de Știință din România, secț. „Științe Istorice și Arheologice”, 2012), Ionel Cândea,
Mănăstirea Măxineni, vol. II, 2014 (Premiul „Virgil Cândea” al Fundației Culturale „Magazin
Istoric”).

Domenii de activitate:
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Editura ISTROS a Muzeului Brăilei „Carol I”

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare, ediție bilingvă română – engleză, autor: Ionel Cândea
2

Documente privind istoria Brăilei. Răspunsurile la chestionarele Odobescu și Hasdeu, pentru județul Brăila;
ediție și st udii introductive: Ionel Cândea, Costin Croitoru

3

Adevărata tragedie a lui Panait Istrati; autor: Eleni Samios Kazantzakis, versiune în limba română:
Oana Ursache și Zamfir Bălan; ediţie îngrijită, st udiu introductiv şi note: Zamfir Bălan

4

Toda Raba, autor: Nikos Kazantzakis, traducere din limba neogreacă: Elena Lazar, ediţie îngrijită,
st udiu introductiv şi note: Zamfir Bălan

5

Poezii, autor: Mihai Eminesc u, ilustrate de Leonard Salmen, ediție îngrijită de Valentin Coșereanu

6

Jurnalul Junimii, Edit ura Istros a Muzeului Brăilei şi Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă,
ediție îngrijită de Valentin Coșereanu

7

Contribuţii privind istoria oraşelor, vol. XIII, Atlas istoric al oraşelor din România, Seria B, Ţara Românească,
Fascicula 3, Brăila, coordonatori: Ionel Cândea, Dan Dumitru Iacob, sub egida Academiei Române,
Comisia de Istorie a Orașelor din România, autori: Ionel Cândea, Maria Stoica

8

10 Mai / Casa Regală a României în cronici radiofonice (1930 – 1944), Culegere de documente din Arhivele Societăţii Române de Radiodifuziune, CD inclus, Editura Casa Radio Bucureşti și Edit ura Istros a Muze ului Brăilei
„Carol I”

9

Mănăstirea Măxineni, vol. I – II, autor: Ionel Cândea, Edit ura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila

10 JauMrnualzedue lcuăilăBtorrăiieleîni Moldova şi Valahia, autor: Paul din Alep, Editura Academiei Române și Editura Istros
7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3

Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I” este parteneră cu edituri prestigioase din România, cum sunt:
Editura Academiei Române, Editura Muzeului Literaturii Române, Editura Casa Radio, Editura Băncii
Naționale a României, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos.
Din cele circa 400 de titluri publicate, 11 au fost premiate de Academia Română.
Publicațiile noastre acoperă o mare varietate tematică din domeniile: artă, literatură, muzică, fotografie,
istorie, arheologie, memorialistică, cartofilie, științele naturii, etnografie și folclor.

4

Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I” depășește cadrul național atât prin aria de difuzare și prin
prezența în marile biblioteci ale lumii, cât și prin colaborări cu autori din Franța, Grecia, Italia, China,
Japonia, Canada.

5

Adresabilitatea către un public larg se regăsește nu numai în tematica editorială, ci și în limbile publicațiilor editurii: franceză, engleză, italiană, greacă, germană.

6

Editura valorifică autori brăileni de talie națională și internațională (Panait Istrati, Vasile Băncilă,
Nae Ionescu, Nicăpetre), precum și autori consacrați ai culturii naționale (Nicolae Iorga, D. P. Perpessicius,
Mihai Eminescu, Lucian Blaga).

7

Paleta editorială cuprinde, pe lângă titluri de lucrări științifice, de strictă specialitate, și titluri cu adresabilitate largă, de tipul istoriilor de familie, memoriilor, corespondenței și beletristicii.
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Editura

JUNIMEA
Director: Lucian VASILIU
Date de contact:
Adresa: Str. Păcurari nr. 4, Iași
Tel./Fax: + 40 232 410 427
E-mail: edjunimea@gmail.com
Web: www.editurajunimea.ro

Domenii de activitate:
editură

Prezentarea editurii
Înființată în 1969, Editura Junimea s-a impus și a crescut constant
prin promovarea, cu precădere, a culturii naționale, acordând o mare
atenție creațiilor românilor de pretutindeni, dar deschizându-se și
spre literatura lumii, precum și spre curentele de gândire contemporană. Editura vă propune o ofertă generoasă de editare în toate domeniile de creație și având drept suport profesionalismul echipei și
experiența de piață.
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Editura JUNIMEA

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Amintiri din Bibliopolis. Fascinaţiile Iaşului cultural,
autor: Nicolae Busuioc (Colecţia „Memoria clepsidrei”)

2

Iaşii Junimii, autor: Ozolin Duşa (Colecţia „Biblioteca Iaşi”)

3

Împotriva uitării, autor: Gellu Dorian (Colecţia „Dialog XXI”)

4

Urma lui Ulysses, autor: Gheorghe Vidican, (Colecţia „Cantos”)

5

Umbra, agent dublu, autor: Lucian Alecsa (Colecţia „Cantos”)

6

Îngerii vin când nu-i chemi,
autor: Nicolae Corlat (Colecţia „Cantos”)

7

Câmpiile Okavango, autor: Vasile Burlui

8

Negru duios, autor: Gabriela Chiran (Colecţia „Atrium”)

9

Toamna cuvintelor, autor: George Pîrîu

10

Portrete din cuvinte. Dialoguri elective, autor: Vasile Proca
(Colecţia „Dialog XXI”)

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Tradiția și prestigiul Editurii Junimea
2
3

Colecții vechi, precum „Eminesciana”, „Historia magistra vitae”,
„Univers didactic”, „Românii din Paris”
Colecții noi precum: „Biblioteca Iași”, „Atrium”, „Cantos”,
„Colocvialia”, „Dialog XXI”, „Efigii”, „Epica”, „Manuscriptum”,
„Memoria clepsidrei”, „Numele Poetului”, „Numele Prozatorului”

4
5
6

Dialogul direct cu autorii contemporani

7

Revistele Editurii („Scriptor”, „Revue roumaine d’étude
francophone”, „Human Social Studies”)

Proiecte pentru clubul de lectură și promovare „Junimea – Scriptor”
Consultarea Catalogului Editorial
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Asociația

LIGA ALBANEZILOR
DIN ROMÂNIA
Președinte: Oana MANOLESCU
Date de contact:
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu
nr. 33, Craiova, jud. Dolj, România
Tel: + 40 722 303 583
Fax: + 40 21 253 29 87
E-mail: albfriend2001@yahoo.com
oanamanolescu@yahoo.com
Web: www.alar.ro

Domenii de activitate:
cultural, editură,
ONG de utilitate publică

Prezentarea editurii
ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA, prin Editura sa, PRIVIREA, publică istorie, literatură, informare în limba română, lucrări bilingve ale scriitorilor români etnici albanezi sau din
Albania, editează Revista culturală lunară „Prietenul albanezului”,
albume muzicale bilingve, motive populare albaneze pentru păstrarea
identității etnice a albanezilor din România.
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Asociaţia LIGA ALBANEZILOR
DIN ROMÂNIA

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Momente din istoria Albaniei. Culegere de studii și articole,
autor: Marius Dobrescu

2

Drumul Speranței, autor: Marius Dobrescu

3

Bucătăria Albaneză – 50 de rețete tradiționale

4

Prin Bucureștiul albanez, autor: Adrian Majuru

5

Povestiri de pe Drin. Etnografie și folclor albanez, în studii și articole,
autor: Marius Dobrescu

6

Ghid de conversație român – albanez

7

Serenade albaneze – album muzical

8

Ne va uni iubirea, autor: Oana Manolescu

9

Pacea din noi, autor: Oana Manolescu

10

Manual de limbă albaneză

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4
5
6
7

Tot ceea ce este expus în standul Asociației Liga Albanezilor din România
se oferă gratuit.
Cărțile noastre vă fac cunoștință cu literatura diasporei albaneze.
Standul oferă, prin cărțile sale, informații despre istoria Albaniei.
Aveți posibilitatea să audiați muzica serenadelor care sunt un brand al Albaniei.
Vă puteți abona gratuit la Revista „Prietenul Albanezului”,
editată în limba română, pentru a face cunoștință cu cultura albaneză.
Aveți posibilitatea de a începe studiul limbii albaneze cu ajutorul unui manual
și a unui ghid de conversație.
Standul vă informează despre: bucătăria albaneză, turismul din Albania,
modelele populare albaneze.
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Grup Editorial

LITERA
Director: Marin VIDRAȘCU
Date de contact:

Prezentarea editurii

Adresa: Bdul Dimitrie Pompei
nr. 5 – 7, et. VIII, sector 2,
Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 319 63 90
Fax: + 40 31 425 16 20
E-mail: info@litera.ro
Web: www.litera.ro

Editura LITERA – O carte deschisă!
Fondată în anul 1989, la Chișinău,
Editura LITERA s-a impus în ultimii 27 de
ani în peisajul editorial din România și a
devenit în prezent lider de piață. Portofoeditare
liul editurii numără astăzi peste 5.300 de
titluri, din cele mai variate domenii: enciclopedii, atlase, dicționare, cărți pentru copii, istorie, limbi străine, cultură generală,
sănătate și frumusețe, dezvoltare personală, business, ficțiune, artă și arhitectură, călătorii, familie și timp liber. Între proiectele editoriale de anvergură ale Editurii Litera se
numără Enciclopedia Universală Britannica, Colecția de literatură „Premium”, Colecția
„Biblioteca pentru toți”, „Cronica ilustrată a omenirii” în 16 volume, Dicționarul explicativ ilustrat al limbii române în 12 volume, Biblica – cel mai important atlas al Bibliei,
Patrimoniul Umanității. Cele mai frumoase locuri din lume, Vatican. Toate picturile și frescele
vechilor maeştri. În egală măsură, editura acordă o atenție specială literaturii pentru
copii, motiv pentru care în 2012 a fost creat imprintul Litera mică, o marcă dedicată
exclusiv cărților pentru copii. Sub logo-ul Litera mică apar, printre altele, seriile Disney,
Warner – Tom și Jerry, Marvel, Discovery și National Geographic. Din dorința de perfecționare continuă și de asimilare creativă a celor mai noi tendințe din domeniul editorial, în ultimii ani Litera se preocupă intens de dezvoltarea cărții în format electronic, cu
scopul declarat ca fiecare titlu tipărit să aibă disponibil pentru cititori și varianta
e-book. În aceeași linie se înscrie și proiectul BookStop, propria rețea de distribuție a
cărților, care s-a dezvoltat permanent de la momentul lansării, în 2010. În prezent există
20 de Book Stop Litera, minilibrării localizate în incintele principalelor centre comerciale din București și din țară.

Domenii de activitate:
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Editura LITERA

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Iepuraşul care voia să adoarmă, autor: Carl-Johan Forssen Ehrlin

2

Disney. Întors pe dos. Povestea filmului

3

Cartea de vrăji a lui Mal. Descendenții

4

Marea enciclopedie a elevului

5

Star Wars. Trezirea Forței. Episodul VII. Ghid complet

6

Gradina secretă. Carte de colorat și activități antistres, autor: Johanna Basford

7

Psihologie. Idei fundamentale

8

Atlasul mondial al vinului, autori: Hugh Johnson, Jancis Robinson

9

500 de călătorii pentru o viață, ediție completă

10

Lupta mea. Cartea întâi: moartea unui tată. autor: Karl Ove Knausgard

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Cele mai multe noutăți
2 Reduceri atractive pentru toate titlurile
3 Cele mai căutate cărți ale momentului
4 Cea mai variată gamă de cărți
5 Cele mai frumoase cărți pentru copii
6 Bestselluri internaționale
7 Calitate la un preț accesibil
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Editura

LUMEN
Director: Antonio SANDU
Date de contact:

Prezentarea editurii

Adresa: Bdul Ștefan cel Mare și
Sfânt nr. 8, et. 1, cam. 105, Iași,
România
Tel.: + 40 332 141 134
Fax: + 40 332 811 551
E-mail: edituralumen@gmail.com
Web: www.edituralumen.ro

Domenii de activitate:
editare şi distribuție de carte

Editura LUMEN s-a constituit în anul 2001, având ca scop promovarea excelenței în domeniul ştiințific şi cultural, prin publicarea şi
promovarea rezultatelor ştiințifice şi creațiilor culturale, cu precădere
a culturii scrise, cu valoare deosebită în domeniile: umaniste, sociale
etc. Editura LUMEN este recunoscută ca editură academică şi ştiințifică de
către C.N.C.S. în domeniile umaniste, categoria B Istorie şi Studii Culturale. Prin activitatea sa de înaltă calitate științifică, urmărește să
îndeplinească obiective precum publicarea unor lucrări reprezentative în domeniile ştiințelor sociale și umaniste; asigurarea calității la
standarde de excelență, depunerea unor eforturi constante pentru
crearea unui nucleu de autori de valoare care să publice constant în
cadrul Editurii LUMEN şi publicațiilor sale; prezența de carte publicată la Editura LUMEN în cel puțin 70 % dintre bibliotecile universităților din țară, din Uniunea Europeană şi din Statele Unite.
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Editura LUMEN

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Către o nouă expertiză etică – deconstruind valorile etice, autor: Ana Frunză

2

Etică şi practica socială, autor: Antonio Sandu

3

Influenţele factorilor psiho-socio-economici asupra managementului şi culturii
antreprenoriale autor: Simona Alina Zora Stancovici

4

Personajele lui Oscar Wilde – între polifonie şi voci ale aceleiaşi conştiinţe,
autor: Simona Maria Ojică

5

O nouă formă de violență la locul de muncă: abuzul psihologic,
autori: Nicoleta-Mihaela Cramaruc, Teodora Maidaniuc-Chirilă

6

Resurse umane. Legislație și proceduri, autor: Ana Ștefănescu

7

Educaţia în societatea contemporană. Aplicaţii, coordonatori: Otilia Clipa,
Gabriel Cramariuc

8

Complexul monahal Japca: istorie şi spiritualitate, autor: Ion Xenofontov

9

Arhitectura relațiilor interetnice în spațiul ex-sovietic: Republica Moldova
(1991 – 2014), autor: Lidia Prisac

10

Etică şi dezvoltare comunitară, autor: Ana CARAS

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
15 ani de experiență în excelența editorială

2
3
4
5
6

Acreditare ca editură ştiințifică din 2005

7

Cel mai mare organizator de conferințe ştiințifice internaționale
din țară

Publicații ştiințifice de actualitate
Promovarea tinerilor autori
Prețuri accesibile şi reduceri substanțiale
Ne găsiți în principalele librării online şi pe Amazon
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ASOCIAŢIA
MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
Director:
Constantina DUMITRESCU

Date de contact:
Adresa: Str. Thomas Masaryk
nr. 29, sector 2, București, România
Tel.: + 40 212 09 22
Fax: + 40 212 09 23
E-mail: asmacedonenilor@yahoo.com.sg
Web: www.asociația-macedonenilor.ro

Domenii de activitate:
ONG, editură

Prezentarea editurii
Asociația Macedonenilor din România a fost înființată în anul
2000, iar Editura Macedoneanul, în toamna aceluiaşi an. Principalele
obiective ale editurii sunt: păstrarea, exprimarea, aprofundarea şi
dezvoltarea identității culturale a etnicilor macedoneni, cunoaşterea
de către majoritate a culturii etnicilor macedoneni, precum şi afirmarea şi transmiterea creațiilor etnicilor macedoneni din România.
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ASOCIAŢIA MACEDONENILOR
DIN ROMÂNIA

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Cartea vieții, autor: Constantina Dumitrescu

2

Jurnalul vieții, autor: Constantina Dumitrescu

3

Tradiții și obiceiuri macedonene, volumele I – III

4

Cărți de bucate macedonene, volumele I – XVII

5

Ghid de conversație român – macedonean

6

Plus/minus sentimente

7

Sunetele vieții

8

Adevăr și povești din viață

9

Învățați să colorați, scrieți și caligrafiați, copii,
autor: Constantina Dumitrescu

10

Necunoscută viața curge, autor: Constantina Dumitrescu

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul:
La standul nostru găsești:

1
2
3
4
5
6
7

Ultimele volume de poezie ale poeților macedoneni
Rețete macedonene pentru toate gusturile
Culegeri de tradiții macedonene
Culegeri de pilde macedonene
Culegeri de maxime
Melodiile tradiționale ale etnicilor macedoneni din România
Cărți de colorat și cărți pentru copii
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MAYA’S
AMAZING BOOKLAND
Director: Elena IORDACHE
Date de contact:
Adresa: Str. Pravăț nr. 4, Bl. Z34,
ap. 15, sector 6,
București, România
Tel.: + 40 723 317 717
E-mail: mayasamazingbookland@
gmail.com

Domenii de activitate:
Cărți în limba engleză pentru copii
cu vârsta între 0 şi 18 ani

Prezentarea editurii
MAYA’S AMAZING BOOKLAND este distribuitor direct al Editurii
USBORNE – cărți în limba engleză pentru copii, extrem de frumos ilustrate și cu o tematică variată (cărți de lectură, cărți de activități, carduri de
activități, matematică, fizică, chimie, istorie, geografie, științe naturale,
experimente, artă plastică, artă culinară etc.). Cele peste 2.500 de titluri
existente în Catalogul USBORNE fac ca învățarea limbii engleze să fie o
plăcere și o delectare pentru copii.
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MAYA’S AMAZING BOOKLAND

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Listen & Learn First English Words

