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retrospectiva

Asocia]ia Editorilor din România a
fost acuzat\ de o serie de asoci-
a]ii de editori sau de difuzori de

carte c\ `ncearc\ �s\ fure� T`rgul �Book-
arest�, organizat p`n\ `n 2005 de Mihai
Oroveanu. Este adev\rat c\ `n afar\ de
AER mai exist\ o serie de institu]ii ase-
m\n\toare, `ns\ nici o alta nu a depus
vreun proiect de t`rg care s\ suplineasc\
dispari]ia �Bookarest�-ului, r\mas f\r\
spa]iul tradi]ional de la Teatrul Na]ional
din Bucure[ti, acolo unde func]ioneaz\
acum Centrul Na]ional al Dansului. ~ntre
timp, AER l-a cooptat `n organizarea
�Bookfest� [i pe Mihai Oroveanu, pre[e-
dintele Funda]iei Artexpo.

~n urma unor sesiz\ri depuse la MCC
de alte asocia]ii, secretarul de stat Ioan
Onisei a dorit ini]ierea unui dialog `ntre
AER [i celelalte institu]ii de profil pentru
a stabili datele t`rgului din var\. Un t`rg

`n cadrul c\ruia ministrul Adrian Ior-
gulescu se [i gr\bise la `nceputul lui
2006 s\ anun]e un Salon al C\r]ii Fran-
cofone.

AER, prin vocea pre[edintelui s\u
executiv, Doina Marian, [i-a exprimat in-
dignarea pentru faptul c\ MCC `ncearc\
s\ �liciteze� proiectul privat al T`rgului
�Bookfest�. �Nu pot exista interese pri-
vate `ntr-un proiect care prive[te `ntreaga
industrie editorial\�, a sus]inut Ioan Oni-
sei. ~n cele din urm\, la `nceputul lunii
martie s-a semnat un protocol `ntre AER,
celelalte asocia]ii [i MCC pentru organi-
zarea �Bookfest�.

�Vom face rost de bani
din alt\ parte�

Ultimele s\pt\m`ni de dinaintea deschide-
rii Salonului de Carte �Bookfest� au adus

`ns\ noi replici dure `ntre pre[edintele
AER, Gabriel Liiceanu, [i secretarul de
stat `n MCC Ioan Onisei, pe marginea
regulamentului de organizare a �Book-
fest� [i a pre]ului pe metru p\trat stabilit
de AER pentru participan]i, pe care Oni-
sei nu s-a ferit `n Jurnalul TVR Cultural
s\ `l califice drept �oneros�.

Gabriel Liiceanu a anun]at ulterior c\
renun]\ la sprijinul financiar al MCC (de
circa 80.000 de euro). �Nu mai dorim s\
lu\m aceast\ chirie. Vom `ncerca s\ fa-
cem rost de bani din alt\ parte. Nu se
pune problema cre[terii chiriei pe metru
p\trat pl\tit\ de expozan]i�, a declarat
Gabriel Liiceanu, pre[edintele AER,
`ntr-o conferin]\ de pres\ desf\[urat\ `n
data de 4 mai a.c.

Pre[edintele AER s-a considerat ca-
lomniat [i jignit de secretarul de stat Ioan
Onisei, care declarase cu o s\pt\m`n\ `n

urm\ c\ AER ar urma s\ aib\ un profit
din organizarea t`rgului, rezultat ca dife-
ren]\ `ntre chiria solicitat\ editurilor pe
metrul p\trat [i chiria pl\tit\ la Rom-
expo. ~n replic\, Ioan Onisei a declarat
c\ celelalte asocia]ii de editori s-au pl`ns
la Ministerul Culturii [i Cultelor de lipsa
de comunicare a AER [i de pre]urile so-
licitate.

�Acest proiect este rodul ideilor
AER, al board-ului asocia]iei [i al meu
personal, toate venite din dorin]a de a
face un lucru bun pentru ob[tea cultural\
din România. Nu am urm\rit nici o clip\
nimic altceva. Acestei inten]ii de o ge-
nerozitate total\ i s-a r\spuns cu suspi-
ciune [i, `n final, din partea dumnea-
voastr\ personal, cu o calomnie `n pre-
s\�, i-a spus Gabriel Liiceanu secretaru-
lui de stat.

