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Editura Nemira pe locul 3 în topul cititorilor la Târgul de carte Gaudeamus 2011  

 

Editura Nemira ocupă locul al treilea în topul preferinţelor cititorilor la Târgul Internaţional 

Gaudeamus – Carte de învăţătură 2011. Organizatorii Târgului au realizat un top 3 al celor 

mai îndrăgite edituri, premiile fiind acordate în urma voturilor publicului care a vizitat 

Gaudeamus în perioada 23 – 27 noiembrie. 

 

 

Editura Nemira şi-a aşteptat cititorii cu peste 700 de titluri, noutăţi editoriale, zeci de pachete 

cadou şi oferte speciale. Cel mai căutat autor publicat de Nemira a fost, după cum era de 

aşteptat, George R. R. Martin, saga semnată de acesta – Cântec de gheaţă şi foc – ocupând 

locul I în topul vânzărilor editurii la Gaudeamus. A fost urmată îndeaproape de trilogia 

Jocurile foamei de Suzanne Collins şi Odiseea spaţială de Arthur C. Clarke. Seriile de autor 

Opere alese. Rodica Ojog Braşoveanu şi Raymond Chandler încheie, pe locurile 4 şi 5, 

topul vânzărilor Nemira la Gaudeamus. 

 

 

Înfiinţată în 1991, Editura Nemira este una dintre primele edituri particulare din România, 

care şi-a păstrat renumele în industria cărţii prin rafinament şi prin valoarea autorilor 

publicaţi. Colecţiile editurii sunt bine cunoscute: Nautilus, Suspans, Bonton, Damen Tango, 

Glossy Books, Babel, Biblioteca de psihologie, Porta Magica, Nemira Junior, Totem, 

Biblioteca de politică, Biblioteca de istorie etc.  