2

Usborne Reading Collection

3

My First Reading Library

4

See Inside

5

Look Inside

6

Lift the flap

7

Children’s Encyclopedia

8

Children’s Picture Atlas

9

Amazing Activity Book

10

Beginners

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4
5
6
7
8

Cele mai frumoase cărți în limba engleză pentru copii
Cele mai distractive și practice cărți pentru copii
Cele mai bune oferte speciale
Cele mai bune recomandări potrivite vârstei copiilor
Cel mai vesel stand
O selecție variată cu peste 400 de titluri
Cărți pentru bebeluși, preșcolari și școlari
Cărți numai bune de luat în vacanță
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Editura

MEDICALĂ
Director: Maria-Elena NEAMŢ
Date de contact:
Adresa: Pache Protopopescu nr. 93,
sector 2, Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 252 51 86
+ 40 21 252 51 87
+ 40 21 252 51 88
Fax: + 40 21 252 51 89
E-mail: directie@ed-medicala.ro
librarie@ed-medicala.ro
Web: www.ed-medicala.ro

Domenii de activitate:
editare de cărți

Prezentarea editurii
Editura MEDICALĂ a fost înființată în 1954, având principal
scop publicarea de literatură medicală de specialitate necesară documentării, formării şi informării profesionale ale medicilor din România. A fost prima editură cu profil medical din țară, editând numeroase tratate de medicină, manuale pentru studenți, monografii din toate
specialitățile medicale şi farmaceutice. În 1992, Editura Medicală s-a
privatizat, dezvoltând metode moderne de redactare, tehnoredactare
și tipizare.
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Editura MEDICALĂ

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Compendiu de specialități medico-chirurgicale/Rezidențiat 2016

2

Radiologie – imagistică medicală

3

Mama și copilul, ediţia a VI-a (revizuită),
autori: Emil Căpraru, Herta Căpraru

4

Agenda Medicală 2016

5

Psihiatrie clinică, autor: Dan Prelipceanu

6

Manual de buzunar de psihiatrie clinică, autori: Kaplan & Sadock

7

Dicționar medical, ediţia a IV-a revizuită şi adăugită,
autor: Valeriu Rusu

8

Tratat de endodonţie, autor: Andrei Iliescu (sub redacţia)

9

Elemente de semiologie chirurgicală pentru studenții facultăților
de medicină dentară, autori: N. Iordache, M. Lițescu, F. Turcu

10

Tratat de farmacologie, ediţia I,
autor: Aurelia Nicoleta Cristea (sub redacția)

5 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul

2

Informarea medicilor privind actualitatea problemelor cu care
se confruntă specialiștii
Cunoașterea de către cadrele medicale auxiliare a informațiilor utile
pregătirii

3

Buna instruire a publicului larg

4

Documentarea farmaciștilor privind noutățile în domeniul
medicamentelor

5

Mari reduceri de preț între 15 și 70 %

1
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Editura

METEOR PRESS
Director: Gigi ALECU
Date de contact:
Adresa: Str. Bahluiului nr. 1,
cod 011281, sector 1, Bucureşti,
România
Tel./Fax: + 40 21 222 83 80
E-mail: marketing@meteorpress.ro
Web: www.meteorpress.ro

Domenii de activitate:
editură

Prezentarea editurii
Editura METEOR PRESS a luat ființă în 1999 şi, sub deviza „O
CARTE PENTRU FIECARE”, are misiunea de a promova cultura scrisă, cu precădere lucrări de top şi noutăți din diverse domenii de interes,
precum istorie, religie, dezvoltare personală şi profesională, ghiduri
turistice, carte pentru copii, beletristică, legislație etc., oferindu-le cititorilor posibilitatea de a-şi îmbogăți tezaurul de cunoştințe. De asemenea,
în atenția noastră se află spre publicare autori de marcă, recunoscuți
atât în țară, cât şi peste hotare.
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METEOR PRESS

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Tatăl meu, Beria. In inima puterii staliniste, autor: Sergiu Beria

2

A fost Hitler bolnav? Diagnostic final, autori: Joachim Neumann,
Henrik Eberle

3

Părintele nostru DUMITRU STĂNILOAE sau Viaţa ca Teologie,
autor: Costion Nicolescu

4

Cartea completă a testelor de inteligență, autor: Philip Carter

5

Teste IQ și de personalitate, autor: Philip Carter

6

Starea Zero. În căutare de miracole prin Hooponopono,
autor: Joe Vitale

7

Factorul de atracție, autor: Joe Vitale

8

Oameni care au schimbat lumea, vol. I și II, autor: Rodney Castleden

9

Invenții care au schimbat lumea, vol. I și II, autor: Rodney Castleden

10

Ghidul Michelin Istanbul Weekend, Michelin

5 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Prezența noutăților din domeniul istoric
2 Apariția a numeroase lucrări în domeniul religios
3 Cărți dedicate dezvoltării personale şi profesionale
4 Apariția unor noi volume cu teste de inteligență şi de personalitate
5 Reduceri semnificative, între 30 % şi 80 %
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Editura

MILITARĂ
Prezentarea editurii
Editura MILITARĂ este marcă înregistrată a Ministerului
Apărării Naționale şi este recunoscută de către Consiliul Național al
Cercetării Ştiințifice din Învățământul Superior (cod CNCSIS 010). A
început să funcționeze în anul 1950, publicând lucrări de doctrină,
ştiință şi artă militară, de istorie şi memorialistică, necesare formării
cadrelor militare şi ostaşilor, menținerii contactului cu noutățile în
domeniul instrucției şi al educației, al strategiilor şi mijloacelor tehnice
de apărare, al cultivării spiritului patriotic. De-a lungul existenței sale,
Editura a traversat perioadele care au marcat istoria postbelică a
României încercând să facă față vicisitudinilor specifice unui regim
dirijist şi îndeplinind, în consecință, şi sarcini de editare şi de tipărire a
unor lucrări care au exprimat ideologia timpului. Prin diversificarea
tematică, aducerea unor autori de prestigiu, prin servirea adevărului
ştiințific, ca şi prin publicarea unor lucrări beletristice subordonate cu
precădere principiului estetic s-a reuşit, în cele mai multe cazuri, să fie
depăşite barierele impuse de factorul politic. Ea şi-a dobândit, astfel, un
bun renume pe plan cultural, aici reuşind să apară, prin eforturile şi
tenacitatea redactorilor, cărți care uneori nu izbutiseră să treacă de

Director: Adrian PANDEA
Date de contact:
Adresa: Bdul Iuliu Maniu nr. 13,
sector 6, Bucureşti, România
Tel.: +40 21 319 58 88
Fax: + 40 21 314 91 61
E-mail: adrian.pandea@edituramilitara.ro
Web: www.edituramilitara.ro

Domenii de activitate:
editură

furcile caudine ale cenzurii la alte edituri. Colecțiile Editurii Militare ca
şi lucrările de sine stătătoare au îmbrățişat arii tematice diverse, de la
strategie, artă operativă şi tactică, la istorie, memorii de război, lucrări
de tehnică militară sau de medicină specifică înfruntărilor armate,
drept umanitar internațional, literatură beletristică – roman istoric, roman de aventuri, poezie etc. Au intrat în conştiința publicului Seria „File din
istoria militară a poporului român“, Colecția „Memorii de război“, Colecțiile „Mica bibliotecă de ştiință militară“ şi „Mica bibliotecă tactică“,
„Sfinx“ şi altele. Ponderea cea mai importantă în planul editorial, care, la sfârşitul anilor `80, însuma peste o sută de titluri, au constituit-o creațiile
sau studiile ştiințifice originale. S-a acordat însă atenția cuvenită şi traducerilor, nu numai din literatura militară sau istorică, ci şi beletristică,
acestea constituind, la rândul lor, un mijloc de informare ca şi de destindere, un suport pentru formarea unui bun nivel de cunoştințe de cultură
generală şi de specialitate. După Revoluția din Decembrie 1989, Editura Militară s-a aliniat eforturilor de modernizare şi de reformă ale Armatei
României, desfăşurate în vederea integrării în Pactul Nord-Atlantic şi în Uniunea Europeană, adaptându-şi programele şi proiectele la cerințele
formative şi informative ale acestei perioade de mari schimbări pe toate planurile. Au publicat aici, în tot acest timp, personalități culturale şi
ştiințifice importante din România, precum Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Hadrian Daicoviciu, Dan Berindei, Florin Constantiniu,
Radu R. Florescu, Andrei M. Pippidi, Mihai Retegan, Nicolae Stoicescu, Gheorghe Niculescu, Iuliu Şuteu, Mircea Olteanu, Ioan Nedelcu,
Constantin Antip, Valentin Arsenie, Gheorghe Marin, Ion Şuța, scriitori ca Nichita Stănescu, Marin Preda, Marin Sorescu, Petre Sălcudeanu, Mircea
Horia Simionescu, Grigore Hagiu, Mircea Nedelciu, Costache Olăreanu, Traian T. Coşovei şi alții. Multe dintre lucrările publicate de Editura
Militară au dobândit o binemeritată recunoaştere pe plan național, unele fiind răsplătite cu Premiul Academiei Române. Nu e mai puțin important
şi faptul că foarte mulți dintre specialiştii militari în diferite domenii au publicat aici lucrări care au constituit contribuții demne de remarcat la
dezvoltarea artei şi ştiinței militare, a tehnicii militare româneşti, având un rol definitoriu pentru cariera lor viitoare, mulți ajungând pe trepte
înalte în ierarhia militară sau ocupând posturi esențiale în cercetarea ştiințifică de profil, în sistemul învățământului militar. Politica de traduceri a
editurii a adus în cultura română – militară şi generală – operele unor autori de importanță recunoscută la nivel mondial, precum Sun Tzî, Carl
von Clausewitz, Basil Lidell Hart, Gaston Bouthoul, André Fontaine, Jean-Pierre Cathala, Michel Droit, memorialişti ca Julian Amery sau C.G.
Mannerheim. Editura Militară se află pe un traseu al redefinirii şi al realizării unei suplețe mai mari în orientarea şi dimensionarea proiectelor
editoriale, în consonanță cu nevoile de informare ale cadrelor militare şi ale publicului larg în privința fenomenului militar contemporan, cu necesitatea
ca instituția să se constituie într-un autentic vector de imagine pentru instituția militară, ca şi pentru a răspunde provocărilor de ordin tehnic şi
ideatic ale acestui început de mileniu. Consiliul ştiințific al Editurii este alcătuit din: Prof. univ. dr. Ion Bulei (Universitatea Bucureşti, Facultatea de
Istorie), general-locotenent Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti (rectorul Universității Naționale de Apărare „Carol I”), colonel (r) Prof. univ. dr. Petre
Otu (Universitatea din Piteşti, Facultatea de ştiințe socio-umane, preşedintele Comisiei Române de Istorie Militară), Prof. univ. dr. Mihai Retegan
(Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie), general de brigadă Prof. univ. dr. Liviu Scrieciu (Universitatea Națională de Apărare „Carol I”).
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Editura MILITARĂ

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 Escadrila Nieuport 3. Jurnal de front (1916 – 1917), autor: Valeriu Avram
2 Cazacii din Dobrogea. O istorie uitată, autor: Mihai Tiuliumeanu
Amintirile unui voluntar din Armata Română (Plevna, 1877),
3
autor: Ion N. Lahovari
4 Steaua lui Gaţu, autor: Horia Alexandrescu
5 Bucureştiul sub bombardamente (1941 – 1944), autor: Alexandru Armă
Crearea unei armate populare. O perspectivă franceză asupra evoluţiei forţelor
6
armate române de la 23 august 1944 până în 1975, autor: Christophe Midan
7 Propaganda şi rudele sale. Mic dicţionar enciclopedic, autor: Călin Hentea
O viaţă sub cupola de mătase. Generalul paraşutist Grigore Baştan,
8
autor: Eugen Dorin Spătaru
Alături de Wehrmacht. „Cruciada împotriva bolşevismului”:
9
Aliaţi, voluntari, auxiliari (1941 – 1945), autor: Rolf-Dieter Müller
Românii în Marele Război. Anul 1915, autor: Institutul pentru Studii
10
Politice de Apărare şi Istorie Militară

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Lucrări de o înaltă calitate ştiințifică
2 Preț foarte convenabil
3 Tematică de interes
4 Acces liber la stand
5 Nivel de servire ireproşabil
6 Respect pentru client
7 TVA 0 %
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MULTICART COM
Director: Iulian Claudiu POPESCU
Date de contact:
Adresa: Str. Magnoliei nr. 36, Pantelimon, jud. Ilfov, România
Tel.: + 40 733 940 772
Fax: + 40
E-mail: ionut@multicart.eu
Web: www.multicart.eu

Domenii de activitate:
distribuție de carte

Prezentarea companiei
MULTICART COM este cel mai mare distribuitor de carte de pe
piața românească. Înființată în anul 2004, firma noastră comercializează
o gamă largă de cărți din toate domeniile, având în portofoliu peste
1.000 de edituri însumând aproximativ 20.000 de titluri. Multicart distribuie carte en-gros şi en-detail către toate rețelele de librării, difuzori
de carte, biblioteci, universități, şcoli şi grădinițe. Firma îşi desfăşoară
activitatea cu personal tânăr, dinamic şi experiență de aproape zece ani
în piața de carte.
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MULTICART COM

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Îndrumar pentru Mesia – Învăţături pentru suflete avansate –
Cartea pierdută din ILUZII, autor: Richard Bach

2

Mesajul unui maestru, autor: John McDonald

3

Ioan al Domnului, autor: Heather Cumming

4

Urutaki, autor: Prade Francis

5

Legea atracției, autori: Esther şi Jerry Hicks

113

MUSIC MEDIA RETAIL

GETMUSIC.ro
Director: Ciprian TUFAN
Date de contact:
Adresa: Bdul Șincai nr. 12, bl. 12,
sector 4, București, România
Tel.: + 40 728 666 451
+ 40 728 666 443
E-mail: ciprian.tufan@musicmedia.ro
roxana.grigore@music-media.ro
Web: www.getmusic.ro

Domenii de activitate:
distribuție discuri muzică

Prezentarea expozantului
Ascultă muzica ta favorită pe formatul preferat (Blu-ray, audio,
SACD, CD, vinyl), vizionează concertele artiștilor tăi îndrăgiți pe Bluray și DVD sau îmbracă-te cu tricoul sau hanoracul trupei tale de suflet.
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GETMUSIC.ro / MUSIC MEDIA RETAIL

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

André Rieu

2

Queen. Platinum Collection

3

Dire Straits – The Very Best of

4

Nirvana

5

Guns’n’Roses

6

Metallica

7

Frank Sinatra

8

Norah Jones

9

B on J ov i

10

Sting
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MUZEUL NAŢIONAL AL
LITERATURII ROMÂNE IAȘI
Editura MUZEELOR LITERARE

Director: Dan LUNGU
Date de contact:
Prezentarea editurii
MUZEUL NAŢIONAL AL LITERATURII
ROMÂNE Iași, cea mai mare instituție de profil
din țară, administrează unsprezece muzee și case
memoriale, reprezentând astfel un centru de
promovare a literaturii române pe plan național
și internațional. Conservând și valorificând un
patrimoniu impresionant, instituția contribuie la
integrarea literaturii române în circuitul valorilor
culturale europene. Începând din 2013, Muzeul

Adresa: Str. Vasile Pogor nr. 4,
cod poştal 700110, Iaşi, România
Tel.: + 40 232 410 340
+40 747 499 400
Fax: + 40 232 213 210
E-mail: editura@emliasi.ro
Web: www.emliasi.ro

Domenii de activitate:
muzee, editare de carte

Literaturii Române Iași este principalul organizator al Festivalului Internațional de Literatură și
Traducere. În același an, în cadrul instituției, a fost înființată Editura Muzeelor Literare.
Înființată în iunie 2013, în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, EDITURA
MUZEELOR LITERARE își dezvoltă activitatea editorială pe mai multe direcții, publicând opere ale
scriitorilor clasici români, patroni ai muzeelor administrate de instituție, traduceri în limbi străine
ale clasicilor români (beneficiind de programul de rezidențe FILIT pentru traducători), cărți care
valorifică patrimoniul MNLR Iași și cel al culturii naționale, eseuri ale unor autori contemporani
care reinterpretează într-o manieră autentică operele clasicilor, precum și revista „Dacia Literară”,
într-un nou concept editorial. Editura Muzeelor Literare a intrat în circuitul internațional al saloanelor de carte, prezentându-și oferta la Bologna, Sofia, Istanbul, Paris, Viena și Torino.
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MUZEUL LITERATURII ROMÂNE IAȘI
Editura MUZEELOR LITERARE

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Necunoscutul Mihai Codreanu, autor: Viorel Ilișoi

2

Creanga prin Creangă, autor: Radu Părpăuță

3

Jurnal, autor: Iacob Negruzzi

4

Amintiri fugare despre Mihai Eminescu, autor: Mite Kremnitz

5

Radu, autor: Mite Kremnitz

6

Proză, autor: Mihai Eminescu

7

Amintiri. Povești. Povestiri, autor: Ion Creangă

8

Poezii, autor: Mihai Eminescu

9

Viața lui Mihai Eminescu, autor: George Călinescu

10

Poezii, autor: George Topîrceanu

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Citiți clasicii români în limbi străine.
2

Răsfoiți sau achiziționați revista „Dacia Literară”, într-un nou concept
editorial, conectată la câmpul cultural contemporan.

3

Găsiți cărți care valorifică patrimoniul culturii naționale.

4

Aflați despre evenimentele și proiectele Muzeului Național
al Literaturii Române Iași.

5
6

Cumpărați suveniruri literare.

7

Aflați cum puteți deveni voluntari la Muzeul Național al Literaturii
Române Iași.