Cred c\ editorii a[teapt\
t`rgurile ca pe un bun pri-
lej de a se valoriza [i de

a vinde mult `ntr-un timp scurt.
Un t`rg de carte, unde fiecare
expozant are standul s\u, pune
`n eviden]\ [i editorii mai mici,
pe care ra]iunile de spa]iu [i de
expunere ale unei libr\rii pot s\-i
dezavantajeze. De aceea, cred
c\ un t`rg trebuie s\ se bucure
de atributele unui spa]iu gene-
ros. Un studiu pe care A.E.R.
l-a f\cut `mpreun\ cu Funda]ia
�Artexpo� la T`rgul �Bookarest�
2004 arat\ c\ aproape 60% din-
tre vizitatori vin cu scopul pre-
cis de a vedea o anumit\ editur\
[i numai 35% caut\ un titlu a-

nume. Rezult\ de aici cu clari-
tate c\ felul `n care o editur\ `[i
construie[te imaginea `n fa]a pu-
blicului conteaz\ enorm, iar a-
cest lucru este deja [tiut de to]i
editorii care cer, an de an, mai
mult spa]iu de expunere [i fo-
losesc din ce `n ce mai nume-
roase [i mai eficiente mijloace
de promovare.

{tiu `ns\ c\, de multe ori, e-
ditorii se simt destul de singuri
`n efortul de a promova ima-
ginea unei `ntregi industrii (cea
a c\r]ii) [i c\ a[teapt\ din partea
organizatorilor t`rgurilor de car-
te mai multe investi]ii `n publi-
citate [i `n amenajarea spa]iilor.

Un t`rg de carte nu trebuie s\
se transforme `ntr-o uria[\ ta-
rab\ de v`nzare. Un t`rg de carte
bine conceput trebuie s\ `nsem-
ne cel mai important eveniment
al domeniului editorial, un loc
de `nt`lnire pentru profesioni[ti
[i public, pentru dezbateri [i
schimb de informa]ii, un adev\-
rat festival al c\r]ii, ai c\rui pro-
tagoni[ti s\ fie figuri eminente
ale literaturii române contempo-
rane. Din punctul de vedere al
organiz\rii, spa]iul unui t`rg ar
trebui s\ lase posibilitatea expo-
zan]ilor de a-[i dezvolta prezen-
tarea c\r]ilor [i a nout\]ilor, s\
poat\ primi mult mai confor-
tabil publicul [i s\-i ofere mai

multe spa]ii de anima]ie � altele
dec`t cele tradi]ionale (de lan-
s\ri) �, cum ar fi cele dedicate
copiilor, tineretului, [tiin]elor sau
forumurilor pe diverse teme.

Devine din ce `n ce mai clar
c\ un t`rg de carte reu[it nu tre-
buie g`ndit ca un simplu instru-
ment de `nregistrare a tendin]e-
lor pie]ei, ci trebuie s\ se trans-
forme `ntr-un spa]iu experimen-
tal pentru `ntreaga industrie cul-
tural\, spa]iu `n care cititori, edi-
tori, profesioni[ti s\ poat\ dia-
loga [i s\ poat\ inova. ~n acela[i
timp, un astfel de t`rg trebuie s\
reprezinte una dintre valorile e-
sen]iale pentru industria [i pia]a
româneasc\ de carte.

