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Stimate Doamne, 

Stimați Domni, 

 

Bun găsit! Vă scriem cu mare plăcere astăzi, 8 aprilie a.c., în numele echipei Târgului 

de Carte LIBREX, care în perioada 15 – 19 mai 2019, organizează, la Palas Mall Iași, pentru 

al 27-lea an consecutiv, „Primăvara Cărților la Iași”. 

Pentru că timpul ne-a convins că avem valori comune și, ca și noi, credeți că prin con-

solidarea dimensiunii culturale devenim mai puternici și putem spera mult mai justificat la 

o societate mai bună, ne dorim foarte mult să putem avea și la această ediție LIBREX un 

dialog constructiv, iar ca urmare a acestuia să încheiem un parteneriat LIBREX cu efecte po-

zitive reciproce vizibile. 

Mulțumindu-vă anticipat pentru atenția pe care o veți acorda prezentării care urmea-

ză, vă asigurăm încă o dată de prietenia noastră, precum și de reciprocitatea colaborării 

care ne onorează ca întotdeauna, 

 

Cu cele mai alese sentimente, 

În numele Organizației Patronale AGORA și SEDCOM LIBRIS Iași, 

dr. ec. Petru RADU 

 

Iași, 8 aprilie 2019 
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Prezentarea Proiectului „LIBREX 2019. Semnăm original prin oameni și 

cărți: visul stă în mâinile noastre, oxigenul vine din cărțile pe care le citim, 

noi suntem pădurea care crește” 

LIBREX este unul dintre brandurile culturale autohtone, conceput, crescut și dezvoltat 

cu pasiune, ca motivație intrinsecă, și responsabilitate asumată atât față de publicul ie-

șean, cât și pentru un alt segment important, care se înscrie într-o tendință de continuă 

creștere în ultimii ani, consumatori din România și Republica Moldova, care practică un tip 

special de turism cultural. 

În fiecare primăvară, LIBREX-ul transformă Iașul într-un loc preferat de întâlnire al 

editorilor din întreaga țară cu cititorii, scriitorii și profesioniștii din industriile creative.  

Datorită longevității, nostalgicii asociază LIBREX-ul, primul târg de carte din țară, într-

un spațiu protejat al memoriei afective, cu „târgul de carte al studenției”, de pe vremea 

când acesta se mai putea organiza, cu doar câteva edituri existente, în dealul Copoului, la 

Universitate, în Sala Pașilor Pierduți.  

Datorită dinamicii expoziționale, LIBREX-ul se poziționează, în mod natural, în topul 

celor mai importante evenimente culturale de tip expozițional din țară, prezența invitaților 

străini, cu predilecție în ultimii ani, oferind o uvertură reală care generează noi contacte și 

posibilități culturale atât pentru târg sub aspectul vizibilității, cât și pentru editurile expo-

zante, scriitorii invitați și publicul participant, din punct de vedere al interacțiunilor colecti-

ve cu beneficii relaționale reciproce și pe termen lung. 

Datorită valorii și importanței scopului pentru care își justifică existența de peste un 

sfert de secol – „Cărțile bune care ne adună la Iași”, LIBREX își asumă, de la o ediție la alta, 

responsabilitatea pentru rolul său socio-cultural, cu atât mai mult cu cât însuși specificul 
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activității companiei organizatoare confirmă acest lucru din 1949, anul înființării sale, și 

anume de a păstra publicul fidel, dar și de a atrage, cu energie și entuziasm, în fiecare an, 

noi categorii de public-țintă, mai ales dintre cele indecise sau capricioase sub aspectul ale-

gerilor culturale, apropiindu-i de bucuria de a descoperi lucruri noi și de plăcerea lecturii 

cărților tipărite într-un spațiu cald, modern, familiar majorității, dar mai ales tinerilor, așa 

cum este Atrium-ul de la Palas Mall Iași. 