Vă întâlniți cu patronii muzeelor literare ieșene.
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NEMIRA
PUBLISHING HOUSE
Director: Ana-Maria NICOLAU
Date de contact:
Adresa: Str. Iani Buzoiani nr. 14,
sector 1, Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 201 79 64
Fax: + 40 21 222 16 56
E-mail: office@nemira.ro
Web: www.nemira.ro

Domenii de activitate:
Prezentarea editurii

editare de carte

NEMIRA, una dintre primele edituri particulare din România, se află de
aproape un sfert de secol în topul preferințelor cititorilor, prin prestigiul autorilor şi rafinamentul cărților. Inițial asociată cu literatura science-fiction, Nemira
s-a afirmat ulterior cu nenumărate colecții, printre care „Babel”, „Totem”, „Nautilus SF”, „Suspans”, „Bonton”, „Yorick”, „Bizantyvm”, „Biblioteca de Politică”, „Biblioteca de Istorie”, „Biblioteca de Psihologie” etc. Atragerea unor autori
de prestigiu, publicarea scrierilor unor nume mari în literatura universală,
închegarea unui corp redacțional de elită şi consecvență în urmărirea unui
program editorial elevat au dus la realizarea unor cărți de înaltă ținută intelectuală şi de o reală frumusețe grafică: romane science-fiction, suspans, lucrări de
eseistică şi filosofie, literatură universală, istorie, politică, religie, dicționare,
cărți practice, cărți pentru copii etc.
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NEMIRA PUBLISHING HOUSE

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

111 cele mai frumoase poezii de dragoste din literatura română,
coordonatori: Marius Chivu și Radu Vancu

2

Sculptând în timp, jurnal de creație: Andrei Tarkovski

3

111 cele mai frumoase poezii ale generației ’80

4

Cavalerul celor șapte regate, autor: George R. R. Martin

5

Regina roșie, autor: Victoria Aveyard

6

Călătoarea – Seria „Outlander”, autor: Diana Gabaldon

7

Ultima dorință – Seria „Witcher”, autor: Andrjez Sapkowski

8

Sfârșitul copilăriei, autor: Arthur C. Clarke

9

Fidelități, autor: Diane Brasseur

10

Mineral, autor: Dănuț Ungureanu și Marian Truță

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Pachete de cărți reduse la jumătate
2 Peste 80 de cărți cu preț fix 9,99 lei
3 Noutățile Nemira la prețuri reduse special pentru târg
4 Integrala Sven Hassel și Rodica Ojog Brașoveanu
5

Cărți din toate colecțiile Nemira: Ficțiune, Non-Ficțiune, SF, Fantasy,
Young Adult etc.

6

Autori de bestseller de la Nemira: George R. R. Martin etc.

7

Cele mai populare filme ale momentului sunt ecranizate după Seriile
Nemira: „Urzeala Tronurilor”, „Outlander”, „Jocurile Foamei”
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Editura

NICULESCU
& OXFORD UNIVERSITY PRESS

Director: Cristian NICULESCU
Date de contact:
Adresa: Bd. Regiei nr. 6D,
Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 321 97 82
Fax: + 40 21 312 97 83
E-mail: editura@niculescu.ro
Web: www.niculescu.ro

Domeniu de activitate:
editare de carte

Prezentarea editurii
Grupul Editorial NICULESCU a devenit, în cei peste douăzeci de
ani de activitate, una dintre companiile private cu rezonanță în domeniul editorial românesc, fiind cunoscut în domenii precum: auxiliare şcolare, dicționare, beletristică, economie, enciclopedii, informare,
utilitare, cărți pentru copii, limbi străine ș.a.
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Editura NICULESCU &
OXFORD UNIVERSITY PRESS

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Ghid de pregătire Limba şi literatura română, Evaluarea Naţională,
clasa a VIII-a, autori: Ion Popa și Marinela Popa

2

555 de teste de inteligenţă pentru copii, autori: Jürgen Brück, Harald Havas

3

Minidicţionar vizual englez – român / francez – român / german – român

4

Mamă fără griji. Scapă de telefon, liste, probleme… Alege doar ce-i important!,
autor: Rachel Macy Stafford

5

Corpul uman. O fabrică?, autor: Dan Green

6

Povestea lui Cosmin care a plecat de acasă să cunoască viaţa,
autor: Karin Gündisch

7

Primele mele 1000 de cuvinte în limba franceză,
autori: Heather Amery, Mairi Mackinnon

8

Primele mele 1000 de cuvinte în limba engleză,
autori: Heather Amery, Mairi Mackinnon

9

Primele mele 1000 de cuvinte în limba germană,
autori: Heather Amery, Mairi Mackinnon

10

Limba engleză – primele cuvinte – carte de colorat,
autori: Heather Amery, Betty Ro

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4
5
6
7

Noutăți editoriale
Reduceri speciale
Pachete promoționale
Bestseller-uri internaționale
Reprezentanți Oxford University Press în România
Domenii editoriale extrem de atractive publicului
Tombolă la standul editurii, pentru cumpărători
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Editura

NOMINA
Director: Bogdan VÎLCEANU
Date de contact:
Adresa: Str. Calea Craiovei, bl. 22,
sc. G, ap. 9, Piteşti, jud. Argeş,
România
Tel.: + 40 348 439 417
Fax: + 40 348 439 416
E-mail: redactie.nomina@gmail.com
Web: www.edituranomina.ro

Domeniu de activitate:
editare de carte

Prezentarea editurii
Grupul Editorial NOMINA a apărut în anul 2005. Încă de la început ne-am concentrat efortul pentru dezvoltarea unor colecții de auxiliare școlare, carte pentru copii, dar și pentru stimularea competiției atât
la nivelul profesorilor, cât și al elevilor. Și anul acesta, Editura NOMINA premiază elevii cu rezultate deosebite la concursurile școlare.
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Editura NOMINA

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Gramatica Limbii Germane

2

Gramatica Limbii Engleze

3

Rencontres – cahier d’exercices, coordonator: Larisa Gojnete

4

Șahul pentru începători, autori: Andrada Cioteanu, Adrian Stanca

5

1.001 idei pentru a lupta cu plictisul, autor: Almuth Bartl

6

Aventura Gărgăriței Suzette, autor: Quentin Gréban

7

Experimente pentru copii

8

Calculatorul pentru pici

9

Abecedarul pentru pici

10

Matematica și explorarea mediului

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Pentru că iubim discount-urile mai mult decât o fac alții.
2 Pentru că ne interesează spiritul critic al clienților.
3

Pentru că suntem mult mai prezenți decât alții
(cu titluri noi și prețuri vechi!), dar și mai zâmbăreți la fiecare târg.

4

Pentru că ne gândim la cei mai mici cititori și le oferim... bomboane.

5

Pentru că ochelarii din siglă ne fac mai atenți la detalii,
iar detaliile fac diferența.
Pentru că avem un singur scop: să sprijinim educația...
pe un pachet de cărți!
Pentru că noi nu suntem mai altfel decât voi,
iubim cărțile vândute și clienții mulțumiți.

6
7
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Librăria OKIAN –
PEARSON
PREMS LIBREXIM
Administrator: Tudor BENGA
Date de contact:
Adresa: Str. Harmanului nr. FN,
loc. Bod, Braşov, România
Tel.: + 40 268 283 284
+ 40 268 547 365
+ 40 268 547 366
E-mail: pearson@okian.ro
Web: www.okian.ro

Domeniu de activitate:
comerț

Prezentarea editurii
Distribuitor de carte cu peste 18 ani de experiență și reprezentant
oficial în România al Editurii PEARSON EDUCATION din 1994, Librăria OKIAN oferă astăzi peste 800.000 de titluri în limba engleză și
română, adăugând, de-a lungul timpului, în oferta sa cărți audio și
electronice, jocuri pentru adulți și copii, accesorii și cadouri.
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OKIAN – PEARSON

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Pearson - CAE Gold Plus Coursebook, CD ROM Pack,
autori: Nick Kenny , Jacky Newbrook

2

Pearson - Going for Gold Upper Intermediate Coursebook,
autor: Richard Acklam , Araminta Crace

3

Pearson - New Opportunities Intermediate Student's Book,
autor: M. Harris et al.

4

Corporate Finance, Plus My FinanceLab with Pearson Etext,
autori: Jonathan Berk, Peter DeMarzo

5

Fundamentals of Management, Plus MyManagementLab with Pearson
Etext, autor: Mary Coulter, David A. De Cenzo, Stephen Robbins

6

Pearson Baccalaureate:English A: Literature for the IB Diploma,
autor: Jan Adkins; Conrad Hughes

7

Career Information, Career Counseling, and Career Development:
Pearson New International Edition, autor: Duane Brown

8

Sustainable Marketing: Pearson New International Edition,
autor: Diane Martin; John Schouten

9

Pearson Baccalaureate History Cold War Print and Ebook Bundle,
autori: Keely Rogers; Jo Thomas

10

Pearson's Canal Companion : East Midlands, autor: Michael Pearson
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Editura

ORIZONTURI
Director general: Ioan ENESCU
Date de contact:
Adresa: Bdul Libertății nr. 4, bl. 117,
et. 7, ap. 20, București
Tel.: + 40 744 531 333
Fax: + 40 21 317 76 78
E-mail: orizonturi@editura-orizonturi.ro
Web: www.editura-orizonturi.ro

Domeniu de activitate:
editare carte

Prezentarea editurii
Editura ORIZONTURI, înființată în anul 1991, a reuşit să se impună în peisajul culturii române, într-o scurtă perioadă de timp, prin
publicarea unor autori de renume, clasici şi contemporani, din peste
20 de țări ale lumii, deschizând astfel noi orizonturi de cunoaştere
pentru cititorul român. Colecțiile sale: „Cultură generală”, „Mari personalități ale istoriei”, „Titani ai literaturii universale”, „Biografii celebre”, „Laureați ai Premiului NOBEL pentru literatură”, „Romantica”, „Thriller”, „Bestseller”, „Carte social-politică” şi altele s-au bucurat de un deosebit succes pe piața de carte din România. În prezent,
prioritatea editurii o constituie diversificarea tematică şi publicarea
celor mai valoroase noutăți editoriale din marile culturi ale lumii.
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Editura ORIZONTURI

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Serviciile secrete, autor: Jean Deuve

2

Ultima zi din viața lui Hitler, autori: Jonathan Mayo și Emma Craigie

3

Agenda Farmaceutică, autor: Teodora Costea

4

Agenda suplimentelor alimentare, autor: Cristina Muntean

5

Poveste de dragoste, autor: Florence L. Berclay

6

Cum să îmbunătățim disciplina copiilor la școală, autor: Ross W. Greene

7

Orgoliile Kremlinului, Hélène Carrère D’Encausse

8

Jurnalul meu haios (volumele 3 – 13), autor: Jim Bendon

9

Căutând iubirea, autor: Corina Chiriac

10

Zodiacul Chinezesc 2016 – 2017, autor: Neil Somerville

6 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Noutăți editoriale
2 Pentru varietatea tematică
3 Prețuri accesibile (reduceri 20 – 60 %) pentru toate colecțiile
4 Pentru că puteți primi informații asupra producției noastre editoriale
5

Puteți propune dumneavoastră editarea sau reeditarea unor titluri
care nu se mai găsesc

6

Autori atât clasici, cât și contemporani
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Editura

PARALELA 45
Director: Călin VLASIE
Date de contact:
Adresa: Str. Frații Goleşti nr. 130,
Piteşti, Argeş, România
Tel./Fax: + 40 248 214 533
E-mail: office@edituraparalela45.ro
Web: www.edituraparalela45.ro

Domenii de activitate:
editură

Prezentarea editurii
O editură cu un profil enciclopedic, o editură pentru toţi!
Editura PARALELA 45 a fost fondată în noiembrie 1994 de Călin
Vlasie. În primii ani interesul editorial s-a îndreptat spre cartea didactică și literatura română contemporană. Începând cu anul 2000 producția editorială s-a diversificat continuu astfel încât, în prezent, editura publică literatură română și străină, științe socio-umane, filosofie,
istorie, religie, drept, economie, cărți științifice, cărți de artă, cărți
practice, literatură pentru copii și adolescenți, cursuri universitare,
cărți de metodică, auxiliare și manuale școlare. În prezent, Editura
PARALELA 45 dezvoltă peste 65 de colecții și 6 serii care acoperă mai
mult de 90 de domenii editoriale.
Site-uri proprii: www.edituraparalela45.ro,
www.concursurilecomper.ro, www.timtim-timy.ro, www.Qvis.ro,
www.Qedu.ro
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Editura PARALELA 45

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Istoria literaturii române pe înțelesul celor care citesc,
autor: Nicolae Manolescu

2

Rubaiate, autor: Omar Khayyam

3

Seria „Lectură şi Scriere Creativă”

4

Seria „Portalul magic”, autor: Mary Pope Osborne

5

Seria „Povești și povestiri bilingve (Bufnița)”

6

Cărțile cu Apolodor, autor: Gellu Naum

7

Cum să trăim 150 de ani, autor: Mikhail Tombak

8

Să trăim sănătos fără toxine. Ghid fundamental. alimente și plante
naturale pentru regenerarea celulară completă, autor: Robert Morse

9

Spălarea creierului. Știința manipulării, autor: Kathleen Taylor

10

Controlul minții. Străvechea artă a războiului psihologic,
autor: Haha Lung

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Titluri noi, unice și variate din diverse domenii editoriale
2 Prețuri atractive
4

Oferim auxiliare didactice diversificate, complexe, elaborate conform
programelor în vigoare.
Avem cărți fundamentale pentru cultură și titluri apreciate din seria
de lectură și scriere creativă.

5

Avem cărți interesante și folositoare pentru dezvoltarea personală.

3

6
7

Avem o colecție impresionantă de literatură bilingvă utilă copiilor
(și nu numai) care doresc să învețe o limbă străină prin lectura
unor povești, basme și povestiri celebre.
Avem peste 500 de titluri de carte din peste 65 de serii și colecții, cuprinzând mai mult de 90 de domenii editoriale.
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Editura

POLIROM
Director: Silviu LUPESCU
Date de contact:

Prezentarea editurii
Înființată în 1995, la Iaşi, Polirom este o societate

Adresa: Bdul Carol I nr. 4, et. 4,
Iaşi, România
Tel./Fax:+ 40 232 214 100
E-mail: office@polirom.ro
Web: www.polirom.ro

publicate. Peste 13 milioane de volume tipărite. Polirom

Domeniu de activitate:

este una dintre editurile generaliste de prim rang din

editare de carte

pe acțiuni, cu capital privat. Aproximativ 6.000 de titluri

România, editând titluri din 45 de domenii: literatură
română şi universală, thriller, literatură polițistă, suspans, document, eseu, economie, istorie, filosofie, psihologie, psihanaliză, religie şi spiritualitate, ştiințe, ştiințe
politice, ştiințe umaniste, drept, politice şi societate, artă, cinema, dicționare, limbi şi enciclopedii, ezoterism şi
paranormal, informatică şi Internet, carte şcolară, sănătate şi dietetică, medicină, sport, bucătărie, natură, animale,
grădinărit, turism, reviste etc. Titlurile editate de Polirom apar în peste 60 de serii şi colecții corespunzătoare domeniilor editoriale amintite mai sus. Câteva dintre colecțiile noastre: „Plural”, „Biblioteca Ioan Petru Culianu”,
„Historia”, „Biblioteca Polirom”, „Biblioteca medievală”, „Collegium”, „Ego. Proză”, „Tradiția creștină”, „Hexagon”
etc. În portofoliul Editurii Polirom intră titluri semnate atât de autori români, cât şi străini. Mulți dintre autorii
români publicați de Polirom sunt deja traduşi în străinătate: Gabriela Adameşteanu, Norman Manea, Dan Lungu,
Filip Florian, Lucian Dan Teodorovici, Radu Aldulescu, Florin Lăzărescu, Florina Ilis, Matei Vişniec, Vasile Ernu,
Simona Popescu, Dora Pavel, Bogdan Suceavă, Doina Ruşti, Varujan Vosganian etc. Mai multe detalii pe
http://www.romanianwriters.ro/. De asemenea, în colecția „Biblioteca Polirom”, cel mai puternic proiect editorial
autohton dedicat traducerilor, au apărut până în prezent peste 1.000 de titluri semnate de autori celebri, traduşi în
întreaga lume: Vladimir Nabokov, Ernest Hemingway, Doris Lessing, John Fowles, Salman Rushdie, José Saramago,
J.D. Salinger, Henry Miller, Michel Houellebecq, Günter Grass etc. Polirom publică numeroase reviste: Revista de
psihologie socială - Buletinul Laboratorului „Psihologia Câmpului Social”, în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi; Revista de psihologie organizațională în colaborare cu Centrul de Psihologie Aplicată, Universitatea
Bucureşti; Revista de Asistență Socială, în colaborare cu Universitatea Bucureşti; International Review of Social Research,
în colaborare cu Universitatea Bucureşti; Revista de Istorie Socială, în colaborare cu Institutul Roman de Studii Strategice; Chora. Revista de studii antice şi medievale: filosofie, teologie, ştiințe; în colaborare cu Groupe de Recherches
Médievales al Centre National de la Recherche Scientifique (Paris), Centrul de Studii Antice şi Medievale al Universității din Cluj-Napoca. De asemenea, Polirom editează Suplimentul de cultură, primul magazin cultural din România,
în colaborare cu Ziarul de Iaşi.
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Editura POLIROM

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

O nouă speranță, autor: Anna Brâncoveanu de Noailles

2

Ca să nu te pierzi în cartier, autor: Patrick Modiano

3

Insulele lui Thomas Hudson, autor: Ernest Hemingway

4

Frica. Scrisoare de la o necunoscută, autor: Stefan Zweig

5

Durere, autor: Zeruya Shalev

6

Un erou al timpului nostru, autor: M. I. Lermontov

7

Întoarcerea în Tibet, autor: Heinrich Harrer

8

Capcana Daesh. Statul islamic sau întoarcerea Istoriei,
autor: Pierre-Jean Luizard

9

Singur pe o insulă pustie, autor: Ed Stafford

10

Cum am devenit Audrey Hepburn, autor: Mitchell Kriegmann

CÂTEVA MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 650 de titluri
2 Reduceri cuprinse între 25 și 30 %
3 O ofertă de carte diversificată – titluri din 45 de domenii editoriale
4

Peste 400 de noutăți în cele mai iubite colecții de pe piața de carte
autohtonă: „Historia”, „Biblioteca Polirom”, „Biblioteca Memoria”,
„Top 10+”, „Hexagon” etc.