Istoria complicat\ a
Salonului Na]ional
de Carte �Bookfest�
cunoa[te zilele
acestea un final
fericit. ~n ciuda
tuturor conflictelor
`ntre Asocia]ia
Editorilor din
Rom=nia [i
Ministerul Culturii [i
Cultelor, t`rgul [i-a
deschis por]ile.
�Suplimentul de
cultur\� a urm\rit
�Telenovela
«Bookfest»� (a[a
cum titra `n num\rul
76) `nc\ din toamna
anului trecut. Atunci,
AER anun]a c\
inten]ioneaz\ s\
organizeze un t`rg
de carte atipic
pentru România:
dedicat editorului, cu
o component\ cul-
tural\ pronun]at\ �
mai multe
evenimente, o altfel
de gestionare a
spa]iilor. Spre
sf`r[itul lui 2005,
AER depune la MCC
un proiect de t`rg, pe
care nu s-a dat
OK-ul �de la
Minister� nici p`n\
azi. Ministerul
Culturii a sus]inut c\
pentru a putea
contribui financiar la
realizarea acestui
proiect, are nevoie
de consensul tuturor
asocia]iilor de
editori, indiferent de
�cota de pia]\� a
acestora. Practic,
aici s-au blocat
lucrurile.

Telenovela �Bookfest� are deznod\m`nt fericit

�Exist\ [apte 
asocia]ii de editori,
ceea ce este un caz
unic `n Europa�

Un t`rg de amploare,
un t`rg de carte
na]ional ar trebui s\
fie un lucru firesc. Dar,
la noi, lumea
difuzorilor [i editorilor
de carte este
dezbinat\. Exist\ [apte
asocia]ii de editori,
ceea ce este un caz
unic `n Europa. Dac\ ar
fi o uniune a acestora,
am avea un
interlocutor clar,
coerent, credibil, mult
mai eficace. Iat\: avem
un interlocutor clar `n
Uniter [i am f\cut
Festivalul Na]ional de
Teatru, care sper\m c\
anul acesta va deveni
un festival cu
participare
interna]ional\, avem
un interlocutor `n
Uniunea Scriitorilor [i
particip\m la �Zile [i
Nop]i de Literatur\� la
Neptun. Pe de alt\
parte, mi-am adus
aminte de o vorb\ de
spirit atribuit\
actorului Gheorghe
Dinic\, care ar fi spus:
�}ar\ mic\, valori
multe, scaune pu]ine�.
Mi-e team\ c\ mai
degrab\ aici e vorba
despre oameni cu
orgolii accentuate,
care vor s\ fie un fel
de [efi peste tot felul
de asocia]ii [i
societ\]i, pun`nd
deasupra interesului
editorilor [i cititorilor
orgoliile personale.

Ioan Onisei, secretar
de stat `n Ministerul

Culturii [i Cultelor

Doina Marian, director executiv al AER:

�Un t`rg de carte nu trebuie s\ se transforme
`ntr-o uria[\ tarab\ de v`nzare�

�Bookfest� este al doilea mare t`rg de carte care se desf\[oar\ `n spa]iile de la Romexpo, dup\ �Gaudeamus�

)



Adriana Babe]i:

~mi p\re]i cel mai fraged & crocant dintre toate foietajele
ba[tinale, drept care v\ gust cu av`nt de la blat la
glazur\ [i nu m\ mai satur. Aflu din s`nul cercului micilor
gospodine [i din piscul piramidei marilor gospodari c\
nu-s singura gata s\ dau `n diabet de at`ta pl\cere.
Gratula]iuni pe toat\ axa Bega-Bahlui!

Emil Brumaru

�Suplimentul de cultur\� este mereu proasp\t, vioi,
imprevizibil, plasat pe cea mai incitant\ realitate, [iroind
de nout\]i de ultim\ secund\, `ndem`nos la lectur\.
S\pt\m`nalul difuzat `n toate marile ora[e ale ]\rii a
`nceput s\-[i aib\ cititorii lui constan]i, mai ales tineri,
extrem de t`n\r\ fiind [i echipa de baz\ a revistei.
Interviurile cad cu tronc, rubricile permanente au
dezinvoltur\ [i fitil, �dosarele� zv`cnesc de p\reri
contradictorii, �mediatiza]ii [i de[tep]ii� forfotesc�
iconografia creeaz\ dependen]e� M\rturisesc, oarecum
uimit, c\ `ncetul cu `ncetul mi-am transferat via]a strict
personal\ `n paginile tabloidului! De-ar ]ine la nesf`r[it!!!

