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Invitație
Compania SEDCOM LIBRIS Iași are plăcerea de a invita în perioada 03 – 07 octombrie 2018 la cea
de a IV-a ediție a Târgului de Cărți și Arte Frumoase
ARCA LUI GUTENBERG. Evenimentul se va desfășura
în centrul Iașului, în Atrium Palas Mall, nivel 0. Pentru că ne dorim foarte mult să fiți alături de noi și cu
acest prilej, am pregătit o serie de reduceri prin care
sperăm să vă convingem din start să dați curs acestei
invitații. Așadar, expozanții care au participat la cel
puțin o altă ediție ARCA LUI GUTENBERG sau la
LIBREX 2018 vor beneficia de o reducere de 5 % din
valoarea totală a contractului, iar cei care au participat la cel puțin două ediții ARCA LUI GUTENBERG vor
beneficia de o reducere de 10 %. Perioada de înscriere este cuprinsă între 01 august și 21 septembrie
2018. Lansăm, de asemenea, invitația de a înscrie
evenimente conform temelor zilelor de târg, după
cum urmează: Miercuri, 3 octombrie 2018 – Cărţi din
pupa! Focus pe Cartea universitară. Cunoaştere şi
specializare; Joi, 4 octombrie 2018 – Primul raft din
bibliotecă. Focus pe Cartea pentru copii şi tineret. Joacă
şi cunoaştere; Vineri, 5 octombrie 2018 – Frumuseţea
lumii stă în imagini şi cărţi. Focus pe Cartea de poezie
şi artele frumoase. Paradisul ca o bibliotecă; Sâmbătă, 6 octombrie 2018 – Lumea ar fi un loc mai bun
dacă am citi mai mult. Focus pe Cartea de beletristică.
Cititorul cu o mie de vieţi; Duminică, 7 octombrie
2018 – Ocolul lumii în cinci zile prin poveştile din
cărţi. Focus pe Cartea de dezvoltare personală. Cunoaşte-te pe tine însuţi!
Vă mulțumim pentru prietenie și adeziunea la acest
proiect pe care ne dorim să îl putem continua frumos și trainic împreună.
Cu deosebită considerație,
Director SEDCOM LIBRIS Iași, dr. ec. Petru RADU
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Prezentarea conceptului
Ca și Târgul de Carte LIBREX, de altfel, care aduce, de douăzeci și șase de ani încoace, Primăvara cărților la Iași, și
acest eveniment pe care ne dorim să-l dezvoltăm alături de dumneavoastră reprezintă o continuitate firească și inerentă a activității noastre permanente,
editarea și difuzarea de carte.
Conceptul de bază pe care este construit acest proiect
cultural vizează pasiunea pentru lectură care poate fi
descătușată, de cele mai multe ori, doar odată cu descoperirea cărții-oglindă, identitare și inițiatice, prin definiție,
capabilă să răscolească ființa cititorului și să-l situeze pe
un drum fără întoarcere, cel al descoperirii și cunoașterii
perpetue. Acest târg își propune să aducă împreună
literatura, științele, artele cu toate valorile pe care
acestea le implică, oamenii cu visurile și cărțile lor preferate, să ofere, prin intermediul cărții, muzicii și picturii, alternative cvasi-perfecte pentru petrecerea
timpului liber, precum și pentru o viață personală și o
integrare socială mai rapide și mai reușite. Târgul militează pentru lectură și cultură, garanții ferme pentru
transpunerea în realitatea imediată a unor povești
frumoase de dezvoltare personală şi organizaţională.
Susținem cu ardoare mesajul conform căruia cu cât
vom cunoaște mai mult, cu cât vom deveni mai buni și
mai frumoși interior și ne vom specializa mai mult în
profesia pe care ne dorim să o dezvoltăm și să o continuăm, cu atât etaloanele, standardele și, ca o rezultantă dinamică, configurația vieții noastre sub toate aspectele sale vor evolua, modificându-se în sens pozitiv
și generând, intrinsec, efecte benefice atât pentru noi,
cât și pentru mediul nostru direct, dar, în mod deosebit
pentru tineri, ca și pentru toți cei care acceptă formarea continuă ca singura premisă pentru profesionalism și armonie individuală și colectivă.
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A patra ediție a Târgului de Cărţi şi Arte Frumoase
„Arca lui Gutenberg”
A patra ediţie a Târgului de Cărţi şi Arte Frumoase „Arca lui
Gutenberg” va avea loc în perioada 3 – 7 octombrie 2018, așadar de miercuri până duminică.
Ideea organizării unui târg de carte, într-un cadru jalonat de
markeri culturali şi sociali importanţi, precum începutul noului
an şcolar/universitar şi Sărbătorile Iaşului prilejuite de hramul
Sfintei Parascheva, protectoarea Moldovei, a apărut ca un reflex
natural al necesităţii existenţei unui târg de carte de toamnă, în
tandem cu LIBREX-ul care marchează, an de an, Primăvara cărţilor la Iaşi.
Iată, aşadar, că toamnă fiind, e timpul să numărăm mai ales...
cărţile bune, frumoase, utile, importante, rodnice pentru minte,
inimă şi suflet... care s-au adunat, vreme de un an, în cataloagele
editoriale şi pe care ni le dorim să le luăm acasă ca pe nişte prieteni dragi, să le citim, să le mângâiem şi să umplem, mai apoi, cu
trupurile lor rafturile bibliotecilor, o altfel de Arcă – pentru că
sunt mulți cei care nu ar putea trăi fără cărți și care pot spune
oricând că „Acasă” înseamnă „Acolo unde sunt Cărți”.