5

Cele mai așteptate traduceri din literatura universală

6

Insulele lui Thomas Hudson, autor Ernest Hemingway, marele roman
(postum) al mării, din care s-a desprins povestirea Bătrânul și marea
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PRESA UNIVERSITARĂ
CLUJEANĂ
Director: Codruța SĂCELEAN
Date de contact:
Adresa: Str. B. P. Hasdeu nr. 51,
Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel.: + 40 264 597 401
E-mail: editura@editura.ubbcluj.ro
Web: www.editura.ubbcluj.ro

Domenii de activitate:
editare de cărți și
reviste de specialitate

Prezentarea editurii
PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, fondată în anul 1993, are ca principal obiect de activitate editarea de cărți şi periodice ale Universității BabeşBolyai, realizarea de alte lucrări specifice în beneficiul Universității. Încă de la
început, Presa Universitară Clujeană a fost orientată către cadrele didactice,
către comunitatea studenților şi a oamenilor de ştiință care asigură, prin activitatea lor, renumele cercetării academice în țară şi în lume. În prezent, Presa
Universitară Clujeană editează lucrări atât în format clasic cât și electronic
(www.editura.ubbcluj.ro/ebooks).
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PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Principii ale Proceselor de Măsurare cu Senzori,
autor: Dan Sorin Anghel

2

Internal Communication and HR Management Training:
Negotiating Techniques, Human Resources Management
and Conflict Management, autor: Kádár Magor

3

Anuarul Colegiului Studenţesc de Performanţă Academică 2014-2015,
autor: Ilie Rad

4

Structuri narative în film. Manual pentru disciplinele scenaristică:
scriere dramaturgică scenaristică: teleplay, autor: Delia Enyedi

5

Metode și tehnici de dezvoltare a gândirii critice pentru învățământul
primar și preșcolar, autor: Dan Pătroc
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PRIOR MEDIA
GROUP
Director: Ion ARZOIU
Date de contact:

Prezentarea editurii
PRIOR MEDIA GROUP este de
peste 12 ani distribuitor oficial de carte
străină academică şi educațională pentru
mai mult de 450 de edituri din lume şi
importator oficial pentru Encyclopaedia
Britannica,

Encyclopaedia

Universalis,

Brockhaus Enzyklopaedia, Great Books, The

Adresa: Str. Răspântiilor nr. 32,
cod poştal 020548, sector 2,
Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 210 89 08
Fax: + 40 21 212 35 61
E-mail: office@prior.com
Web: www.prior.ro

Domenii de activitate:
import și distribuție de carte
de specialitate, editare carte
în limba română, import
materiale educaționale

Oxford English Dictionary, McGraw Hill
Encyclopedia of Science and Technology, Encyclopedia of Mathematical Physics, precum şi al
altor enciclopedii şi dicționare generale sau tematice. În domeniul cărții academice,
Prior Media Group deține un important stoc de carte şi, de asemenea, furnizează serviciul de import la comandă prin centrul său specializat. Printre colaboratori numărăm
toate grupurile editoriale importante (Elsevier, Cambridge University Press, McGrawHill, Springer Verlag, Blackwell Science, Oxford University Press, Taylor & Francis,
CRC Press, John Wiley etc.). precum şi centrele de cercetare din întreaga lume. Echipa
Prior Media Group se angajează să vă ofere cea mai convenabilă soluție pentru solicitările Dvs. de carte străină şi să vă informeze permanent asupra noutăților editoriale din
domeniile dvs. de interes.
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PRIOR MEDIA GROUP

1

Consultanţă şi management. Soluţii pentru criză,
autor: Petre Datculescu

2

Manual de limba germană pentru începători - adolescenţi,
coordonator: Silvia Florea

3

Anatomia lui Gray pentru studenţi, ediţie revizuită

4

Atlas de Anatomie, Nomenclatura latină

5

Cordul - Anatomie, repere embriologice şi noţiuni de infrastructură
a miocardului, autor: Florin Mihail Filipoiu

6

Ghidul Medicului român în Germania, autor: Cristina Schuster

7

Enciclopedia Universalis

8

Revistele „Detail”, „The Plan” și „Archive”
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Editura

PRUT
Administrator: Valentina MÎINEA
Date de contact:
Adresa: Str. Câmpia Libertății
nr. 42, bl. B2, sc. C, et. 1, ap. 87,
cod poştal 030374, sector 3,
Bucureşti, România
Tel./Fax: + 40 21 324 74 45
E-mail: editura@prut.ro
Web: www.prut.ro

Domeniu de activitate:
editare de carte pentru copii

Prezentarea editurii
Înființată în 2003, Editura PRUT publică peste 70 de colecții de
carte pentru copii şi adolescenți. Catalogul editurii cuprinde cărți
ilustrate, poveşti, cărți-jucărie, cărți de colorat, cărți de activități pentru preşcolari, atlase, enciclopedii, cărți din bibliografia şcolară, poezie, proză, critică literară. Parte dintre acestea sunt realizate în coproducție cu o serie de edituri bine cunoscute din Franța, Italia, Spania,
Marea Britanie, Belgia, Germania, S.U.A. Este deschisă colaborării cu
autori, traducători, ilustratori, editori din țară şi din străinătate.
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Editura PRUT

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 Învață să fii prudent împreună cu Alice Șoricica
2

Învață bunele maniere împreună cu Benjamin Maimuțelul

3

Învață să fii curat împreună cu Martinel Ursulețul

4

Învață să respecți natura împreună cu Matilda Văcuța

5

Atlasul lumii pentru cei mici

6

Marea carte a jocurilor pentru întreaga familie

7

Prima mea carte pian

8

Semaforul magic

9

Ce animale trăiesc la fermă?

10

Ce animale trăiesc în Africa?

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1

Pentru a se bucura de o varietate de cărți pentru copii (de colorat,
de activități, atlase, povești, cărți cu sunete etc.)

2
3

Pentru a beneficia de reducerile oferite în cadrul târgului (30 % – 50 %)

4

Pentru a primi un sfat bun în cazul în care cumpără o carte
pentru a o oferi cadou și întâmpină dificultăți în selecție

5

Pentru a beneficia de produse combinate: carte + jucărie = carte – jucărie

6
7

Pentru a achiziționa cărți cu un conținut deosebit, unic și calitativ

Pentru a achiziționa cărți realizate în coproducție cu o serie de edituri
binecunoscute din Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, USA, Belgia,
Germania etc.
Pentru a achiziționa cărți ale Editurii PRUT International din Republica
Moldova (Editura PRUT reprezintă, cu drept de exclusivitate,
Editura PRUT INTERNATIONAL din Republica Moldova)
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Grupul Editorial

RAO
Director: Ovidiu ENCULESCU
Date de contact:
Adresa: Str. Bârgăului nr. 9 – 11,
sector 1, Bucureşti, România
Tel./Fax: + 40 21 224 12 31
E-mail: office@rao.ro
Web: www.raobooks.com

Domenii de activitate:
editare de carte

Prezentarea editurii
Editura RAO, devenită între timp Grupul Editorial RAO, a fost
fondată în anul 1993, fiind de la început orientată spre publicarea de
traduceri. Conceptele-cheie după care ne orientăm activitatea editorială sunt competența şi seriozitatea în alegerea unor titluri cât mai
diverse, coerența în susținerea unui program editorial ambițios care
să vizeze un public-țintă foarte variat şi respectarea unor standarde
de calitate ridicate. Aceste principii – care definesc profesionalismul –
au fost respectate de-a lungul celor 23 de ani de existență, ceea ce
explică de ce suntem o editură foarte bine cotată pe piața românească
de carte. RAO publică, deopotrivă, ficțiune şi nonficțiune, în serii de
autor sau în serii tematice, enciclopedii, atât pentru adulți, cât şi pentru copii şi tineri.
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Grupul Editorial RAO

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Biblia pierdută, autor: Igor Bergler

2

Decizii dificile, autor: Hillary Rodham Clinton

3

Daneza, autor: David Ebershoff

4

Muntele familiei Gray, autor: John Grisham

5

Clubul clepsidrelor. Vremea sufragetelor, autor: Lucy Ribchester

6

Poirot şi cu mine, autor: David Suchet

7

Frumoasele chinezoaice, autor: Lisa See

8

Un adevăr delicat, autor: John Le Carré

9

Daringham Hall. Moştenirea, autor: Kathryn Taylor

10

Maestrul de la Prado, autor: Javier Sierra

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Suntem o editură de prestigiu pe piața românească de carte.
2 Publicăm pentru întreaga familie, de la 2 la 82 de ani.
3 Propunem cititorilor titluri diverse şi de actualitate.
4 Edităm cărți la înalte standarde de calitate, inclusiv grafice şi tipografice.
5 Suntem o echipă de profesionişti.
6 La standul nostru găseşti Bestsellerul Biblia pierdută de Igor Bergler.
7 Oferim reduceri şi prețuri speciale.
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Editura

RATIO ET REVELATIO
Director: Otniel-Laurean VEREŞ
Date de contact:
Adresa: Str. Sofiei nr. 3, cod poştal
410183, Oradea, jud. Bihor, România
Tel.: + 40 724 183 822
E-mail: office@ratioetrevelatio.com
Web: www.ratioetrevelation.com

Domenii de activitate:
editare, publicare

Prezentarea editurii
RATIO ET REVELATIO – numele pe care ni l-am ales, rațiune și
revelație, acoperă un proiect editorial ambițios, acela de a aduce publicului românesc texte de filosofie, teologie și istoria religiei, dar și carte
științifică, beletristică, istorie și carte pentru copii. Principiul pe care
ne clădim identitatea editorială este acela al respectului concret pentru toți factorii implicați în producția și consumul de carte, de la autor, redactor, traducător până la cititor, cât și al calității volumelor
publicate, în ceea ce privește conținutul și forma lor fizică.
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Editura RATIO ET REVELATIO

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Ştiinţă, religie şi naturalism. Unde rezidă de fapt conflictul,
autor: Alvin Plantinga

2

Dostoievski văzut de contemporanii săi

3

Despre înlănțuiri în general. Panegiric pentru Filip. Educarea principelui creștin, autori: Giordano Bruno, Desiderius Erasmus

4

Iezuit. Nu cîinele comuniștilor! Surîsul nedeținutului,
autor: Mihai Godó

5

Vremea nedespărțirii. Poeme alese, autor: Jan Twardowski

6

Încercare asupra filosofiei transcendentale, autor: Salomon Maimon

7

Eneida, autor: Publius Vergilius Maro

8

Camera de alături, autor: Paul Goma

9

Memorialistica detențiilor postbelice românești, autor: Maria Hulber

10

Grup canal '77. Paraziții sociali și MIȘCAREA GOMA pentru drepturile omului. Studiu de caz, autor: Florin Bălănescu

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Titluri excepționale atât calitativ, cât şi fizic
2 Program editorial profesionist
3 Cea mai bună nouă editură în 2013
4 Echipă tânără şi motivată
5 Respect pentru cititor
6 Fără compromisuri în ceea ce priveşte calitatea titlurilor
7 Niciun cititor nu regretă titlurile cumpărate
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Editura

RĂZEȘU
Director: Virgil RĂZEȘU
Date de contact:
Adresa: Piața Ștefan cel Mare nr. 2,
Piatra Neamț, jud. Neamț
Tel./Fax: + 40 233 211 843
Mobil: +40 722 551 826
E-mail: vrazesu@gmail.com
razesu.virgil@yahoo.com
Web: www.

Domenii de activitate:
medicină, literatură, muzică, dicționare, volume omagiale, carte tehnică

Prezentarea editurii
Editura RĂZEȘU a fost înființată în anul 1993, destinată inițial
cărții medicale. În decursul timpului, paleta domeniilor de activitate
reflectate în volumele publicate s-a lărgit până la generalizare, abordând atât lucrări autohtone, cât și din literatura universală. Editura și-a
propus, încă de la început, o exigență particulară în selectarea titlurilor propuse spre editare, colectivul de analiză fiind deosebit de riguros, ceea ce a făcut ca numărul titlurilor să fie mai mic decât capacitatea editorială. În schimb, cartea publicată a fost de valoare și într-o
ținută editorială și tipografică de tip bibliofil, mult apreciate de publicul cititor.
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Editura RĂZEȘU

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Trandafirul albastru, roman, autor: Virgil Răzeşu

2

Chirurgie Generală – vademecum pentru examene şi concursuri,
ediția III-a, tratat medical, autor: Virgil Răzeşu

3

Vieţi paralele, roman, autor: Virgil Răzeşu

4

Umbra noastră cea de toate zilele (dosar de securitate),
autor: Virgil Răzeşu

5

Faraonul, autor: Boleslaw Prus, traducere de Virgil Răzeşu

6

Simfoniile lui Beethoven, autor: J. G. Prod’homme,
traducere de Virgil Răzeşu

7

Tinereţea lui Beethoven, autor: J. G. Prod’homme,
traducere de Virgil Răzeşu

8

Ce ne facem, doamnelor?, carte de proză scurtă, autor: Virgil Răzeşu

9

Mic tratat de deflorare, carte de noptieră, autor: Virgil Răzeşu

10

Inelul pierdut, roman, autor: Virgil Răzeşu

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Înaltă ținută editorială şi tipografică
2 Selecție riguroasă a lucrărilor
3 Profesionalism
4 Prețuri promoționale
5 Costuri editoriale minimale
6 Varietate tematică
7 Termene de execuție scurte
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Editura Fundației

ROMÂNIA DE MÂINE
Director: Constantin FLOREA
Date de contact:
Adresa: Str. Fabricii nr. 46 G,
sector 6, București, România
Tel.: + 40 21 316 97 82
Fax: + 40 21 444 20 91
E-mail: editurafrm@spiruharet.ro
Web: www.romaniademaine.ro

Domenii de activitate:
editare cursuri universitare și
alte publicații

Prezentarea editurii
Clasificată de Ministerul Educației Naționale, prin Consiliul Național al Cercetării Ştiințifice, categoria C, şi membră a Societății Editorilor din România, Editura Fundației „România de Mâine” publică
cursuri, manuale, tratate, note de curs, cărți cu destinație didactică ce
acoperă tematic, la nivelul exigențelor ştiințifice şi didactice contemporane, o largă diversitate de domenii, discipline şi specializări pentru toate ciclurile de studii universitare din cadrul Universității „Spiru
Haret”, printre care: drept, științe economice, sociologie, filologie,
filosofie, psihologie, jurnalism, relații internaționale, informatică,
istorie, geografie, medicină veterinară, educație fizică, muzică, arhitectură etc.
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Editura Fundaţiei „ROMÂNIA DE MÂINE”

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Filosofie și artă, autor: Alexandru Boboc

2

Creație și cultură, autor: Alexandru Boboc

3

Crâmpeie de economie, autor: Mircea Coșea

4

Puterile limbii, autor: Ana Guțu

5

Au pays de la literature comparée, autor: Efstratia Oktapoda

6

Ștefan Lupașcu și filosofia contradictoriului – o radiografie
a contradicției, autor: Victor Untilă

7

Vocație și educație. Personalităţi ale vieţii ştiinţifice, artistice şi
spirituale în dialog cu Matei Georgescu

8

Repere şi tendinţe în educaţie. Personalități ale vieții spirituale și
științifice în dialog cu Matei Georgescu

9

Acțiune și teorie în educație. Personalități ale vieții spirituale și
științifice în dialog cu Matei Georgescu

10

Educație și diversitate culturală. Personalităţi ale vieţii ştiinţifice,
artistice şi culturale în dialog cu Matei Georgescu

MOTIVUL pentru care ar trebui să vizitezi standul
1

În standul Editurii Fundației „România de Mâine” se găsesc
titluri noi din colecții de carte de filosofie, psihologie,
economie de autori cunoscuți şi consacrați.
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Grupul Editorial

SAECULUM
Director: I. OPRIŞAN
Date de contact:

Prezentarea editurii

Adresa: Str. Teodosie Rudeanu
nr. 29, sector 1, Bucureşti, România
Tel./Fax: + 40 21 222 85 97
E-mail: saeculumio@yahoo.com
Web: www.saeculum.ro

Editura SAECULUM I.O. s-a
Domenii de activitate:
născut din dorința fondatorului –
editarea revistelor şi cărților
istoric, critic literar şi etnolog – de a
oferi culturii române instrumente
fundamentale de lucru de care ducea şi, în parte, mai duce încă lipsă. Drept
urmare, de la început, Editura şi-a îndreptat atenția către crearea şi publicarea
unor cărți fundamentale: bibliografii, ediții critice, dicționare, lucrări cu caracter enciclopedic, sinteze, volume de documente şi interpretări în lumina adevărului a existenței noastre istorice. În existența ei de mai bine de două decenii, Editura a concretizat această voință – ce va fi în continuare accentuată –
prin seriile: „Ediții critice – Instrumente fundamentale de lucru”; „Sinteze”;
„Biblioteca de filosofie”; „Orizont enciclopedic”; „Documente revelatorii”;
„Mythos”; „Giuvaier”; „Cărțile esențiale ale omenirii”; „Basmele popoarelor”;
„Enigmele Universului”; „Dacia Sacra”; „Enigmele istoriei”; „Diaspora”;
„Bibliografia şcolară”; „Religia pentru elevi”; „Lexicon”; „Paranormal”; „Sănătatea familiei”; „În afara colecțiilor”. Ca o apreciere a demersurilor noastre,
Editura ca atare sau autorii cărților publicate sub egida ei au primit de-a lungul timpului numeroase evidențieri şi premii – de la premiile târgurilor naționale, la premiile Academiei Române.
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Grupul Editorial SAECULUM

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Lucian Blaga. Sub zodia mitului, autor: I. Oprișan

2

România Mare. Idee, înfăptuire, viitor, autor: Apostol Stan

3

Dicționar de maxime comentat, autor: Tudor Vianu

4

Problema ucraineană în lumina istoriei, autor: Ion Nistor

5

B. P. Hasdeu. Contribuții biografice şi exegeze asupra operei,
ediție critică, autor: Liviu Marian

6

Goethe sau arta de a trăi, autor: Wilhelm Bode

7

Epistole către tatăl său, B. P. Hasdeu, autor: Iulia Hasdeu

8

Povești, autor: Maria, Regina României

9

Cugetări și impresii, autor: Carmen Sylva

10

Mitologie română, autor: Aurel Cosma

9 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Pentru că aveți posibilitatea să luați contact cu producția grupului editorial
2
3
4

Pentru că în nicio librărie din țară nu sunt expuse la un loc mai multe
dintre cărțile noastre decât la târg
Pentru că puteți întâlni direct pe cei care produc cărțile editurii și,
în primul rând, pe dl. Prof. dr. I. Oprișan
Pentru că sunteți ghidați în universul cărții românești și universale publicate la noi

5
6

Pentru că vi se poate prezenta, la cerere, orice carte care e expusă la stand

7

Pentru că puteți propune dumneavoastră înșivă noi cărți sau reeditarea
unor titluri epuizate

8

Pentru că se oferă o reducere progresivă la cărțile cumpărate

9

Pentru că aveți ocazia să ne vedeți și să vă vedem, să ne strângem mâinile
și să ne salutăm etc.