Florin L\z\rescu:

~mi pare c\ la noi cultura se face cu prea mult scr`[net
de din]i. Nici nu trebuie s\ ai auzul prea fin pentru a-l
percepe � `n �produsul finit� al artistului, `n conversa]ie,
printre r`ndurile revistelor de profil. Iar unii se mir\ c\
publicul român duce m`inile la urechi c`nd aude de
cultur\. M\ bucur c\ la �Supliment� s-a format deja o
echip\ de redactori [i colaboratori care scriu deta[at, cu
nerv � dar f\r\ nervi �, d`ndu-]i senza]ia confortabil\ c\
se simt `n largul lor `n ceea ce fac.

Nu au de justificat func]ii, nu `ncearc\ s\ se afle `n
treab\ pentru a fi premia]i, nu apar]in trupelor de gheril\
care se bat pentru un establishment `n ruin\. Scriu cu
pl\cere, comenteaz\ cu patima iubitorului de cafea
select\, f\r\ s\ aib\ preten]ia de a fi [i proprietarii
absolu]i ai planta]iilor [i ai m\rcilor de cafea.

Robert {erban:

E plin de publica]ii culturale blegi, `n care tot felul de
condeieri bocesc `n diversele game ale limbii române. E
plin de cearceafuri de texte, c\-]i dau lacrimile numai
c`nd le prive[ti, cum naiba s\ le mai [i cite[ti.

Or, �Suplimentul� este altfel. Are con]inut, dar are [i
form\/e. Are texte �hard�, dar [i mult\ informa]ie. Are de
toate, pentru to]i. Eu s`nt unul dintre ace[ti to]i [i-mi
place s\-l lecturez. Iar c`nd mai [tiu c\ echipa care `l
face e `nfior\tor de t`n\r\, p\i, nu pot dec`t s\ zic din
toat\ inima: �Bravo, m\i copii!�

Lumini]a Marcu:

�Suplimentul de cultur\� a schimbat definitiv
mentalitatea c\ revistele mari se fac doar `n capital\.
Re]eta? A oferit spa]iu comentatorilor profesioni[ti,
indiferent de tabere, grup\ri, ideologii. A [tiut s\-[i
compun\ o redac]ie echilibrat\ [i la fel de profesionist\
`ntr-ale scrisului. {i-a asigurat o bun\ vizibilitate pe
pia]\. Adic\ a f\cut esen]ialul. ~ntr-un timp foarte scurt.
O lec]ie de jurnalism cultural!
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extindere

�Suplimentul de cultur\�,
s\pt\m`nalul lansat de
Editura Polirom [i �Ziarul de
Ia[i� `n noiembrie 2004,
apare din luna mai ca
supliment gratuit al
cotidianului �Gazeta de Sud�,
cel mai citit ziar regional din
România. Cu aceast\ ocazie,
�Suplimentul de cultur\� a
devenit publica]ia cultural\
cu cea mai mare audien]\
din România, av`nd un tiraj
de aproximativ 45.000 de
exemplare.

George Onofrei
Din 6 mai exist\ Edi]ia de Olte-
nia. O lu\m de la cap\t [i, `n a-
cela[i timp, continu\m un pro-
iect. Am pornit num\r\toarea,
`ntr-un anume sens, de la 1.
Ne-am reafirmat cu ocazia aces-
tei �extinderi� identitatea: s`n-
tem un s\pt\m`nal cultural alert,
care surprinde actualitatea pe o
pia]\ dominat\ de publica]ii cul-
turale `nc\ rigide, ce nu ]in pa-
sul `ntotdeauna cu evenimentele
la zi. �Suplimentul� a dovedit
cu prisosin]\ `ntr-un an [i ju-
m\tate de existen]\ c\ nu este
doar revista unei edituri, ci este
o publica]ie cu un discurs arti-
culat, care a st`rnit nenum\rate
simpatii, dar [i serioase anti-
patii. S`ntem �frivoli� pentru o
parte a elitei, cool pentru o par-
te a scenei contemporane, dina-
mici pentru cei mai mul]i dintre
cititori.