Cine este invitat să urce în calitate de matelotexpozant pe „Arca lui Gutenberg”?
Editurile focusate pe ştiinţe umaniste şi arte, ştiinţe sociale sau pe domenii
cu profil real, beletristică, dezvoltare personală, companiile de difuzare a
cărții românești și străine, artiștii, anticarii sau orice alt exponent al industriei creative sunt invitaţi să-și expună pe Arcă ultimele apariţii editoriale,
lucrările cele mai importante şi reprezentative publicate și/sau difuzate în
timp, bine cotate de specialişti şi apreciate de publicul-ţintă sau, în funcție de
domeniu de activitate, lucrările de artă etc.
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Energiile latente
ale evenimentelor culturale

„Arca lui Gutenberg”?

Pentru că expoziţiile, saloanele, târgurile, întâlnirile culturale generează, cu predilecţie, energie pozitivă, îi fac pe
oameni să fie mai entuziaşti, mai tineri, mai frumoşi şi
mai plini de iniţiativă în ceea ce priveşte identificarea şi
exploatarea oportunităţilor pentru lansarea şi/sau materializarea unor idei şi proiecte valoroase, „ARCA LUI
GUTENBERG” îşi propune, la rândul său, să devină un
eveniment cu tradiţie pentru industria de carte, un spaţiu
privilegiat pe care să se adune, firesc, toate cărţile din
lume şi toţi îndrăgostiţii de cuvinte şi imagini.

- carte universitară, științifică,
tehnică și academică;

Pe punte, un spaţiu cultural şi

- informatică, calculatoare,
mass-media și comunicare,
filologie, filosofie, istorie,
medicină, psihologie, religie,
drept, economie, resurse umane, management, marketing;

de marketing modern, competitiv

Ce tipuri de cărţi
sunt aduse pe

- beletristică (ficțiune și
non-ficțiune, poezie etc.);
- limbi și literaturi străine;
- cărți pentru copii și tineret;
- bibliografie școlară;
- enciclopedii, dicționare
și ghiduri;
- manuale și auxiliare didactice;
- cărți pentru dezvoltare
personală, timp liber,
meditație și recreere etc.

şi dinamic
„ARCA LUI GUTENBERG” îşi propune să recreeze pe puntea sa un spaţiu cultural şi de marketing modern, competitiv şi dinamic pentru ca iubitorii de carte, editorii, managerii, autorii, redactorii, ilustratorii, traducătorii, agenţii literari, criticii literari, profesioniştii din domeniul culturii, tipografii, librarii, distribuitorii de carte, bibliotecarii, anticarii, cadrele didactice, elevii şi studenţii,
bloggerii, jurnaliştii culturali, poate chiar regizorii sau
scenariștii etc. să intre într-un dialog constructiv, generator de noi experienţe profesionale, să relaţioneze şi să
faciliteze contactele dintre categoriile profesionale de
mai sus, în diverse formule, în funcţie de interesele exprimate ale fiecărei părţi, în scopul creării unui liant du-
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Pe cine poate interesa
„Arca lui Gutenberg”?
- cei peste 360.000 de locuitori
ai Iașului, al doilea oraș din
România ca mărime având
în vedere acest criteriu;
- un mare număr de persoane
interesate de astfel de evenimente din orașele învecinate,
situate în nord-estul țării, dar și
din Republica Moldova;
- cele peste 1.500 de cadre
didactice universitare
din centrele universitare din
Iaşi şi oraşele apropiate;
- cei peste 40.000 de studenţi
numai de la Universitățile
„Alexandru Ioan Cuza” și
„Gheorghe Asachi” din Iași;
- cei peste 130.000 de elevi din
cele peste 250 de unităţi din
reţeaua şcolară a judeţului Iaşi;
- cele peste 9.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar ieşean;
- sute de profesionişti interesaţi
de oferte din diverse domenii
de specialitate,
într-un cuvânt, mii de iubitori
de cărţi şi lectură, bibliofili de
toate vârstele care pot găsi aici
tot ceea ce îi interesează, să
comunice liber cu editorii și
autorii, să compare, să aleagă și
să cumpere la prețuri speciale.