Ca orice târg de carte cu personalitate, LIBREX-ul continuă să se reinventeze an de an, 

conturându-și un profil din ce în ce mai distinct, centrat atât pe dimensiunea culturală 

atestată atât prin Premiile LIBREX care, la încheierea fiecărei ediţii, recompensează cele 

mai valoroase programe editoriale, așa cum sunt acestea ilustrate prin cărțile prezentate în 

standurile expozanților, prin diplomele de onoare conferite autorilor invitați, precum și 

prin o serie complexă de acțiuni dinamice cu caracter cultural și artistic desfăşurate sub 

aceeaşi egidă. 

LIBREX reuneşte, an de an, un număr impresionant de expozanți al căror profil se în-

cadrează într-una sau mai multe dintre categoriile următore: edituri din întreaga ţară și din 

Republica Moldova; importatori și distribuitori de carte românească şi străină, papetărie, 

jucării, birotică, muzică; instituţii de învățământ şi asociaţii de cultură; anticariate și galerii 

de artă; artişti plastici etc. 

Publicul are oportunitatea de a alege cărţi din diverse domenii de specialitate: bele-

tristică, artă, ştiinţă şi tehnică, calculatoare, mass-media şi comunicare, medicină, psiholo-

gie, dezvoltare personală, religie, istorie, drept, economie, resurse umane, management, 

marketing, limbi străine, cărţi pentru copii, enciclopedii, dicţionare şi ghiduri, manuale şi 

auxiliare didactice, cărţi pentru timpul liber, meditaţie şi recreere etc. Astfel, diversitatea 

registrului tematic al programelor editoriale atrage după sine un public cititor de toate vâr-

stele şi din toate categoriile socio-profesionale. 
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În cele cinci zile de târg, traficul este de aproximativ 250.000 de vizitatori, conform 

datelor de monitorizare oferite de Palas Mall Iași. 

 

AGENDA LIBREX 2019 cuprinde: 

a) Conferințele și Întâlnirile speciale LIBREX susținute de scriitori iubiți și implicați 

în viața literară, artistică, intelectuală și socială: Ioana Pârvulescu, Daniela Zeca-Buzura, 

Radu Paraschivescu, Cristian Tudor Popescu, Teodor Baconschi, Alexander Hausva-

ter etc. 

b) Spectacolul poetic „Free Poets Society” la care vor participa 70 de poeți din 22 

de țări, după cum urmează: Albania: Arian Leka; Azerbaidjan: Salim Babullaolu; Belgia: 

Pierre-Yves Soucy; Canada: Gaston Bellemare; China: Ding Shiling Heifeng; Wang Jiaxin; 

Ling Yaofang; Cuba: Maria Elena Blanco; Danemarca: Niels Hav; Federația Rusă: Evgheni 

Stepanov; Franța: Pilippe Delaveau; Florentin Palaghia; Germania: Christian Schenk; Gre-

cia: Iosif Ventura; Italia: Andreea Tavernati; Claudio Pozzani; Laura Garavaglia; Marco 

Onofrio; Dante Maffia; Mexic: Marco Antonio Campos; Polonia: Juliusz Bolek; Republica 

Moldova: Zina Bivol; Dumitru Crudu; Silvia Goteanschii; Nicolae Spătaru; România: Radu 

Andriescu; Angela Baciu; Bogdan Balan; Hanna Bota; Stere Bucovală; Gabriel Chifu; Gabrie-

la Chiran; Ion Cristofor; Adi Cristi; Nichita Danilov; Ioana Diaconescu; Gellu Dorian; Angela 

Furtuna; Horia Gârbea; Gheorghe Grigurcu; Emilia Nedelcoff; Marcel Miron; Ion Mureșan; 

Vasile Muste; Emil Nicolae; Andrei Novac; Nicolae Panaite; Adrian Popescu; Liliana Popes-

cu; Nicolae Prelipceanu; Nicolae Sava; Vlad Scutelnicu; Cassian Maria Spiridon; Valeriu 

Stancu; Lucian Vasiliu; Nina Viciriuc; Varujan Vosganian; George Vulturescu; Valentin 

Talpalaru; Horia Zilieru; Spania: Juan Carlos Abril; Jordi Virallonga Eguren; Taiwan: Chen 