Ne-am c`[tigat un public a-
parte, pentru c\ scriem revista
cu g`ndul la cititori, iar nu la
profesorii no[tri. Nu ve]i g\si
note de subsol `n textele noas-
tre, la fel cum nu ne ve]i vedea
preocupa]i de polemicile nesf`r-
[ite din lumea cultural\ româ-
neasc\.

Actualitatea continu\ s\ fie
pe primul loc. Am alocat cei
dint`i spa]ii ample artelor vi-
zuale, culturii urbane, noilor me-
dia. Acum, c`nd rubrici dedi-
cate acestor domenii au `nflorit,
am ajuns s\ fim `n trend. Am
s\rb\torit un an de �Supliment�
sub sloganul �Primul magazin
cultural

din România!�. Avem �la raft�:
cronic\ politic\, literar\, tea-
tral\, de film, muzical\, TV. Fa-
cem [i desfacem vedetele cul-
turale, ne bucur\m de prezen]a
`n paginile revistei a unora dintre
cele mai �tari� semn\turi din
România: Adriana Babe]i, Emil
Brumaru, {erban Foar]\, a unei
echipe redutabile de publici[ti �
Lucian Dan Teodorovici, Radu
Pavel Gheo, Florin L\z\rescu
(la r`ndu-le, [i scriitori!).

�Ia-]i «Suplimentul de cul-
tur\»! Sub acest `ndemn ne ci-
ti]i `n fiecare s`mb\t\. Se dis-
cut\ mult, dar steril, despre cul-
tura centrului [i a provinciei.
Dincolo de patriotismul local

`ns\, dincolo de orgolii
[i pasiuni, de obicei r\-

m`n doar vorbele. C`teva edituri
(pu]ine), c`teva reviste (pu]ine)
[i, uneori, un spectacol sau un
concert mai reu[esc s\ dezmor-
]easc\ o via]\ cultural\ ce pare
s\ l`ncezeasc\ molcom [i nep\-
s\tor `n a[teptarea sponsorilor,
un Mecena ce `nt`rzie s\ vin\.�
Aceste r`nduri ap\reau pe co-
perta primului num\r al �Supli-
mentului�, din 13 noiembrie
2004. Ni le asum\m la fel de
puternic [i ast\zi.

Pe l`ng\ c\r]i [i informa]ii
cotidiene, s\pt\m`nal, Editura
Polirom, �Ziarul de Ia[i� [i �Ga-
zeta de Sud� doresc s\ v\ ofere
ceva `n plus, un supliment. Un
�ceva� pe care noi l-am numit
simplu chiar a[a: �Suplimentul
de cultur\�.

Ina Voinea, redactor-[ef al
cotidianului �Gazeta de Sud�:

�Misiunea «Gazetei de
Sud» este s\ contribuie la
construirea unui viitor
mai bun pentru
comunit\]ile din Oltenia,
iar cultura are un rol
foarte important `n acest
lucru. De aceea, prin
intermediul
«Suplimentului», am ales
s\ le facem cititorilor c`t
mai facil accesul la
informa]ii [i comentarii
culturale.�

Despre �Gazeta de Sud�
�Gazeta de Sud� este lider de audien]\ [i tiraj pe pia]a ziarelor regionale din România.
Ziarul se distribuie `n cele cinci jude]e ale Olteniei: Dolj, Gorj, Olt, Mehedin]i [i V`lcea.
Conform cifrelor BRAT [i SNA, �Gazeta de Sud� este cump\rat\ zilnic de peste 30.000
de olteni [i are mai mult de 120.000 de cititori pe apari]ie. De asemenea, �Gazeta de
Sud� este mediul preferat de clien]ii de mic\ publicitate din Oltenia, cu peste 50.000
de anun]uri publicate lunar `n ziar. Comentatori ca Adrian Cioroianu, Ion Cristoiu,
Octavian Paler, Stelian T\nase, Robert Turcescu [i Alin Teodorescu scriu s\pt\m`nal
`n �Gazeta de Sud�. �Gazeta de Sud� face parte din trustul de pres\ Media Sud, care
include Radio Sud, �Gazeta de Olt�, �Gazeta de V`lcea�, Agen]ia de pres\ Click News
[i Tipografia de Sud.