rabil şi profitabil în timp, să identifice şi să dezvolte noile
impulsuri, trenduri şi tipuri de consum cultural de masă,
să reconstituie la scară mică complexitatea întregului
câmp cultural şi editorial, cu accent pe toţi actorii implicaţi în procesul de creaţie din care se nasc cărţile.

Expunerea publicului la ofertele
editoriale de maximă actualitate
„ARCA LUI GUTENBERG” va expune publicul atât vizual,
pentru că nimic nu se compară cu senzaţia de a admira
sau a răsfoi, fizic şi nu doar virtual, o carte (expoziţii cu
vânzare de carte), cât şi documentat (evenimente de profil), la oferta editorială recentă şi reprezentativ-selectivă,
stimulându-l prin atmosfera comunicativă excepţională
specifică târgurilor de carte, adevărate scene sau platforme pluridisciplinare menite să reunească toate direcţiile
şi interesele pe care le vizează, în prezent, industria cărţii.

La prora, programe culturale tematice
„ARCA LUI GUTENBERG” va dezvolta zilnic programe culturale tematice menite să entuziasmeze şi să satisfacă
apetitul celor mai rafinați lectori, oferind, în același timp,
surse veritabile de inspiraţie pentru alţii.

Care sunt avantajele
unui astfel de demers?
„ARCA LUI GUTENBERG” urmărește reunirea jucătorilor
importanți de pe piața de carte într-un singur spațiu expozițional, acțiune ce garantează sporirea fluxului de vizitatori, crearea condițiilor necesare pentru desfășurarea unui
program complex de evenimente specifice cu un grad de
atractivitate sporit, atragerea interesului din partea massmedia, vizibilitate maximă și prestigiu, un ritm de vânzare
susținut, rentabilitate și eficacitate economică pentru toți
expozanții și partenerii la proiect.
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Porturile tematice în care va acosta „ARCA LUI
GUTENBERG” în cele cinci zile de călătorie:
Miercuri, 3 octombrie 2018 – Cărţi din pupa!
Focus pe Cartea universitară. Cunoaştere şi specializare

Joi, 4 octombrie 2018 – Primul raft din bibliotecă
Focus pe Cartea pentru copii şi tineret. Joacă şi cunoaştere

Vineri, 5 octombrie 2018 – Frumuseţea lumii stă în imagini şi cărţi
Focus pe Cartea de poezie şi artele frumoase.
Paradisul ca o bibliotecă

Sâmbătă, 6 octombrie 2018 – Lumea ar fi un loc mai bun
dacă am citi mai mult
Focus pe Cartea de beletristică. Cititorul cu o mie de vieţi

Duminică, 7 octombrie 2018 – Ocolul lumii în cinci zile
prin poveştile din cărţi
Focus pe Cartea de dezvoltare personală.
Cunoaşte-te pe tine însuţi!

Urmând traseul circular al tematicilor zilelor de târg, va fi organizat un calendar de programe cu evenimente specifice, la
care sunt invitaţi să participe activ şi/sau cu idei, sugestii şi
propuneri editorii, autorii, cadrele didactice, studenţii şi elevii,
profesioniştii din diverse categorii.
Tipurile de evenimente se vor înscrie pe linia următoare:
lansări şi prezentări de carte, mese rotunde, conferinţe, workshop-uri, dezbateri, seminarii pe diverse teme, diverse activități de profil organizate cu grupuri targetate, întâlniri cu autorii urmate de sesiuni de autografe, concursuri pe teme literare,
lecturi din autorii preferaţi, muzică, teatru, film, expoziţii de
artă plastică etc.
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Noi oportunităţi de business, noi
trenduri editoriale, continua preocupare de (in)formare profesională
Pe „ARCA LUI GUTENBERG” se va promova şi se va exploata, în diverse moduri, oferta editorială prezentă în
standurile expozanţilor, urmărind, în acelaşi timp, să se
stabilească noi contacte şi să se fortifice relaţiile profesionale deja existente, să se creeze cadrul propice şi să se
dezvolte noi oportunităţi sinergice de business editorial
pentru toţi actorii implicaţi în producţia de carte, să se
asigure o continuă (in)formare profesională prin prezentarea trendurilor editoriale şi participarea la diverse evenimente de profil.