Hsiu Chen; Lin Suen Mei; Lee Kuei Shien; Tunisia: Hacen Aymen; Turcia: Metin Cengiz; 

Ucraina: Vasile Bâcu; Ungaria: Andras Petöcz. 
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c) Zeci de alte evenimente editoriale și lansări de carte, discuții tip podium, dia-

loguri și dezbateri pe diverse teme, workshop-uri destinate industriei creative, prelegeri 

specializate focalizate pe relaţia dintre autor, editor și difuzor, lecturi publice, recitaluri po-

etice și muzicale, spectacole de teatru și operă etc.;  

d) Premiile LIBREX. Pentru oferta de carte prezentată de către expozanți la standuri, 

sunt conferite anual Premiile Târgului de Carte LIBREX, a căror titulatură şi motivaţie au 

fost îmbogăţite la fiecare ediţie, ținându-se, astfel, pasul cu evoluția pieței de carte și ten-

dințele editoriale: Marele Premiu „LIBREX” pentru cel mai valoros program editorial; Pre-

miul „OVIDIU” pentru editarea culturii clasice; Premiul „SOCEC” pentru promovarea culturii 

române contemporane; Premiul „ŞARAGA” pentru cea mai importantă ediţie critică; Pre-

miul „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, publicaţii culturale şi 

ştiinţifice; Premiul „IOAN PETRU CULIANU” pentru cea mai importantă editură care pro-

movează istoria culturii şi civilizaţiei; Premiul „MIHAIL KOGĂLNICEANU” pentru editarea 

cărţii ştiinţifice 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 2019 are următoarea componenţă: PREŞE-

DINTE, Ioan Holban, scriitor, Director al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul“ Iaşi; 

MEMBRI: Petru Radu, doctor în economie, Preşedinte al Organizaţiei Patronale „AGORA“ a 

Societăţilor pentru Difuzarea Tipăriturilor şi a altor Bunuri Culturale din România; Valeriu 

Stancu, scriitor; Cassian Maria Spiridon, scriitor, Preşedinte al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitori-

lor din România; Florin Cîntic, istoric, director al Arhivelor Naţionale Iaşi; Nicu Gavriluță, 

profesor univ. dr., Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru 
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Ioan Cuza” din Iași; Dragoș Pătrașcu, artist plastic, profesor univ. dr., Universitatea Națio-

nală de Arte „George Enescu” din Iași; SECRETAR: Alina Hucai, coordonator Proiect LIBREX. 

Premiile LIBREX stabilite de Comisia de Jurizare şi Premiere LIBREX constituită, după 

cum se observă din structura de mai sus, din personalităţi ale culturii ieşene, profesori uni-

versitari şi un reprezentant al difuzorilor de carte din România, se acordă editurilor şi com-

paniilor de difuzare a cărţii străine participante la acest eveniment cultural în semn de re-

cunoaştere a celor mai valoroase programe şi direcţii editoriale, precum şi a celor mai bine 

vândute cărţi de cultură din anul precedent, având drept scop susţinerea şi promovarea 

acţiunii de editare şi difuzare a cărţii din România. Premiile Târgului de Carte LIBREX se 

acordă după o atentă analiză a programelor şi direcţiilor editoriale ale participanţilor, po-

trivit voturilor exprimate de membrii Comisiei de Jurizare şi Premiere, care evaluează şi 

departajează editurile/companiile nominalizate. Criteriul de acordare a Premiilor Târgului 

de Carte LIBREX este cel valoric, conform titulaturii şi motivaţiei acestora. 