Pentru că puteți fi informați asupra proiectelor noastre editoriale

147

Editura

SEDCOM LIBRIS
Director: dr. ec. Petru RADU
Date de contact:
Prezentarea editurii

Adresa: Şos. Moara de Foc nr. 4,
cod poştal 700527, Iaşi, România
Tel.: + 40 232 242 877
+ 40 232 234 582
+ 40 742 769 772
Fax: + 40 232 233 080
E-mail: editurasedcomlibris@gmail.com
Web: www.editurasedcomlibris.ro

Până în prezent, Editura SEDCOM
LIBRIS a publicat peste 700 de titluri care se
înscriu în diverse domenii de interes: carte
didactică, ştiințifică şi universitară, management, marketing, economie, contabilitate,
informatică, medicină, relații publice,
psihologie, carte pentru copii, beletristică
etc., impunându-se pe piața de carte ca o
editare, traducere, tipărire, difuzare
prezență constant activă prin repertoriul
editorial cu profil enciclopedic. Cărțile
noastre îi însoțesc pe cititorii din copilărie
până la maturitate, colecțiile propuse
oferind soluții optime tuturor celor care doresc să îşi perfecționeze în permanență educația şi
formarea profesională, dar şi celor care găsesc în lectură un mod plăcut şi util, în acelaşi timp,
de a-şi petrece timpul liber, apreciind cultura şi dezvoltându-şi prin frumos dimensiunea
estetică a propriei ființe. În vederea reconfigurării noilor direcții ale programului editorial,
dorim să aprofundăm şi să extindem actualele domenii prin publicarea unor titluri importante, editarea de carte electronică, precum şi prin constituirea unor noi colecții de interes pentru
diverse segmente specializate de public-țintă. Ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm
relații de colaborare cu diverse universități şi biblioteci, edituri, reviste din străinătate şi
institute culturale pentru stabilirea unui cadru mai eficient şi mai armonios de comunicare
ştiințifică între specialiştii din diverse domenii de specialitate din țară şi din străinătate, în
vederea publicării şi integrării în circuitul internațional. Capitalul de imagine şi potențialul
de care se bucură editura noastră, în calitate de important jucător pe piața de carte din România, cu o rețea reprezentativă de difuzare (peste 20 de librării proprii şi alte peste 300 de
librării cu care întreținem relații de colaborare), profesionalismul, flexibilitatea şi competența
cu care suntem cotați în toate relațiile parteneriale reprezintă tot atâtea motive prin care
sperăm să vă convingem să ne contactați în vederea stabilirii unor viitoare direcții ale colaborării (traducere, publicare, difuzare).
Pentru noi, Cartea este o pasiune, iar pasiunea se împarte…

Domeni de activitate:
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Editura SEDCOM LIBRIS

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Cartea neagră a psihanalizei, autor : Catherine Meyer (coord.),
Mikkel Borch-Jacobsen, Jean Cottraux, Didier Pleux, Jacques Van
Rillaer

2

Despre arta papușarilor români. Dialoguri cu maeștrii scenei, volumele
I – V, autor: Toma Hogea

3

Spectacolul poeziei în teatrul lui Eugene Ionesco,
autor : Vasilica Oncioaia

4

Cele 72 de fecioare. Numărătoare inversă până la un atac terorist pe
pământ american, autor: Avi Perry

5

Luceafărul, autor: Mihai Eminescu

6

Fata cu lacrimi de aur. Basme și povestiri istroromâne,
autor: Traian Cantemir

7

Povești de aur. Colecția Cele mai frumoase cărți pentru copii din toate
timpurile, autor: Nicolae Batzaria

8

ȚUȚU. Uimitoarele aventuri ale motanului Țuțu, povestite de el însuși,
autor: Crisula Ștefănescu

9

Tinerețe fără bătrânețe și viața fără de moarte
(ediție de lux cartonată), autor : Petre Ispirescu

10

Managementul organizației. Concepte și practici, autor: Panaite Nica

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Oferta diversificată de carte care subliniază preocupările editurii
2 Cărți de specialitate semnate de cadre didactice universitare
3 Cărți pentru copii ilustrate de artiști români
4 Oferta completă: editare, tipărire și difuzare
5 Servicii de traducere prin propriul birou specializat
6 Servicii de editare profesioniste
7 Susținerea oferită de propria rețea de difuzare
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Librăriile

SEDCOM LIBRIS
Director: dr. ec. Petru RADU
Date de contact:

Prezentarea editurii
SEDCOM LIBRIS este o socie-

Adresa: Şos. Moara de Foc nr. 4,
cod poştal 700527, Iaşi, România
Tel.: + 40 232 234 582
+ 40 232 234 572
Fax: + 40 232 233 080
E-mail: carte@sedcom.ro
Web: www.sedcom.ro

tate ieşeană cu o tradiție de câțiva

Domeni de activitate:

zeci de ani în difuzarea de carte, dar

difuzare de carte, artă, muzică, produse

şi a unei game diversificate de pro-

de produse de papetărie, birotică şi jucării

duse de papetărie, birotică şi jucării.
Librăriile

SEDCOM

LIBRIS

Iaşi

dispun de o ofertă impresionantă de titluri, promovând şi distribuind un
fond de carte diversificat şi reprezentativ, furnizat de majoritatea editurilor
din țară. Se urmăreşte astfel acoperirea tuturor domeniilor cunoaşterii: de la
cărțile pentru copii la literatura de specialitate, de la beletristică la albume de
artă. Prezentarea unui fond variat de carte care răspunde cu eficiență exigențelor clienților, stimularea plăcerii pentru lectură prin lansări de carte, precum
şi prin organizarea Târgului de Carte LIBREX, receptarea şi focalizarea pe
cerințele pieței, precum şi implicarea profesională a peste o sută de angajați
sunt factori reali care au determinat impunerea societății în peisajul economic
şi cultural ieşean şi național prin competitivitate, dinamism şi flexibilitate.
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Editurile

SEMNE – ARTEMIS
Director: Ștefan DULU
Date de contact:
Adresa: Str. Barbu Delavrancea nr. 24,
sector 1, Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 318 83 44
+ 40 21 311 49 36
Fax: + 40 21 310 74 59
E-mail: office@semneartemis.ro
semneartemis@yahoo.ro
difuzare@semneartemis.ro
Web: www.semneartemis.ro

Domenii de activitate:
Prezentarea editurii

editură, tipografie

A fost fondată în anul 1994. În cei douăzeci şi unu de ani de activitate, a publicat sute de titluri din cele mai variate domenii tematice:
literatură tehnico-ştiințifică, drept, chimie, medicină, istoria României,
etnografie şi folclor, artă, beletristică, poezie, proză, memorialistică,
dicționare diverse, carte şcolară şi multe altele. De asemenea, a oferit
şi oferă celor interesați culegere şi tehnoredactare computerizată,
scanare şi prelucrare imagini alb-negru şi color, precum şi tipărirea de
carte şi materiale publicitare (postere, pliante, reviste, ziare etc.). Aşa
cum au remarcat şi criticii de specialitate, o preocupare importantă a
editurii este, pe lângă reeditarea marilor clasici, promovarea literaturii române contemporane, atât prin autori consacrați, cât şi debutanți.
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Editurile SEMNE – ARTEMIS

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Biblia naturistului, autor: Jethro Kloss

2

Dacia preistorică, autor: Nicolae Densusianu

3

Istoria Literaturii Române, autor: George Călinescu

4

Opera poetică, autor: Mihai Eminescu

5

Urmarea lui Iisus Hristos, autor: T. A. Kempis

6

Viețile Sfinților

7

Cartea cu pilde, autor: Al. Lascarov-Moldovanu

8

Viața lui Eminescu, autor: George Călinescu

9

Poezii, autor: Lucian Blaga

10

Taina tăblițelor de la Sinaia, autor: Adrian Bucurescu

Motivele pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Domenii diferite
2 Prețuri mici
3 Titluri interesante
4 Autori români clasici
5 Istorie
6 Promoții speciale
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Centrul de Carte Străină

SITKA
Director: Nicolette TABĂRĂ
Date de contact:
Adresa: Bdul Dacia nr. 23, sector 1,
Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 210 30 30
E-mail: office@cartestraina.ro
Web: www.cartestraina.ro

Domeniu de activitate:
importator cărți

Prezentarea editurii
Partener al celor mai renumite edituri specializate pe publicații
pentru învățarea limbilor străine: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană. Reprezentant al editurilor Cambridge University Press,
Hachette, Cle International, Didier, Hueber, Eli, Langenscheidt, Klett,
Cornelsen, Edelsa, Sgel, Edilingua etc.
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Centrul de Carte Străină SITKA

Topul titlurilor recomandate la LIBREX 2016
1

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary,
Editura Cambridge University Press

2

Seria „Percy Jackson”, autor: Rick Riordan, Editura Penguin Books

3

GRAMMATIK – GANZ KLAR!,
autor: Barbara Gottstein-Schramm, Editura Heuer

4

Mansfield Park, autor: Jane Austen, Editura Penguin Books

5

Vanity Fair, autor: William Thackeray, Editura Penguin Books

6

Langenscheidt Taschenwörterbuch Englisch Buch,
Langenscheidt-Redaktion, Editura Langenscheidt

7

Diccionario Lengua Española

MOTIVELE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2

Cărți de cea mai bună calitate de la edituri prestigioase din Europa
Prețuri foarte mici
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Societatea de difuzare
SUPERGRAPH

Editura SOPHIA
Directori: Mihaela VOICU,
Elena GHINCEA

Date de contact:
Adresa: Str. Ion Minulescu nr. 36,
sector 3, cod poştal 031216,
Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 320 61 19
Fax: + 40 21 319 10 84
E-mail: editura@sophia.ro
contact@supergraph.ro
Web: www.sophia.ro
www.librariasophia.ro

Prezentarea editurii

Domenii de activitate:
difuzare de carte şi editură

SOPHIA, editură patronată de Societatea de Difuzare
SUPERGRAPH, le oferă iubitorilor de carte religioasă bucuria întâlnirii cu scrieri de spiritualitate ortodoxă. Între volumele publicate de
Editura SOPHIA, puteți găsi opere clasice ale Părinților Bisericii, îndrumare duhovniceşti ale sfinților, scrieri de o arzătoare actualitate
ale marilor duhovnici, tâlcuiri ale Sfintei Scripturi, sinteze dogmatice
şi de istorie bisericească, tratate de iconografie, alături de cele mai
valoroase lucrări ale teologiei academice contemporane.
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Societatea de Difuzare SUPERGRAPH
Editura SOPHIA

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Cartea despre femei, autor: Savatie Baștovoi, Editura Cathisma

2

Dezvoltarea psihosexuală a copilului, autor: Matheos Iosafat,
Editura Metafraze

3

Psihanaliza și teologia ortodoxă, pr. Nikolaos Loudovikos,
Editura Sophia

4

Când copilul nu ascultă, autor: Tatiana Șișova, Editura Sophia

5

Vremea lucrării, mitrop. Hierotheos Vlachos, Editura Sophia

6

THEOTOKARION, autor: Sf. Nectarie de Eghina, Editura Sophia

7

Administrarea iubirii, autor: pr. Filotheu Faros, Editura Sophia

8

Pollyanna Domnișoară, Eleanor H. Porter, Editura Sophia

9

Nici prea devreme, nici prea târziu, autor: pr. Filotheu Faros,
Editura Sophia

10

Arta icoanei, autor: Paul Evdokimov, Editura Sophia

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Pentru a vedea ultimele apariții editoriale
2 Pentru a beneficia de discount
3
4

Pentru a achiziționa cărți de la edituri de specialitate
care nu au reprezentanțe în Iași
Pentru a intra în contact cu reprezentanții Editurii Sophia
și depozitului SUPERGRAPH

157

Editura

STEAUA NORDULUI
Director: Stelică TESLARU
Date de contact:
Adresa: Str. Banu Mihalcea nr. 23A,
Constanța, România
Tel.: + 40 767 536 500
Fax: + 40
E-mail: redactie@steauanordului.ro
Web:
http://www.steauanordului.ro/

Prezentarea editurii

Domeni de activitate:
editarea de carte

Suntem o societate cu capital integral privat, cu sediul în Constanța. Deși
avem o experiență redusă în comerțul prin intermediul internetului ne mândrim cu o
experiență bogată acumulată în peste șase ani de activitate în care am obținut rezultate
notabile. Drept urmare a activității de până acum, Editura STEAUA NORDULUI a
devenit membru al International Map Trade Association – IMTA. Activitatea noastră
este reprezentată de editarea, tipărirea și vânzarea de carte. Ceea ce dă o notă specifică
în acest domeniu este atenția noastră îndreptată spre cei mai mici cititori – și nu numai
lor – cărora le punem la dispoziție o gamă largă de lucrări precum basme, povești
nemuritoare etc. De asemenea, elevii pot alege dintre numeroasele titluri ce fac referire
la lecturile copilăriei, texte comentate, dicționare, atlase geografice etc., lucrări editate
respectând criteriile impuse de programa de învățământ. Nu în ultimul rând, pentru
autodidacți (și, desigur, pentru toți cei interesați, și de toate vârstele), firma noastră le
oferă o gamă largă de cursuri de învățare a limbilor străine fără profesor, ghiduri de
conversație, dicționare etc.
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Editura STEAUA NORDULUI

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Opere alese, autor: Ioan Slavici

2

Crăiasa Zăpezii și alte povești, autor: Frații Grimm

3

Poezii, autor: Mihai Eminescu

4

Chirițele, autor: Vasile Alecsandri

5

Teatru și proză, autor: Vasile Alecsandri

6

Apus de soare, autor: Barbu Ștefănescu Delavrancea

7

Viața la țară, autor: Duiliu Zamfirescu

8

Ciocoii vechi și noi, autor: Nicolae Filimon

9

Alexandru Lăpușneanul, autor: Costache Negruzzi

10

Momente, Schițe, Teatru, autor: Ion Luca Cargiale
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Editura

ȘCOALA ARDELEANĂ
Cluj-Napoca
Director: Vasile DÎNCU
Date de contact:

numele istoric pe care a ales să-l

Adresa: Str. Mecanicilor nr. 42,
cod poştal 400210, Cluj-Napoca,
jud. Cluj, România
Tel.: + 40 364 117 252
Fax: + 40 364 117 246
E-mail: difuzare@scoalaardeleanacluj.ro
Web: www.scoalaardeleanacluj.ro

poarte. Înființată în inima Transil-

Domenii de activitate:

vaniei, ea îşi propune să continue

editare și tipar carte

Prezentarea editurii
Editura

ŞCOALA

ARDE-

LEANĂ asumă deschis şi nuanțat
idealuri şi perspective legate de

tradiția „renaşterii ardelene” (D.
Popovici), dar şi să țină pasul cu
imperativele bulversatului prezent. Proiectele sale sunt legate de valorificarea patrimoniului cultural al Ardealului, cu deschidere spre toate zonele
locuite de români. Echipa noastră crede în cunoaştere, în rațiune, în rostul
cărții. Respectă truda înaintaşilor şi urmează modelul „luminătorilor”,
conştientă că are încă de împlinit o datorie. Avem avântata naivitate de a
paria pe Carte ca mijloc ideal de propăşire şi ca si(n)gur garant al viitorului
unui neam. Cu profesionalism, ea e interesată, deopotrivă, de limbă şi
literatură, de istorie, filosofie şi sociologie, de ştiințe şi de arte. Atentă, cu
precădere, la ce se scrie şi se gândeşte în zona Transilvaniei, îşi deschide
generos porțile autorilor din toate colțurile țării.
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Editura ȘCOALA ARDELEANĂ
Cluj-Napoca