Cultul pentru lectură sau lectura
văzută ca practică cotidiană
Pe „ARCA LUI GUTENBERG”, se va promova, disemina,
încuraja şi intensifica interesul pentru cunoaştere pentru
multiple grupuri-ţintă de public, cultul pentru lectură sau
obişnuinţa de a citi zilnic (şi nu doar pentru atingerea
anumitor scopuri) la diverse grupe de vârstă, ca o practică pozitivă care poate fi exersată cu succes în timpul liber, capabilă să modeleze în sens ascensional psihologia,
comportamentul şi nivelul cultural individual.
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BIBLIOTECA
„ARCA LUI GUTENBERG” 2018
Poziţionarea facilitată
de infrastructură
Ansamblul urbanistic Palas din
Iași, axat pe conceptul „lifestyle
center”, este ridicat în inima Iașului, aici putându-se ajunge foarte
ușor, cu mijloacele de transport în
comun din toate punctele orașului.

Contact și mai multe

„ARCA LUI GUTENBERG” îşi propune să alcătuiască împreună cu editorii și specialiștii în domeniu un TOP 100
de titluri de referință „ARCA LUI GUTENBERG” care să se
constituie într-un catalog de recomandări ale Târgului
pentru cititorii săi, intitulat sugestiv Biblioteca „ARCA LUI
GUTENBERG” 2018. Titlurile vor fi cărți de interes general (beletristică, memorialistică, istorie, geografie, psihologie etc.), noutăți editoriale, dar și reeditări valoroase
din diverse domenii ale cunoașterii.

Excelenţa editorială

Mai multe informații
despre eveniment puteți afla
la Secretariatul Târgului:

Pe „ARCA LUI GUTENBERG” sunt apreciate idealuri şi valori, precum: excelenţa editorială, bunele practici profesionale şi deontologia tuturor celor care activează în acest
domeniu, inovaţia, originalitatea, calitatea şi creativitatea,
cooperarea, schimbul de idei şi de experienţă.

S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. Iași
Adresa: Șos. Moara de Foc nr. 4,
cod 700527, Iași, România

Asistenţa de specialitate

informații

Tel.: +40 232 234 582/572
+40 232 242 877
Fax: +40 232 233 080
E-mail:
arcaluigutenberg@gmail.com
Blog: www.arcaluigutenberg.
wordpress.com

Pe „ARCA LUI GUTENBERG” se va oferi asistenţă de specialitate pe întreaga perioadă de desfăşurare a târgului,
prin funcţionarea constantă a unui birou de informare
pentru public, unde cititorii vor primi informaţii profesioniste cu privire la titlurile şi ofertele existente, editurile
prezente, temele abordate, evenimentele organizate etc.
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Cititorul perfect pe
„ARCA LUI GUTENBERG”
Nu are vârstă, pentru că nici cărţile nu au vârstă. O carte
nu poate fi nici tânără, nici bătrână. Poate, cel mult, să
schimbe vârsta cititorului său.
De-o viaţă iubeşte la nebunie cărţile sau se află încă în
căutarea primei iubiri... de cărţi.
Poate e încă „sărac”, determinat să reuşească însă. Se poate
totuşi să fie chiar „mai bogat” decât bănuieşte, pentru că,
iată, poartă cu sine sutele de vieţi pe care i le-au dăruit cărţile citite, mii de gânduri, miliarde de cuvinte – bunătatea,
frumuseţea, prietenia, sensibilitatea şi înţelepciunea lumii.
E entuziast, idealist, visător, pasionat de lectură sau poate
doar naufragiat, dar are nevoie, poate chiar fără să ştie, să
ajungă pe „ARCA LUI GUTENBERG”... să schimbe lumea în
felul său, prin poezie, frumusețe și lumină.
Aici e însă loc pentru toţi pentru că, într-un fel sau altul,
cu toţii avem nevoie de „ARCA LUI GUTENBERG”.

Ca orice lucru aflat la început de drum, şi un târg de carte este, într-o anumită măsură, o
construcţie colectivă, entuziastă şi perfectibilă. Aşadar, vă invităm cu prietenie să ne transmiteți sugestiile și ideile dumneavoastră cu privire la acest eveniment și să daţi curs invitaţiei noastre de a participa la această ediție, dorindu-i „ARCEI LUI GUTENBERG” să se bucure
de trăinicie, ape limpezi şi mai ales de Cărţi din pupa!
Târgul de Cărţi şi Arte Frumoase „ARCA LUI GUTENBERG”
este un produs cultural marca Librăriile SEDCOM LIBRIS Iaşi.
Partenerul principal al proiectului este PALAS MALL Iași.
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