 

Organizatori și parteneri culturali. Târgul de Carte LIBREX este organizat de: 

Organizaţia Patronală „AGORA” a Societăţilor pentru Difuzarea Tipăriturilor și a Al-

tor Bunuri Culturale din România, cu sediul în Iaşi, şos. Moara de Foc nr. 4, cod 700527, 

cod fiscal 9063525, tel./fax: 0232 252 378, tel.: 0232 234 582, e-mail: 

patronatulagora@yahoo.com, cont bancar: IBAN: RO 06 BRDE 240 SV 422 9281 2400, BRD 

IAŞI, Agenţia PĂCURARI și 

S.C. SEDCOM LIBRIS S.A., cu sediul în Iaşi, Şoseaua Moara de Foc, nr. 4, cod poştal 

700527, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J 22/1359/1991, cod fiscal R0 1972163, 

conturi: RO 67 BRDE 240 SV07983662400 deschis la Banca Română pentru Dezvoltare, Iaşi; 

pentru instituţiile bugetare, se va utiliza contul de Trezorerie al S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. 

Iaşi, respectiv: RO 08 TREZ 4065069XXX002438, tel.: +40.232.234.582, fax: 
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+40.232.233.080, e-mail: editurasedcomlibris@gmail.com, www.editurasedcomlibris.ro, 

www.sedcom.ro, reprezentată prin dr. ec. Petru RADU – director 

Pentru realizarea unui program cultural-artistic complex care să intereseze categorii 

de public cât mai diverse, sunt implicate în fiecare an, în calitate de parteneri culturali, 

numeroase instituţii culturale locale și naționale: Uniunea Scriitorilor din România (filiala 

Iaşi), Muzeul Literaturii Române Iaşi, Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Națională de Arte „George 

Enescu”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Teatrul Naţional „Vasile Alec-

sandri” Iaşi, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Complexul Muzeal „Moldova” Iaşi, Institutul 

Francez România (Iași), Centrul Cultural German, Ateneul Tătărași, Biblioteca Județeană 

„Gheorghe Asachi” din Iași, Școala Populară de Artă „Titel Popovici”, Palatul Copiilor Iași, 

Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi, Filarmonica Iași etc. 

Tipologia proiectului. Proiectul de faţă se încadrează din punct de vedere tipologic în 

sfera acțiunilor cultural-artistice și se adresează unui public-țintă diversificat sub aspectul 

intereselor culturale și profesionale. Acest gen de eveniment are un potenţial de notorieta-

te ridicat, o mediatizare realizată în manieră profesionistă având puterea de a atrage parti-

cipanţi atât din Iași, cât şi din alte orașe ale țării. 

Grupul(rile)-ţintă. Grupul căruia se adresează Târgul de Carte LIBREX este reprezen-

tat de publicul interesat de cultură, lectură, evenimente artistice conexe, dezvoltare per-

sonală şi profesională (copii, tineri şi adulți), precum și de profesioniştii cărţii: autori, edi-

tori, traducători, difuzori de carte, bibliotecari, librari, artişti, anticari, cadre didactice etc., 

instituţii universitare şi asociaţii culturale etc. 

Grupul care va beneficia de rezultatele proiectului este format, în special, din vizitatorii 

Târgului care sunt pasionaţi de cultură, lectură şi evenimente artistice, de profesioniştii din 

domeniul editorial şi cultural, dar acest efect se va răsfrânge, prin contaminare, practic, asu-
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pra întregii comunităţi, în general, prin efectele culturale şi psihologice create şi rezultatele 

obţinute (un nivel mai bun al vieții, mai multe cărţi citite, rezultate profesionale şi/sau edu-

caţionale mai bune, amplificarea interesului pentru lectură şi dezvoltare personală, cultură 

generală mai bogată, formarea şi cultivarea simţului artistic şi critic, recunoaşterea, selecţia 

şi aprecierea adevăratelor valori şi, nu în ultimul rând, socializarea susţinută, în mod concret, 

de contactul direct cu editorii, autorii şi prietenii într-un spaţiu public rafinat). 

În ceea ce privește publicul acestui eveniment, este important de ştiut că din chestio-

narele ediţiilor anterioare rezultă unele aspecte interesante. Astfel, 53 % dintre vizitatori 

au vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani, 29 % sunt elevi sub 18 ani, iar 22 % nu sunt din Iaşi. 