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Mintea de dincolo, ediția a II-a, autor: Dumitru Constantin Dulcan

2

Dumitru Constantin Dulcan. Un promotor al noii spiritualităţi,
volum coordonat de Vasile George Dîncu

3

Triburile. O patologie a politicii româneşti de la Revoluţie la Generaţia
Facebook, autor: Vasile Sebastian Dîncu

4

Fundamentalismul religios şi noul conflict al ideologiilor,
autor: Sandu Frunză

5

Atașamentul, autor: Florence Noiville

6

Luxul indiferenței, autor: Dorin Tudoran

7

Dumitru Radu Popescu în labirintul mitologiei contemporane,
autor: Constantin Cubleșan

8

Aron Pumnul, autor: Ilie Rad

9

Sociologia politicii, autor: Liviu-Petru Zăpârțan

10

Deontologia Opiniei între Etică şi Retorică, autor: Tudor Cătineanu

4 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4

Promoții între 10 și 30 %
Cărți interesante
Domenii variate
Colecția „Noua Spiritualitate” (D. C. Dulcan)
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Editura

TAIDA
Director: Ioan Tudor TCACIUC
Date de contact:

Sigla

Prezentarea editurii
Editura TAIDA s-a înființat în anul
2000. În decursul acestor ani, am editat
numeroase

lucrări

pentru

învățământ

primar, gimnazial şi liceal, pentru stimularea activității de lucru individual şi în
echipă a elevilor, oferind situații de învățare
interactive bazate pe interesul specific
vârstei. Editura Taida deține o bogată

Adresa: Str. Holboca, nr. 9 – 11, Iași,
jud. Iași, România
Tel.: + 40 232 270 250
Fax: + 40 232 270 260
E-mail: office@editurataida.ro
Web: www.editurataida.ro

Domeni de activitate:
carte școlară

colecție de cărți destinată să ajute elevii în
procesul de aprofundare a materiei şcolare, pentru pregătirea examenelor naționale, a evaluărilor inițiale la începutul fiecărui nou an şcolar, dar şi celor care doresc şi au abilități de a face
performanță în matematică. Autorii noştri au transpus decenii de experiență la catedră în paginile cărților care ajung pe băncile elevilor din întreaga țară, iar rezultatele deosebite ale celor
care apelează la cărțile noastre nu se lasă aşteptate, numeroasele ecouri favorabile primite din
toate colțurile țării fiind mărturie a acestui fapt. Începând cu anul 2005, Alpha Group vine în
întâmpinarea tendinței de înnoire a sistemului educațional românesc cu o ofertă de echipamente
didactice de excepție: Table Interactive Mimio, Softuri Educaționale, Echipamente Audio-Video profesionale. Mimio este, conform ultimelor statistici, liderul în table interactive portabile din România
în ultimii șase ani! Ca o completare a acestei activități, la începutul anului 2013, Alpha Group a
deschis una dintre cele mai moderne tipografii offset din Iaşi, unde se pot tipări cărți, reviste,
pliante, broşuri, cataloage, flyere, mape, foi cu antet etc. Vă îndemnăm să apelați la cărțile noastre şi să vă alăturați astfel miilor de cadre didactice, elevi şi părinți pentru care Editura Taida
este sinonimul calității şi performanței. TOTUL PENTRU ŞCOALA TA!
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Editura TAIDA

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

165 de teste pentru Evaluarea Națională 2016 – Matematică

2

Evaluare Națională 2016 – Limba și Literatura Română

3

Caiete de vacanță – clasele 0 – IV

4

Caiete de vacanță – Gimnaziu – Matematică

5

Am învățat, știu, verific – Limba Română, gimnaziu

6

Recapitulare finală pentru copii isteți

7

Teste pentru admiterea în clasa a V-a

8

Antologia nuvelei românești

9

Antologia poeziei românești

10

900 de probleme pentru micii matematicieni

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3

Pentru a vedea ultimele noutăți

4

Cărțile pentru copii sunt editate conform programelor școlare
în vigoare

5
6

Gamă variată de cărți educaționale și echipamente interactive

7

Oferte speciale și demo pentru utilizarea echipamentelor educaționale
interactive

Prețuri atractive
Reduceri între 20 % și 50 %

Cărți pentru pregătirea examenelor
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Editura

TIMPUL
Prezentarea editurii

Director: Cassian Maria SPIRIDON
Date de contact:
Adresa: Str. I. C. Brătianu nr. 22,
et. I, cod poştal 700037,
Iaşi, România
Tel.: + 40 232 260 390
E-mail: timpul90@yahoo.com
Web: www.editura-timpul.scriitor.org

Editura TIMPUL, înființată în
1991, este o societate cu capital privat, şi are un profil bine conturat, nu
numai în rândul editurilor ieşene.
De-a lungul timpului, editura a publicat sute de titluri, în special din
Domeni de activitate:
domeniile: filosofie, eseistică, literaeditare de carte
tură clasică, poezie, ştiințe umane,
memorialistică, stilistică şi critică
literară, cărți document, religie. Editura a publicat integral opera publicistică a lui Mihai Eminescu, Opere Politice,
structurată pe temele mari ce l-au preocupat pe marele poet. Anul 2000 – anul
EMINESCU a fost materializat într-un număr de lucrări, cum ar fi: Doina de
Mihai Eminescu; Paşii Poetului de Gellu Dorian şi Emil Iordache; Eminescu –
omul de teatru de Ştefan Oprea; Eminescu şi religia de Doru Scărlătescu. La Editura TIMPUL a apărut şi lucrarea fundamentală a marelui filosof creştin Petre
Ţuțea, OMUL – Tratat de antropologie creştină. În Colecția „Philosophia
perennis”, au mai apărut Constantin Rădulescu-Motru, Ioan Petrovici, Nae
Ionescu, Nichifor Crainic, Louise Lavelle, Confucius. Colecția „Critică şi eseu”
este cea mai bine reprezentată şi a adunat în timp autori ca Nicolae Steinhardt,
Dan Stanca, Gheorghe Grigurcu, Cristian Livescu, Doru Scărlătescu, Ştefan
Oprea, Sergiu Ailenei, Pan M. Vizirescu, Mircea A. Diaconu, Gavril Istrate, Emil
Iordache, Constantin Parascan, Ovidiu Hurduzeu, Mircea Platon, Antonio
Patraş, Bogdan Crețu, Dan Ciachir, Oltița Cîntec, Emanuela Ilie, Cristina Scarlat,
Leo Butnaru, Maria Şleahtițchi, Nicolae Leahu, Adrian G. Romila, Florin Faifer.
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Revista „CONVORBIRI LITERARE” este o revistă literară de tradiție, fondată de Societatea Culturală Junimea din Iaşi, la 1 martie 1867 (în
martie 2016 împlinește 149 de ani, vârstă care oglindeşte o istorie vie a literaturii şi culturii naționale). Aparținând patrimoniului spiritual național,
„Convorbiri literare” este, în prezent, o revistă care se plasează între cele
mai valoroase reviste de cultură ale țării, fapt atestat de colaboratori de
excepție, de solicitările de abonamente, de numărul de accesări ale paginii
de internet. În paginile revistei semnează scriitori şi critici literari, critici de
teatru, critici de artă de prim rang, din țară şi străinătate. Revista publică
interviuri cu mari personalități culturale din România şi din lume, din toate
domeniile culturale, articole şi comentarii specializate despre aparițiile
editoriale cele mai importante, despre viața teatrală, cinematografică şi
artistică, semnate de profesionişti. Sunt publicați tineri autori ale căror
creații sunt apreciate la festivaluri specializate, dar şi scriitori debutanți,
care trimit redacției din creațiile proprii. Anual, revista acordă propriile
premii literare, în cadrul Zilelor Revistei. Revista „Convorbiri literare”
aparține Uniunii Scriitorilor din România şi este editată de Asociația Revista Convorbiri literare din Iaşi. Apare lunar, în format carte, 19 x 26,5 cm,
200 de pagini.
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Editura

TORENT PRESS
Prezentarea editurii
Director: Doina POPESCU
Date de contact:

Editura Torent Press promovează romanele autoarei Doina
Popescu-Brăila. Romanul Terente – Zodia zmeilor vă invită să priviți pe
gaura cheii în saloanele elitelor și-n vestitele bordeluri ale Brăilei anilor
’20. Romanul este un puzzle între relatările ziarelor, amintiri ale
oamenilor care au savurat epoca și otrava ficțiunii, având în centru pe
Terente, un personaj fascinant. Îndrăzneala personajului, replica
scânteietoare și virilitatea sa legendară aveau nevoie de un condei cu
tupeu artistic și virilitate literară. Probabil că este cea mai cuminte carte
care se putea scrie despre purtătorul celui mai celebru penis din
Europa ultimului secol. Romanul Comisia Zürich debutează în ultimele
zile ale celui de-al II-lea Război Mondial. Acțiunea alertă și incitantă
urmărește zornăitul banilor în băncile elvețiene, printre societăți
secrete, până la Cabinetul I al lui Ceaușescu în complicatul an 1982.
Corvin, idealist și radical, are o fibră pură, luminoasă, un adevărat
cavaler pe cal alb. Ţăranul fără prea multă carte (... doar nu mi-a pus tata
nemțoaică), rămâne, în esență, un neadaptat. Dobrița, ticălos, psihopat,
însemnat de stea întoarsă – Pecetea Necuratului – ar putea fi numit un
spirit malefic, dar pierde marele trofeu în competiția cu personajul real.
Fiindu-mi antipatic, i-am jucat destule renghiuri, l-am ridiculizat și
pedepsit usturător. Prinsă în caruselul răzbunării, umorul strident,
hohotul sănătos de râs se combină cu senzații și aluzii subtile.
Dumnezeu era-n vacanță este romanul prieteniei dintre doi studenți, un
evreu și un german, supusă testului cinic și distrugător al războiului. Zarul sorții se rostogolește implacabil, omul e sub vremi, dar singura salvare
și singura forță a eroului este puterea de a face bine. Ar putea fi un roman tragic, dar un umor vindecător și bun salvează povestea. Ardei iuți și
Pisica cu papion sunt două romane în care intriga polițistă se construiește dinamic și în mare vervă, pe coperți este inserat un lipici cu rețetă secretă,
astfel că nu pot fi lăsate din mână decât după lecturarea ultimei pagini. Firul roșu din toate romanele semnate Doina Popescu-Brăila este hohotul
zguduitor de râs. Acțiunea se desfășoară galopant, singurele momente de respiro sunt cele în care protagoniștii aduc în prim plan povești
năucitoare de viață sau bârfesc cu talent. Polițiștii nu sunt eroi, ci băieți plictisiți ce mai trag un chiul, mai mănâncă o shaorma. Arina Cuțitaru, o
preoteasă smart, psiholoagă, adaptată timpului prezent face deliciul cititorului, exasperându-l pe părintele Cuțitaru. Arina nu se astâmpără, astfel
că devine protagonista romanului Dragoste și ciocolată. Regăsindu-și pe Facebook marea iubire de la 16 ani, ea, care avusese câte o mare iubire și la
17, 18, 19 ani, când se și mărită, repornește relația din punctul abandonat în urmă cu 31 de ani. Iubitul îi dă un manuscris cu scrisori compromițătoare pentru condiția ei de preoteasă, dar ea îl dă spre păstrare unui scriitor cu operă, dar neintrat în lumina reflectoarelor. Un filmuleț pus pe
Youtube răstoarnă viața protagoniștilor, câinele scriitorului devenind mai celebru decât stăpânul care scrisese un raft întreg de cărți, dar fusese
ignorat de presă și critici literari. Cartea este prea fierbinte pentru a fi rezumată în câteva fraze, se recomandă citirea ei. Ca și în cazul romanului
Terente – Zodia zmeilor, nu recomand pudicilor să se abțină, în fond, și ei merită o bucurie. Copilul Dunării este un volum de proză umoristică, cu o
plajă de cititori de la 6 la 96 de ani. Criticul Aureliu Goci îl recomandă ca o capodoperă a literaturii. Niță, născut sub zodia Scorpiei, era un drac de
copchil blond, cu ochi albaştri, mai pricăjit decât copiii de vârsta lui, însă iute de picior şi săltăreț la minte. Cel mai mic dintr-o familie cu doisprezece copii, ajutat de ingenua Cleopatra și de un gânsac pe care toți îl cred fermecat, își propune să-și recapete satului aflat sub ciubota hitleristă.
Ocupația îl găsește pregătit pentru acest rol de partizan, în scurta lui viață luptând pentru un colț pâine ori o mână de roșcove cu frații mai mari ori
părinții ce le favorizau pe țățici, fete de măritat. Se revoltase în fața asupririi puternicilor satului prin funcție sau mușchi: învățătorul, cârciumarul,
văcarul, pescarii. Îl înfruntase pe popă și-l arătase lumii cu izmenele-n vine. Astfel antrenat, iese învingător din multiplele răfuieli cu nemții, având
de partea lui pe coana preoteasa și pe Frantz, bucătarul neamț care-l simpatiza, având în Germania un puști de vârsta lui căruia îi ducea dorul.
Farsa, ghiumbușlucul și limbajul rural-danubian își găsesc continuarea în romanul Fericire la preț redus. Făcând toate nefăcutele, conflictul dintre
Nițică, devenit adolescent, și preotul din sat ajung într-o fază ireconciliabilă. Ca să-și scape pielea, puștiul fuge la Brăila. Are șansa să găsească de
lucru într-un anticariat. Mentorul lui, fermecătorul Amorel Măxineanu, idolul femeilor, îl inițiază în lumea fascinantă a antichităților. Colecționarii,
niște intelectuali fermecători cu rotițele căzute, îl adoptă cu bucurie. Fiecare personaj fiind de altă etnie, este bântuit de alte obsesii, alte pasiuni.
Colecționarul de umbrele, colecționarul de destine, colecționarul de bricege, Furșetaru, colecționar de furculițe habsburgice, cetățeni ai Brăilei
multiculturale și multietnice au destine de poveste. Dar viața nu este tocmai roz, un securist își propune să le închidă anticariatul, acest cuib ce
duhnește de burghezie. Vetta și Aretta, gemenele tâmpite, încurcă și mai rău situația, rolul lor în poveste fiind de neegalat. Umorul bubitor
compensează realitățile tragice ale anilor ’50. Copilul Dunării – The child of the Danube este un volum bilingv englez – român, în traducerea Sabrinei
Popescu. Traducerea a fost realizată în vacanța de vară, în august, anul 2015, când traducătoarea avea puțin peste 14 ani. În epoca în care este o
provocare să convingi un copil să citească, un alt copil traduce o carte. Având în vedere că cel mai tânăr traducător din lume are 21 de ani, acest
record românesc ar trebui să capete mai multă atenție. Toate cărțile amintite pot sta la baza unor scenarii de film de succes. Perlele ce stau în
cochilii pe fundul mării sunt puse în valoare în vitrinele pe marile bulevarde ale lumii sau sporind strălucirea unei femei frumoase. Cărțile capătă
viață doar prin ochii cititorului.

Adresa: Bdul Panait Istrati nr. 6,
Brăila, România
Tel./Fax: + 40 239 616 144
E-mail: torentpress@yahoo.com
Web: www.torent-press.ro

Domenii de activitate:

editură, agenție de publicitate
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TORENT PRESS

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

romanul Terente – Zodia zmeilor, autor: Doina Popescu-Brăila

2

romanul Comisia Zürich, autor: Doina Popescu-Brăila

3

romanul Dumnezeu era-n vacanță, autor: Doina Popescu-Brăila

4

romanul Pecetea Necuratului, autor: Doina Popescu-Brăila

5

Ardei iuți, autor: Doina Popescu-Brăila

6

Pisica cu papion, autor: Doina Popescu-Brăila

7

Dragoste și ciocolată, autor: Doina Popescu-Brăila

8

Copilul Dunării, autor: Doina Popescu-Brăila

9

Fericire la preț redus, autor: Doina Popescu-Brăila

10

Copilul Dunării – The child of the Danube, autor: Doina Popescu-Brăila

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Autoarea Doina Popescu-Brăila se află în stand oferind autografe.
2
3

Romanul Terente – Zodia zmeilor este lansat în premieră la Iași
și poate fi achiziționat din standul nostru cu autograf.
De la ultima participare Librex au fost editate titluri noi
și incitante.

4

Oferim surprize, bonusuri și discount-uri.

5

Avem imagini cu Iașul din perioada 1850 – 1940,
dar și cu alte orașe din țară.
Volumul Copilul Dunării se poate achiziționa și în ediție
bilingvă. Pentru fanii Copilului Dunării am lansat
și continuarea, romanul Fericire la preț redus.
Romanele Doinei Popescu-Brăila au cititori cu vârste cuprinse
între 6 și 96 de ani.