Primul magazin cultural din România �
din 6 mai, `mpreun\ cu �Gazeta de Sud�
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�Ziarul de Ia[i� a f\cut deja o tradi]ie
din a premia cel mai valoros volum de
proz\ al unui autor român, publicat `n
anul precedent. Este unul dintre cele
mai importante premii care se acord\
`n România `n domeniul literar. Un
demers ce se dore[te a fi o replic\
dat\ provincialismului, un mod de a
impune Ia[ul ca un centru de referin]\
`n ierarhizarea valorilor.

La a treia edi]ie a concursului, ju-
riul, din care fac parte nume presti-
gioase ale literaturii [i criticii ie[ene
de gen � Alexandru C\linescu (pre-
[edintele juriului), Emil Brumaru, Va-
leriu Gherghel, Nichita Danilov, Co-
drin Liviu Cu]itaru [i Gabriel Hora]iu
Decuble � a avut dificila misiune de a
selecta �v`rfurile� unei produc]ii edito-
riale extrem de bogate `n 2005.

Dup\ primele dou\ etape de se-
lec]ie, juriul a anun]at cinci nomina-
liz\ri: Ruxandra Cesereanu � Nebu-
lon, Editura Polirom; Alexandru Eco-
voiu � Ordinea, Editura Polirom; Flo-
rina Ilis � Cruciada copiilor, Editu-
ra Cartea Româneasc\; Florin L\z\-
rescu � Trimisul nostru special, Editu-
ra Polirom; Ioan T. Morar � Linden-
feld, Editura Polirom.

C`[tig\torul Premiului Na]ional de
Proz\ �Ziarul de Ia[i� pentru 2005 �
Ioan T. Morar, pentru romanul Lin-
denfeld, a fost stabilit prin vot secret.

Alexandru C\linescu ne-a
declarat:

�A fost un an editorial cu o produc]ie
foarte bogat\, cu romane de o remar-
cabil\ varietate a mijloacelor epice.
Alegerea noastr\ s-a oprit asupra u-
nei c\r]i originale at`t prin tem\, c`t [i
prin structur\ narativ\. Cartea este
semnat\ de un scriitor cunoscut, Ioan
T. Morar, dar care p`n\ acum nu s-a
ilustrat prin roman. S`nt convins c\
Lindenfeld, cartea premiat\ de noi,
certific\ o voca]ie de romancier au-
tentic [i anun]\ un proiect epic de an-
vergur\�.

Premiul Na]ional de Proz\, `n va-
loare de 50.000.000 de lei, va fi de-
cernat, pe 16 iunie, la Ia[i. Premiul
�Aurel Leon� pentru debut ie[ean, `n
valoare de 10.000.000 lei, recompen-
seaz\, `n acest an, volumul lui Bog-
dan Cre]u Matei Vi[niec, un optzecist
atipic, ap\rut la Editura Universit\]ii
�Al.I. Cuza�.

Ioan T. Morar este c`[tig\torul Premiului
Na]ional de Proz\ �Ziarul de Ia[i�

Premiul, `n valoare de 50.000.000 lei, recompenseaz\ cel mai bun volum de proz\ al unui autor român
publicat `n anul 2005 Bogdan Cre]u va primi Premiul �Aurel Leon� pentru debut ie[ean
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Primul magazin cultural din
România,  �Suplimentul de cultur\�,
lanseaz\ la Salonul de Carte
Bookfest o nou\ colec]ie Polirom,

care a `mprumutat titlul revistei.
Dumnezeu se uit\ la noi cu binoclul de
Emil Brumaru, Ultimul sufleu la Paris
de Adriana Babe]i [i Voi n-a]i `ntrebat,

F|R| ZAH|R v\ r\spunde de Bobi [i
Bobo s`nt primele titluri de carte
editate sub sigla �Suplimentului
de cultur\�.


