Editura Noi din Jula, invitată la Târgul de carte „Open Book” din Arad
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Între 5 şi 9 iunie, la Arad s-a desfăşurat Târgul de carte în aer liber „Open Book", ediţia a doua,
având pentru prima dată invitaţi din afara graniţelor, care au dus în faţa cititorilor din Arad
apariţii ale unor edituri din Serbia şi Ungaria, transmite Foaia Românească, preluat de
Romanian Global News.

În deschiderea evenimentului, Daniela Pădurean Andreica, directorul executiv al Centrului
Municipal de Cultură Arad, în calitate de organizator al târgului, a spus: „În ultimii ani, Centrul
Municipal de Cultură Arad şi-a dezvoltat şi şi-a diversificat în mod semnificativ activităţile,
proiectele şi programele culturale cu scopul împlinirii, într-o măsură cât mai mare cu putinţă, a
aşteptărilor şi nevoilor publicului arădean. Aşa a luat fiinţă şi Târgul de carte în aer liber de la
Arad, a cărei primă ediţie a avut loc în luna iunie 2018 şi care s-a dovedit a fi un real succes.
Fără îndoială, cartea reprezintă un capital însemnat, cu o valoare mai mare decât cea a unui
bun material. Ea îţi deschide mintea, îţi lărgeşte perspectiva asupra lumii şi te face mai
puternic."

Târgul de carte „Open Book" s-a desfăşurat într-un pavilion expoziţional mobil amplasat în Piaţa
Avram Iancu, simultan cu Festivalul de literatură. „Discuţia secretă", ajuns la a VI-a ediţie, în
organizarea Primăriei Municipiului Arad şi Centrului Municipal de Cultură Arad. La cea de-a
doua ediţie a târgului au participat 20 de edituri, librării, distribuitori de carte şi universităţi,
precum: Grupul editorial All, Grupul editorial Art, Editura Atman, Editura Brumar, Casa literelor –
Anticariat şi librărie, CCAHI, Curtea Veche Publishing, Editura Gramma, Editura Herald, Grupul
editorial Litera, Editura Mirador, Editura Nemira, Editura Nomina, Editura Predania, Editura
Sens. Tritonic Books, Editura Vremea, iar ca invitate din afara graniţelor au fost prezente
Editura Libertatea – Panciova, Voivodina, Serbia, Editura Noi – Jula, Ungaria şi Editura Tibiscus
– Uzdin, Voivodina, Serbia. Editura Noi din Jula a oferit publicului cititor din Arad volume editate
în ultimii ani de către Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, Institutul de Cercetări al
Românilor din Ungaria şi Editura Noi. Săptămâna viitoare vom reveni cu un articol despre
impresii şi experienţe noi la Târgul de carte din Arad.
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