6
7
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TREASURE Tea & Coffee
SAS TECH DEVELOPMENT

Directori: Gabriela STELEA
Date de contact:
Adresa: Bdul Schitu Măgureanu
nr. 23, et. II, ap. 3, sector 1,
Bucureşti, România
Tel.: +40 762 643 145
E-mail: treasureoffice@yahoo.com
Web: www.treasureworld.ro

Domenii de activitate:
specialități ceai – cafea – confiserie

Prezentarea expozantului
Importator specialități ceai și cafea

168

LIBREX 2016
recomandă o carte bună
cu o cafea de la
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Grupul Editorial

TREI
Director: Silviu DRAGOMIR
Date de contact:
Adresa: Str. Sf. Constantin nr. 9,
sc. 2, ap. 1, sector 1, Bucureşti,
România
Tel.: + 40 21 300 60 90
Fax: + 40 372 25 20 20
E-mail: comenzi@edituratrei.ro
Web: www.edituratrei.ro

Domeniu de activitate:
editare carte

Prezentarea editurii
Grupul editorial TREI se află, de peste douăzeci de ani, în elita editurilor din România, publicând cărți de valoare din domenii variate:
psihologie, ficțiune şi non-ficțiune. Editura le oferă cititorilor opere
complete ale lui S. Freud şi C. G. Jung, dar şi serii de autor precum
Pascal Bruckner, Marc Levy, Camilla Lackberg sau Lisa Marklund. Cele
mai cunoscute colecții ale editurii sunt: „Psihologia pentru toți”, „Psihologie – Psihoterapie”, „Psihologie practică”, „Fiction Connection” şi
„Eroscop”. Din 2007, TREI a devenit un grup editorial care include alte
două edituri: PANDORA M şi LIFESTYLE.
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Editura TREI

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Numele lui Dumnezeu este milostivirea, autor: Papa Francisc

2

Războiul care a pus capăt păcii, autor: Margaret MacMillan

3

Prizonieră în pânză de păianjen, Millennium IV,
autor: David Lagercrantz

4

Răzbunătorul, Legenda lui Hugh Glass, autor: Michael Punke

5

Despre bunătatea inimii,

6

Prietena mea genială,

7

Bărbații vin de pe Marte. Femeile, de la coafor,
autori: Simona Tache, Mihai Radu

8

Despre arta fericirii, autor: Christophe André

9

Spy the lie

10

Grey, autor: E. L. James

Motivele pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3

Noutăți editoriale
Oferte speciale de preț
Ofertă diversă de carte
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Editura

TROVANT
Director: dr. ec. Petru RADU
Date de contact:
Adresa: Şos. Moara de Foc nr. 4,
cod poştal 700527, Iaşi, România
Tel.: + 40 232 242 877
+ 40 232 234 582
+ 40 742 769 772
Fax: + 40 232 233 080
E-mail: editurasedcomlibris@gmail.com

Domeni de activitate:
editare de carte

Prezentarea editurii
TROVANT este o editură recent înființată în cadrul Companiei ieșene SEDCOM LIBRIS Iași. Primul său proiect editorial este concretizat
la LIBREX 2016 prin Colecția de volume bilingve „LIBREX” care își
propune să îi publice pe autorii invitați la acest târg cu tradiție. JEAN
PORTANTE – Les quatre tremblements du jardin / Cele patru cutremurări
ale grădinii, traducător: Valeriu Stancu, Editura Trovant, Iași, 2016;
DRAŽEN KATUNARIĆ – Poème éphémère / Poem efemer, traducător:
Valeriu Stancu, Editura Trovant, Iași, 2016; CLAUDIO POZZANI – La
realtà della speranza / Realitatea speranței, traducător: Valeriu Stancu, Editura Trovant, Iași, 2016.
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Editura TROVANT

TOP 3 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Jean PORTANTE – Les quatre tremblements du jardin / Cele patru
cutremurări ale grădinii, traducător: Valeriu Stancu, Editura Trovant,
Iași, 2016

2

Dražen KATUNARIĆ – Poème éphémère / Poem efemer, traducător:
Valeriu Stancu, Editura Trovant, Iași, 2016

3

Claudio POZZANI – La realtà della speranza / Realitatea speranței,
traducător: Valeriu Stancu, Editura Trovant, Iași, 2016

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4
5

Pentru că am demarat o colecție unică și inedită, dedicată invitaților
unui târg de carte de prestigiu
Pentru că dorim să te cunoaștem și să ne spui ce ai dori să citești
Pentru că îți așteptăm cu interes manuscrisul la redacție
Pentru că avem multe proiecte, iar tu faci parte dintre ele
Pentru că oferim o formulă completă de editare prin background-ul
oferit de oportunitatea de a face parte dintr-o companie puternică, în
cadrul căreia funcționează o rețea de librării, o tipografie și un studio
de înregistrări
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Editura

UNIVERS
Director: Laura SAVU
Date de contact:
Adresa: Str. Suvenir nr. 4, ap. 3,
sector 2, București, România
Tel.: +40 21 315 33 08
Fax: +40 21 315 33 07
E-mail: office@edituraunivers.ro
Web: www.edituraunivers.ro

Domeni de activitate:
editare cărți şi e-books

Prezentarea editurii
Cu o istorie neîntreruptă de 45 de ani, Editura UNIVERS a publicat atât ficțiune, cât şi nonficțiune, de la traduceri fundamentale din
literatura universală până la lucrări de critică şi teorie literară, albume
şi enciclopedii. Editura UNIVERS a adus în bibliotecile cititorilor mai
mult de 5.000 de titluri, traducând scriitori de primă mărime ai literaturii universale.
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Editura UNIVERS

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Motanul, autor: Pat Grey

2

ERAL, autor: Liviu Surugiu

3

O să te țin în brațe cât vrei tu și încă o secundă,
autor: Ioana Chicet-Macoveiciuc

4

Creatorii de manechine, autor: Craig Cliff

5

Hendrik de Mol și Planeta de Aur, autor: K.J. Mecklenfeld

6

Căţei pierduţi şi oameni singuri, autor: Lucy Dillon

7

Băiatul care a furat calul lui Attila, autor: Iván Repila

8

Legende despre Isus, autor: Selma Lagerlof

9

Ziua recunoştinţei, autor: A. M. Homes

10

Îndrăgostirile, autor: Javier Marias
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Editura

UNIVERS ENCICLOPEDIC
BOOKS
Director: Gabriela IANCU
Date de contact:
Adresa: Str. Luigi Cazzavillan nr. 17,
sector 1, Bucureşti, România
Tel.:+40 736 36 41 64
E-mail: ldobre@universenciclopedic.ro
Web: www.universenciclopedic.ro

Domeniu de activitate:
editare de carte

Prezentarea editurii
Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC a luat ființă în 1994, în Bucureşti. Cele câteva
mii de titluri apărute în perioada 1994 – 2016 acoperă domenii variate: dicționare, enciclopedii, filosofie, religie, mitologie, antropologie, psihologie, antroposofie, pedagogie, istorie, literatură, cărți pentru copii etc. („Dicționare şi enciclopedii”, „Dicționare bilingve”,
„Dicționare domeniale”, „Cogito”, „Filosofie medievală”, „Biblioteca Rudolf Steiner”,
„Biblioteca antroposofică”, „Arta de a trăi”, „Historia religiorum”, „Psihologie”, „Opere
fundamentale”, „Cărți pentru copii”). Editura Univers Enciclopedic promovează o politică editorială diversificată, primită cu mare interes de publicul cititor, carte de bună calitate, la un preț accesibil şi cu o prezentare grafică de excepție. Şi aceasta cu un număr restrâns de angajați, dar şi cu ajutorul unui colectiv valoros de colaboratori externi (traducători, consultanți ştiințifici). Începând cu anul 1995 am participat la toate târgurile importante de carte din România şi străinătate, unde s-au primit distincții şi premii importante.

176

Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC BOOKS

Topul titlurilor recomandate la LIBREX 2016
1

Dicționarul Explicativ al Limbii Române, editat sub egida Academiei
Române, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”

2

Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române,
editat sub egida Academiei Române, Institutul de Lingvistică
„Iorgu Iordan – Al. Rosetti”

3

Gramatica de bază a limbii române, ediția a II-a, editat sub egida
Academiei Române, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan –
Al. Rosetti”

4

Dicționarul Literaturii Române, volumele I – II,
autor: Academia Română
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Editura

UNIVERSITARĂ
Director: Vasile MUSCALU
Date de contact:
Adresa: Bdul Nicolae Bălcescu
nr. 33, sc. B, ap. 38, sector 1,
Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 315 32 47
E-mail: redactia@editurauniversitara.ro
Web: www.editurauniversitara.ro

Domenii de activitate:
editare de carte

Prezentarea editurii
Editura universitară s-a impus ca o prezență activă prin calitatea
și diversitatea cărților editate destinate învățământului, științei și
culturii românești. Editura universitară publică anual în jur de 225 de
titluri, grupate în 16 colecții. Editură recunoscută de CNCS și inclusă
de CNATDCU în categoria editurilor de prestigiu recunoscut.
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Editura UNIVERSITARĂ

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 MEMOMED 2016, coordonator: Dumitru Dobrescu
2

Limba Română. Manual pentru studenții străini din anul pregătitor
(Nivel A1 – A2), ediţia a III-a, autori: Cristina Dafinoiu, Laura Pascale

3

Limba greacă veche. Sintaxa cazurilor. O noua teoretizare,
autor: Maria Luiza Oancea

4

Puterea imaginii în relațiile publice. Norme de protocol și comunicare eficientă,
autor: Elena Chiriță

5

Managementul calității în învățământul preuniversitar,
autor: Remus China

6

Despre leadership. Cum atingi rezultate remarcabile prin oameni obișnuiți,
autor: Ketil Arnulf

7

România și fenomenele majore din economia europeană și globală,
vol. II, autori: Simona Moagăr-Poladian, Napoleon Pop

8

Dreptul la un proces echitabil. Aspecte penale. Hotărâri ale Curții Europene
a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României,
coordonator: Cristian Ghigheci

9

Psihologie pozitivă aplicată în educație, autor: Valeria Negovan

10

Filosofia comunicării, autor: Constantin Stroe

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4
5
6
7

Aveţi acces direct şi imediat la noutăţile noastre editoriale
Posibilitatea de a vedea portofoliul editorial al Editurii Universitare
Aflaţi care sunt condiţiile de publicare la Editura Universitară
Puteţi face o comparaţie între ofertele de editare
Ne puteţi propune lucrări pentru editare şi tipărire
Achiziţionaţi cărţile dorite cu o reducere semnificativă
Vă informaţi asupra titlurilor care se publică şi cum sunt primite de cititori
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Universitatea din Craiova
Editura

UNIVERSITARIA
Director: Sorin TUDOR
Date de contact:

Prezentarea editurii

Adresa: Str. Alexandru Ioan Cuza
nr. 13, Craiova, jud. Dolj, România
Tel.: + 40 744 549 971
E-mail:
editurauniversitaria@yahoo.com
Web: www.editurauniversitaria.ro

Domenii de activitate:
editare şi tipărire de carte

Înființată în anul 1992, ca un
departament specializat al Universității din Craiova, participă activ la procesul de instruire a studenților și de
sprijinire a cercetării științifice din principalele universități din țară, prin
tipărirea a peste 5000 de cursuri, tratate, dicționare, monografii, elaborate de
cadre didactice și cercetători științifici. Datorită prestigiului editurii și calității
lucrărilor efectuate, editura a reușit să atragă din ce în ce mai mulți autori din
alte centre universitare (București, Iași, Pitești, Galați, Constanța, Petroșani,
Târgu Jiu etc.), fiind singura din zona Olteniei care prezintă o largă acoperire
a celor mai variate domenii științifice. Editura a participat la principalele
târguri de carte organizate în România, fiind o prezență constantă și valoroasă,
recunoscută prin premiile obținute la aceste participări (Cluj, Iași, Constanța,
Academia Română).
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Editura UNIVERSITARIA

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1

Jocul tăcerii în arta actorului, autor Remus Vlăsceanu

2

Bazele programării, autor Constantinescu Nicolae

3

Fantasticul în literatura română și sud-americană, autor: Andreea Iliescu

4

Aristide Bruant et Georges Brassens, autor: Laurențiu Bălă

5

Amount relative clauses in English and Romanian,
autor: Alina Resceanu

6

Dicționar medical român – englez – arab, coordonator: Gabriela Biriș

7

Politica financiară a firmei. Teorie și practică, autor: Dorel Berceanu

8

Buget și trezorerie publică, autori: Marcel Drăcea, Narcis Eduard Mitu

9

Modelarea performanței economico-financiare a întreprinderii,
autor: Mirela Ganea

10

Turism internațional. Aspecte economice și sociale, autor: Gheorghe Pîrvu

5 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Multe noutăți editoriale
2 Domenii științifice variate
3 Calitatea lucrărilor publicate
4

Recunoașterea editurii de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior

5

Prețuri atractive
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Editura

UNIVERSITĂŢII
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI
Director:
Prof. univ. dr. Andrei HOIȘIE

Date de contact:
Adresa: str. Pinului nr. 1A,
Iași, România
Tel./Fax: + 40 232 314 947
E-mail: editura@uaic.ro
Web: www.editura.uaic.ro

Domeniu de activitate:
editare și tipărire de carte

Prezentarea editurii
EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” publică atât cursuri, manuale şi reviste necesare studenților, acoperind
întreaga arie curriculară a disciplinelor studiate la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”, cât şi lucrări ştiințifice ale facultăților, departamentelor şi colectivelor de cercetare care au fost bine primite de
comunitatea academică românească, dovadă în acest sens fiind numeroasele premii (ale Academiei Române sau ale Uniunii Scriitorilor din
România, precum şi distincțiile primite la târgurile de carte la care a
participat sau premiile presei româneşti) pe care editura le-a primit
din 1990 până acum.
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Editura UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 Infatuarea fatală. Erorile socialismului, autor: F. A. Hayek
2

Cine conduce Iaşul?, autor: V. Stoica

3

Diplomați în Vechiul Regat. Familie, carieră și viață socială în timpul
lui Carol I (1878 – 1914), autor: Adrian Bogdan Ciobanu

4

Efigii istorice. Mihail Kogălniceanu, A. D. Xenopol, Vasile Pârvan,
autor: Alexandru Zub

5

Filozofia limbii, autor: A. Dauzat

6

Istorie şi istorici în România interbelică, autor: Alexandru Zub

7

Viaţa şi opiniile prinţului Grigore Mihail Sturdza (1821 – 1901),
autor: Al. Gavriș

8

Vasile Pârvan. Efigia cărturarului, autor: Alexandru Zub

9

Liberali versus conservatori: monumente publice şi memorii concurente
în România modernă (1866 – 1914), autor: Liviu Brătescu

10

Un comic vede lumea. Note de călătorie (1931 – 1932),
Charlie Chaplin

MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Noutăți editoriale
2 Lansări de carte
3 Bogata ofertă de carte științifică
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Editura

UNIVERSITĂŢII
DIN BUCUREȘTI
Redactor-şef: Alexandru CALMÂCU
Date de contact:
Adresa: Şos. Panduri nr. 90 – 92,
sector 5, cod poștal 050663, București, România
Tel./Fax: + 40 21 410 23 84
E-mail: editura.unibuc@gmail.com
Web: www.editura-unibuc.ro

Domenii de activitate:
editură – carte științifică (științele
naturii, ştiințe exacte, litere române
și străine, științe socio-umane)

Prezentarea editurii
EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREȘTI – tratate, monografii, dicționare domeniale, caiete de seminar și laborator, periodice
științifice naționale și internaționale, acoperind oferta formativă a
Universității din București; acreditată CNCS – B (filologie, filosofie,
istorie și studii culturale, teologie); marcă înregistrată la OSIM.
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Editura UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREȘTI

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 Vise în paragină, autor: Alexandru
2

Arta modernă ca artă a memoriei: Eliade şi Borges (Seria „Text şi Imagine” –
CESI), autor: Gabriel Badea

3

Lucrări de istoria filosofiei româneşti, vol. 1 – 2, autor: Viorel Cernica,
ediţie îngrijită de Cornel-Florin Moraru

4

Aristotel. Problema analogiei şi filosofia donaţiei, autor: Cristian Iftode

5

Maleficul feminin în basmul popular românesc, autor: Nadia-Gabriela Mirea

6

Ordinea constituenţilor în limba română: O perspectivă diacronică. Structura
propoziţiei şi deplasarea verbului, autor: Alexandru Nicolae

7

Procedee omofonice şi alte structuri de repetiţie în poezia ovidiană a exilului
(Colecţia „LCI – Limbi, Culturi, Identităţi), autor: Cristina Popescu

8

Cartea lui Yona, traducere din ebraica biblică, transliterare şi note
(Seria „Biblia Hebraica”), autor: Madeea Axinciuc (coord. – ed.)

9

Cartea lui Rut, traducere din ebraica biblică, transliterare şi note
(Seria „Biblia Hebraica”), autor: Madeea Axinciuc (coord. – ed.)