62 % au studii universitare, 43 % citesc mai mult de 12 cărţi pe an, 27 % cumpără mai mult 

de 12 cărţi pe an, iar 78 % au drept criteriu de alegere a cărţilor conţinutul şi autorul aces-

tora. Peste 53 % dintre cei chestionaţi au vizitat LIBREX-ul de mai mult de trei ori, pentru 

mai mult de 24 % motivul vizitării îl constituie numărul mare al editurilor prezente și oferta 

generoasă a acestora, iar pentru 53 %, acesta reprezintă materializarea dorinţei de cunoaş-

tere şi cultură, editurile participante prezentându-se cu ultimele noutăți care s-au bucurat 

întotdeauna de un interes special în fața publicului. 

Obiectivele generale sunt de interes public, fiind creionate prin următoarele direcții: 

a) invitarea unor personalităţi de marcă din țară și străinătate care să susțină confe-

rințe, evenimente diverse și workshop-uri pe diverse teme de interes general sau speciali-

zat, precum și alcătuirea unui program cultural şi artistic complex care să răspundă aștep-

tărilor publicului; 

b) stimularea interesului pentru lectură şi cultură a publicului ieşean (soluția reală 

pentru o dezvoltare economică și socială sigură), dezvoltarea interesului și a pasiunii pen-

tru cunoaştere; 
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c) crearea unei oportunităţi de identificare a unor surse de informare specifice litera-

turii de specialitate (posibilitatea de a afla care sunt ultimele noutăți editoriale prin partici-

parea directă la lansări și evenimente diverse, prin discuții cu editorii etc.); 

c) stimularea capacităţii de comunicare şi exprimare artistică, valorificarea creativităţii; 

d) descoperirea unor voci narative importante în beletristică, dar și a unor autori va-

loroși în peisajul literaturii de specialitate; 

e) încurajarea, promovarea, lansarea şi susţinerea copiilor şi tinerilor talentaţi; 

f) crearea cadrului specific pentru realizarea unor activităţi diverse de către elevi şi 

studenţi, alături de profesorii şi îndrumătorii lor, aceștia având posibilitatea unor exerciţii 

publice ale propriei specializări (tinerii artiști, muzicieni, actori etc.). 

Accesul publicului este liber la orice eveniment cuprins în Agenda LIBREX. 

„Măsurarea succesului” – Rezultatele aşteptate ale evenimentului. Implementat la 

parametri optimi, proiectul se va putea bucura de următoarele rezultate concrete:  

a) păstrarea continuității și dezvoltarea valorică a unui eveniment cultural cu tradiție 

locală, națională și progresiv internațională; 

b) posibilitatea invitării unui număr mai mare de personalități ale vieții culturale de 

interes pentru public la acest eveniment ca urmare a creșterii valorice a târgului. 

Impactul evenimentului urmăreşte:  

a) stimularea interesului pentru cultură, lectură şi activităţi artistice;  

b) creşterea interesului comunităţii pentru activităţile artistice şi literare dezvoltate 

de organizatori și partenerii culturali ai acestora;  

c) stimularea dezvoltării altor proiecte culturale; 
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d) creşterea vizibilităţii organizatorilor şi partenerilor implicaţi în implementarea pro-

iectului. 

Rezumatul unei oportunităţi. Prin implicarea în susținerea ediţiei a XXVII-a a Târgului 

de Carte LIBREX Iaşi, în calitate de partener, aveţi oportunitatea să luaţi parte la o experi-

enţă reală, palpabilă a procesului de promovare a culturii. Plasat într-un spaţiu modern, 

deschis unui aflux considerabil de vizitatori, ediția de anul acesta va fi organizată, la fel ca și 

până acum, de o companie al cărei nivel de seriozitate a fost deja dovedit prin rezultatele 

cuantificabile obţinute la ediţiile anterioare. Târgul promite o expunere sporită, prilejul de 

a interacţiona cu oamenii care joacă roluri-cheie în lumea editorială, precum şi un contact 

direct cu publicul larg. În linii mari, suportul dumneavoastră ar putea fundamenta, pe lângă 

ridicarea sau consacrarea nivelului de implicare la nivelul comunității al instituţiei dumnea-

voastră, faptul că numele pe care îl reprezentaţi se identifică cu toate valorile susţinute de 

acest eveniment: promovarea cititului şi a culturii, sprijinirea pieţei editoriale româneşti, 

cooperare, creativitate şi profesionalism. 
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Beneficiile partenerilor noştri 