10

Canonul şi vocile uitate. Secvenţe dintr-o tipologie a gândirii politice româneşti,
autor: Victor Rizescu

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 O largă ofertă de carte, acoperind nenumărate domenii cultural-ştiințifice
Calitatea ştiințifică a publicațiilor, la care contribuie existența unui corp de
2 referenți pentru fiecare domeniu
3
4
5
6
7

Editură acreditată CNCS – B (filologie, filosofie, istorie şi studii culturale,
teologie)
Un segment de piață bine delimitat şi fidel, format din studenți, profesori,
specialişti, public cultivat
Parte din producția editorială este organizată în colecții
Prețuri accesibile
Calitatea tehnică (tehnoredactare, grafică, tipărire) a publicațiilor

185

Editura

UNIVERSITĂŢII DE VEST
Director: Radu COSMA
Date de contact:
Adresa: str. Paris nr. 1, Timișoara
Tel./Fax: + 40 256 592 681
E-mail: editura@e-uvt.ro
Web: www.editura.uvt.ro

Domeniu de activitate:
Prezentarea editurii

editare de carte

Editura Universității de Vest, având un profil academic, este una
dintre cele mai importante edituri universitare din România și a fost
înființată în anul 2001, cu scopul de a contribui la creșterea prestigiului Universității de Vest din Timișoara. EUV pune accent pe valoarea
științifică a cărților care aduc un plus în cercetarea românească și internațională, își propune să lanseze pe piață autori care să devină
repere în domeniile de cercetare abordate, atât pentru comunitățile
academice, cât și pentru cele profesionale. Pentru a asigura calitatea
conținutului, cărțile publicate la EUV sunt selectate printr-un proces
de peer-review riguros. Catalogul general al Editurii Universității de
Vest cuprinde peste 600 de titluri ce acoperă numeroase domenii de
studiu și de cercetare: Antropologie, Etnologie, Filologie, Filosofie,
Fizică, Matematică, Psihologie, Sociologie, Studii Culturale, Științe ale
Comunicării, Științe ale Educației, Științe Economice, Științe Politice,
Teologie, Traductologie.
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Editura UNIVERSITĂŢII DE VEST

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 Dicționar de termeni arghezieni, autor: Simona Constantinovici
2

Rețeaua. Poezia românească a anilor 2000, autor: Grațiela Benga

3

Terminologie latină. Ieri. Azi, autor: Dan Negrescu

4

Folclorul ce facem cu el?, autor: Otilia Hedeșan

5

Librăria de nișă, autor: Viorel Marineasa

6

Grafitti cu Țuțea, autor: Daniel Vighi

7

Ideologie și istoriografie, autor: Cristian Roiban

8

Celuloză vs. celuloid. Despre cărți și ecranizări,
autori: Cristina Chevereșan și Adina Baya,

9

Viraj în ireal. Modernități particulare în literatura română interbelică,
autor: Gabriela Glăvan

10

Ghid de bune practici E-learning, autori: Gabriela Grossek
și Laura Malița

5 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1 Oferta diversă de carte
2 Deschidere către multiculturalitate și diversitate etnică
3 Prețuri accesibile
4 Ofertă editorială organizată pe colecții
5 Calitatea științifică a publicațiilor
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Editura

UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE „GR. T POPA” IAȘI
Director Editură:
Prof. univ. Dr. Ursula STĂNESCU

Date de contact:
Director Bibliotecă:
Prof. Viorica SCUTARIU
Adresa: Str. Universității nr. 16,
Iași, România
Tel.: + 40 723 321 832
E-mail: viorica.scutariu@umfiasi.ro
Web: www.umfiasi.ro

Domenii de activitate:

Prezentarea editurii

învățământ superior, cercetare,
editare – publicare –
multiplicare publicații

EDITURA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„GRIGORE T. POPA” Iași a fost înființată în anul 2001 ca instrument
operațional care să permită dezvoltarea valențelor profesionale academice la nivel instituțional. Din 2004, este recunoscută CNCSIS și
urmărește concentrarea potențialului de concepere/redactare a cărții
de specialitate de către cadrele didactice ale universității, promovarea
valorilor proprii în publicistica specifică domeniului medical, stomatologic, farmaceutic, cât și din domenii conexe.
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Editura UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ
ȘI FARMACIE „GR. T. POPA” IAȘI

TOP 10 titluri recomandate la LIBREX 2016
1 Miologia extremităţii cefalice, autor: Anca Sava
2

Magiștri ai școlii ieșene de medicină, autor: Grigore Ilisei

3

Gerontostomatologie, autor: Mihaela Monica Scutariu

4

Essential Rheumatology for Trainees and Medical Students,
autor: Elena Rezuș

5

Basic in medical semiology, autor: Paloma Manea

6

Repere în semiologia medicală pentru stomatologi, autor: Paloma Manea

7

Diabetologie: guide pratique, autor: Laura Mihalache

8

Drugs analysis: volumetric, cromatographic, autor: Andreea Corciovă

9

Biochemistry laboratory, autor: Cornelia Mircea

10

Forensic Medicine, autor: Diana Bulgaru Iliescu

7 MOTIVE pentru care ar trebui să vizitezi standul
1
2
3
4
5
6
7

Numărul mare de titluri, precum și prezența unor publicații apărute exclusiv
în Editura „Gr. T. Popa”
Importanța segmentului de populație interesată de publicațiile medicale
Diversitatea domeniilor medicale abordate
Existența unui colectiv de redacție cu competențe în domenii care avizează publicațiile editate din punct de vedere științific
Recunoașterea Editurii „Gr. T. Popa” de către Consiliul Național al Cercetării
Științifice din Învățământul Superior ce conferă valoarea lucrărilor publicate
Calitatea materialelor tipărite
Editarea în limbile română, franceză și engleză a publicațiilor medicale proprii
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ZABUN
Import – Export

Director: Liviu IANCOVESCU
Date de contact:
Adresa: Aleea Timişului de Jos nr. 2,
bl. DVS, ap. 49, Bucureşti, România
Tel.: + 40 723 685 955
E-mail: liviu.iancovescu@gmail.com

Domeniu de activitate:
comerț produse de papetărie
şi jucării
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ORGANIZAŢIA PATRONALĂ

„AGORA”
a Societăţilor Pentru Difuzarea Tipăriturilor
și a Altor Bunuri Culturale din România
Organizaţia Patronală „AGORA” a Societăţilor pentru Difuzarea
Tipăriturilor şi a altor Bunuri Culturale din România este o societate nonprofit, nonguvernamentală, care are drept scop reprezentarea intereselor
agenților economici din ramura profesională „difuzarea tipăriturilor şi a altor
bunuri culturale“. Între obiectivele importante ale Organizației Patronale se
regăsesc și cele referitoare la: adoptarea unor noi strategii care privesc sistemul de management al agenților economici din ramura „difuzare tipărituri şi
alte bunuri culturale” (structura de organizare a sistemului informațional,
procesele decizionale, metodele şi tehnicile de management şi marketing
cultural), cunoaşterea principalelor tendințe în marketingul specializat al
cărții etc.; relevarea modalităților prin care poate fi evaluată eficiența sistemului de management şi marketing cultural, în condițiile economiei de piață;
efectuarea, prin efort financiar comun, a unor studii de marketing pe piața
internă şi externă a tipăriturilor şi a altor bunuri culturale și, nu în ultimul
rând, creşterea contribuției unităților de difuzare a tipăriturilor şi altor bunuri
culturale la îmbunătățirea climatului spiritual al țării (târguri de carte, saloane de carte şi alte bunuri culturale cu vânzare, simpozioane de profil cu participare internațională, întâlniri cu mari personalități ale culturii, creatori şi alți
factori implicați în procesul realizării tipăriturilor şi celorlalte bunuri culturale. Pe lângă Târgul de Carte LIBREX pe care îl organizează, alături de ceilalți
parteneri şi colaboratori, în fiecare primăvară, la Iaşi, Organizația AGORA a
fost și rămâne un partener important implicat în proiectele care vizează creșterea cantitativă și calitativă a pieței de carte din România.
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Structura Organizaţiei Patronale

„AGORA“ a Societăţilor pentru Difuzarea Tipăriturilor și
a Altor Bunuri Culturale din România
SEDIUL Organizaţiei Patronale „AGORA”:
Şos. Moara de Foc, nr. 4, cod poştal 700527, Iaşi, România
Tel./Fax: + 40.232.25.23.78
E-mail: patronatulagora@yahoo.com
Preşedinte: dr. ec. Petru RADU
Membrii Organizaţiei Patronale AGORA:
1. S.C. ARCADIA 2000 S.A.
Calea Moşilor nr. 62 – 68, cod 030151, sector 3, Bucureşti, România
Tel.: + 40.21.313.36.02; Fax: + 40.21.312.19.48
E-mail: office@arcadia2000.ro, officearcadia2000@gmail.com
Director: Doina CALOTĂ
2. ATENEU S.R.L.
Str. Constantin Brâncoveanu nr. 14, cod 200038, jud. Olt, România
Tel.: + 40.744.694.144
E-mail: ateneu@slatina.ro
Director: Gheorghe SCARLAT
3. ATLAS GROUP DISTRIBUTION S.R.L.
Bdul Iuliu Maniu nr. 7, sector 6, Bucureşti, România
Tel.: + 40.23.313.28.28; Fax: + 40.21.313.28.68
Director: Alexandru COMAN
4. S.C. BIBLIOPOLIS-PETRODAVA S.A.
Aleea Viforului, nr. 14, cod 610258, Piatra Neamț, jud. Neamț, România
Tel.: + 40.233.22.28.39; Fax: + 40.233.22.62.35
E-mail: secretariat@bibliopolis.ro
Director: Vasile ROPCIAN
5. S.C. BIC ALL DISTRIBUŢIE S.A.
Bdul Timişoara, nr. 58, cod 061333, sector 6, Bucureşti, România
Tel.: + 40.21.402.26.10; Fax: + 40.21.402.26.32
E-mail: info@all.ro
Director: Constantin CIPRIAN
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6. S.C. CART GO S.A.
Str. Tudor Vladimirescu nr. 40, cod 210132, Târgu-Jiu, jud. Gorj, România
Tel.: +40.253.21.85.56; E-mail: cartgosa@yahoo.com
Director: Ion NICA
7. S.C. COMPANIA DE LIBRĂRII – BUCUREŞTI S.A.
Bdul Unirii nr. 10, bl. B7, sector 4, cod poştal 040105, Bucureşti, România
Tel.: + 40.21.315.56.74; Fax: + 40.21.312.40.00; E-mail: clb@rdsnet.ro
Director: Marieta Veronica SEBA
8. S.C. LIBRĂRIA CORINA
Str. Mihai Eminescu nr. 2, ap. 13, loc. Arad, jud. Arad, România
Tel.: + 40.257.28.47.49; E-mail: librariacorina@rdslink.ro
Director: Corina MOLDOVAN
9. S.C. CRIST 1 S.R.L
Str. Ion Băiulescu nr. 50, cod 050221, sector 5, Bucureşti, România
Tel.: + 40.21.335.41.57; Fax: 021.337.36.48
E-mail: crist@crist.ro
Director: Cristian TĂNĂSESCU
10. S.C. DIFCART S.A.
Str. Unirii, bl. O1, cod 120273, Buzău, jud. Buzău, România
Tel.: + 40.238.71.94.52; Fax: + 40.238.71.71.53
E-mail: livimihalcea@yahoo.com
Director: Livioara MIHALCEA
11. S.C. DULIMEX PLUS S.R.L.
Str. Bahluiului, nr. 1, cod 011281, sector 1, Bucureşti, România
Tel.: + 40.21.222.33.12; Fax: + 40.21.222.83.80
E-mail: gigi.alecu@meteorpress.ro
Site: www.librarul.ro
Director: Gigi ALECU
12. S.C. ESOTERA
Str. Lucian Blaga, nr. 10, parter, ap. 1, cod 300002, loc. Timişoara, jud. Timiş, România
Tel.: + 40.256.43.13.40
E-mail: librariaesotera@yahoo.com
Director: Florica PETREAN
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13. S.C. EUROLIBRIS S.A.
Piața Unirii, nr. 10, Deva, jud. Hunedoara, România
Tel.: + 40.254.21.15.97
Fax: + 40.254.22.15.15; E-mail: horia.crisan@xnet.ro
Director: Horia CRIȘAN
14. S.C. FLOREI COM S.R.L. Str. Grigore Ureche
nr. 12, C.P. 440271, jud. Satu Mare, România
Tel.: + 40.261.763.490
E-mail: floreicom@yahoo.com
Asociat unic: Florica MATEI
15. S.C. GLISSANDO S.R.L.
Str. George Bacovia, nr. 68, sc. D, parter, ap. 2, Bacău, jud. Bacău, România
Tel./Fax: 0234.58.66.77; E-mail: glissando_srl@yahoo.com
Administrator: Carmen MAZILU
16. S.C. EDITURA ICAR
Str. Turda, nr. 90, sector 1, cod 011332, O. P. 32, Bucureşti, România
Tel.: + 40.21.224.46.60; Fax: + 40.21.222.31.92
Director: Cătălin Petru NICOLESCU
17. S.C. ION CREANGĂ S.A.
Str. Isaccei, nr. 20, cod 820241, Tulcea, România
Tel./Fax: + 40.240.51.60.46
E-mail: ioncreanga@tim.ro
Director: Maria GÎSCĂ
18. S.C. LEGEND COM S.R.L.
Str. Tipografilor, nr. 3, sector 1, Bucureşti, România
Tel.: + 40.21.490.61.05
Fax: + 40.21.490.61.06
E-mail: shams@legend.ro, www.legend.ro
Director: Ali SHAMS
19. S.C. LIBRA SAM S.A.
Aleea Jiului nr. 1, Satu Mare, România
Tel.: + 40.261.77.01.97; Fax: + 40.261.77.01.98
E-mail: librasam2000@yahoo.com
Director: Iuliana SABĂU

195

20. S.C. LIBRĂRIA UNIVERSUL
Str. Regele Ferdinand nr. 4, cod 400610, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel.: + 40.364.142.908, Fax: + 40.364.142.905
E-mail: librariauniversul@gmail.com
Director: Rodica POP
21. S.C. LIBRĂRIILE SĂLAJULUI S.R.L. (PHOENIX BOOK S.R.L.)
Str. Iuliu Maniu nr. 4, cod 450016, Zalău, jud. Sălaj, România
Tel.: + 40.260.66. 18.57; Fax: + 40.260.66.18.47
E-mail: librariilesalajului@astralnet.ro
Director: Adriana LABO
22. S.C. LIBRIS S.R.L.
Str. Mureșenilor nr. 18, Brașov, România
Tel.: + 40.371.781.781; Fax: + 40.372.874.742
E-mail: contact@libris.ro
Director: Virgil ONIŢĂ
23. S.C. LIBRIS ALBA S.A.
Bdul Victoriei nr. 2 – 6, Alba-Iulia, jud. Alba, România
Tel.: + 40.258.823.726; Fax: + 40.258.820.555
Director: Iuliu Marin HADA
24. S.C. MARALIBRIS S.A.
Bdul Bucureşti, nr. 59, cod 430013, Baia Mare, jud. Maramureş, România
Tel.: + 40.262.22.12.93; Fax: + 40.262.20.53.64
E-mail: maralibris@rdslink.ro
Director: Ana LIBOTEAN
25. MIRACLAS S.R.L. (Librăria ALPHA)
Str. Putna nr. 5, ap. 3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel.: + 40.264.571.005; Fax: + 40.264.433.034
E-mail: libraria.alpha@gmail.com
Director: Olimpia COSTANDA
26. S.C. PANAIT CERNA S.A.
Str. Trandafirilor, nr. 10, cod 820137, Tulcea, România
Tel./Fax: + 40.240.51.53.44; E-mail: panaitcerna_sa@yahoo.com
Director: Ion VÎLCEA
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27. S.C. PANAIT ISTRATI S.A. Str. 1 Decembrie 1918, nr. 133, bl. B 34,
cod 810075, Brăila, România
Tel.: + 40.239.61.23.48; Fax: + 40.239.61.24.13
e-mail: panaitistrati2004@yahoo.com
Director: Eleonora TRANDAFIR
28. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ
Str. Haşdeu, nr. 45 – 51, cod 400371,
loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel.: + 40.264.59.74.01; Fax: + 40.364.81.47.10
E-mail: presauniversitara@easynet.ro, popfilip@easynet.ro
Director: Codruța SĂCELEAN
29. S.C. PRODART MEDIA S.R.L.
Şos. Moara de Foc nr. 4, cod 700527
Iaşi, jud. Iaşi, România
Tel.: + 40.232.234.582; Fax: + 40.232.233.080
Administrator: dr. ec. Petru RADU
30. S.C. PROLIBRIS S.A.
Str. Plt. Ditescu Stan, nr. 6, cod 130015, Târgovişte, jud. Dâmbovița, România
Tel.: + 40.245.20.61.58; Fax: + 40.245.20.61.59
E-mail: office@prb.ro
Director: Tiberiu NIŢĂ
31. RAO DISTRIBUŢIE S.R.L. Str. Turda nr. 117 – 119, bl. 6, parter, sector 1, Bucureşti,
România
Tel.: + 40 21 224 14 72; Fax: + 40.21.224.12.31;
E-mail: ovidiu.enculescu@rao.ro, office@rao.ro /
Director: Ovidiu Laurențiu ENCULESCU
32. S.C. SEDCOM LIBRIS S.A.
Şos. Moara de Foc, nr. 4, cod 700527
Iaşi, România / Tel.: + 40.232.23.45.82
Fax: + 40.232.23.30.80
E-mail: office@sedcom.ro, www.sedcom.ro
Director: dr. ec. Petru RADU

197

33. S.C. TIMLIBRIS S.A. Str. Simion Bărnuțiu, nr. 75, cod 300081,
Timişoara, jud. Timiş, România
Tel.: + 40.256.20.53.58; Fax: + 40.256.20.53.64
Director: Nicolae MICULESCU
34. S.C. TIPOGRAFIA SEDCOM LIBRIS S.A.
Şos. Moara de Foc nr. 4, jud. Iaşi, cod 700527, România
Tel.: + 40.232.233.080; Fax: + 40.232.233.080
Director: dr. ec. Petru RADU
35. S.C. TUTOCART S.R.L.
Str. Episcopiei, Buzău, România
Tel.: + 40.742.437.061
Administrator: Dan MOCANU
36. S.C. VOG SERVICES S.R.L.
Str. Dumbrava, nr. 33, cod 210109, Târgu-Jiu, jud. Gorj, România
Tel.: + 40.253.22.32.68; Fax: + 40.353.81.05.71
E-mail: o_gabriela2005@yahoo.com
Administrator: Gabriela OGÂRLACI
37. Editura VICOVIA
Str. Calea Mărăşeşti, 110/D/14, cod 600073, Bacău, jud. Bacău, România
Tel.: + 40.234.57.59.29; Fax: + 40.234.57.59.29
E-mail: vicovia@gmail.com
Director: Viorel CUCU
38. ZABUN IMPORT-EXPORT S.R.L.
Aleea Timișul de Jos nr. 2, sector 6, București, România
Tel.: + 40.21.778.56.86
E-mail: liviu.iancovescu@gmail.com
Director: Liviu IANCOVESCU
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