Pasiune și implicare:  

a) posibilitatea de a lua parte în calitate de partener la un eveniment la care vor par-

ticipa personaje-cheie de pe piaţa de carte din România și/sau din străinătate (autori, pro-

ducători/editori, difuzori, personalități diverse etc.); 

b) posibilitatea de a evidenția, prin implicare şi atenţia pe care o veţi acorda proiectu-

lui nostru, faptul că brandul pe care îl reprezentaţi este un susţinător real al manifestărilor 

culturale din municipiul Iaşi şi nu numai. 

Vizibilitate:  

a) gradul de vizibilitate al brandului dumneavoastră va fi concordant cu numărul de 

oaspeţi ai târgului. Astfel, veţi avea posibilitatea de promovare a propriului brand în cadrul 

unui eveniment care reuneşte un număr considerabil de vizitatori; 

b) posibilitatea amplasării unor roll-up-uri, bannere şi alte materiale promoţionale în 

spaţiul de desfăşurare al Târgului, pe toată durata evenimentului. 

Expunere:  

a) Amplasarea logo-ului dumneavoastră în secţiunea dedicată partenerilor, pe mate-

rialele promoţionale (print şi online) elaborate în cadrul ediţiei cu numărul XXVII a Târgului 

de Carte LIBREX Iaşi. Materialele promoţionale în print pe care le vom realiza sunt: banne-

re out-door; afişe diverse dimensiuni (A2, A3, A4); semne de carte; mape; cataloage; car-

nețele etc. 
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Modalităţi de promovare online:  

a) afişul de promovare al evenimentului, care va include secţiunea dedicată partene-

rilor, va fi postat pe blogul targuldecartelibrex.wordpress.com și pe pagina de Facebook a 

evenimentului; 

b) afişul şi materialele informative care vor purta şi însemnele tuturor partenerilor 

noștri vor fi promovate şi prin intermediul social media (Facebook); 

c) plasarea adecvată a logo-urilor în secţiunea special dedicată în cadrul materialelor 

informative distribuite invitaţilor din cadrul târgului; 

d) posibilitatea punerii în circulaţie a unor materiale promoţionale proprii, în timpul 

târgului (flyere, broşuri, pliante etc.) etc. 

Susţinerea din partea mass-media:  

În vederea unei acoperiri media cât mai eficiente a Târgului de Carte LIBREX, stabilim 

în fiecare an contracte de parteneriat cu o plajă vastă de branduri din mass-media locală și 

națională. În acest sens, logo-ul şi numele firmei dumneavoastră vor figura pe toate mate-

rialele promoţionale şi informative care vor fi trimise canalelor mass-media cu scopul pro-

movării şi documentării. 
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Contact SECRETARIATUL Târgului de Carte LIBREX: 

S.C. SEDCOM LIBRIS S.A., rețea de librării cu o tradiție ieșeană din 1949, tipografie, 
trust editorial: Editura SEDCOM LIBRIS și Editura TROVANT, birou de traduceri, departa-
ment de creație publicitară, galeriile de artă TOP ART - Casa Cărții Iași, studioul de înregis-
trări ProdARTMEDIA 

Adresa: Şos. Moara de Foc nr. 4, cod 700527, Iaşi, România 
Telefoane: +40 232 234 582, +40 232 234 572, +40 232 217 811 
Mobil: +40 742 76 97 72; Fax: +40 232 233 080 
E-mail: librexiasi@gmail.com 
Blog: targuldecartelibrex.wordpress.com 
Pagină de Facebook: Librex Iasi  
 
Director: dr. ec. Petru RADU 
Director economic: Leonard Petru RADU 
Contabil-șef: Octavian PARASCAN 
Coordonator proiect LIBREX: Alina HUCAI 
Șef Departament Carte: Corina GUGEANU 
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