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Booktopia - Prima rețea de socializare prietenă cu cititul  
 
 

București, 21 noiembrie 2011:  

 

Booktopia, prima rețea socială integrată destinată cititorilor pasionați din România, se 

lansează oficial în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus, care va avea loc la Romexpo în 

perioada 23-27 noiembrie 2011.  

 

Booktopia este o rețea socială bazată pe pasiunea pentru citit, o bibliotecă vie, aflată în 

continuă transformare, și o nouă comunitate de opinie în zona cărții. Booktopia nu este o 

rețea afiliată unei publicații, edituri sau unei alte instituții culturale, un instrument de 

marketing, o librărie sau un catalog on-line (aceste servicii sunt oferite prin parteneriat). 

Valorile în care crede Booktopia sunt: evaluarea publică, independentă a produselor 

editoriale de pe piața românească; votul majorității care nu înlocuiește, dar completează în 

mod necesar opinia criticului; cartea care iese în stradă, naște discuții și prietenii.  

 

,,Sunt oameni care pot schimba viața cărților, așa cum sunt cărți care pot schimba viața 

oamenilor. Am gândit Booktopia ca locul lor de întâlnire. Cu atmosferă de cafenea, nu de 

aulă. Cu prieteni, nu cu vedete. Cu discuții, nu cu verdicte", punctează Alexandra Rusu - 

Editor și Managing Partner Booktopia.  

 

Timp de cinci zile consecutive, vizitatorii Târgului de Carte Gaudeamus vor avea la 

dispoziție Tribuna Cititorului (stand 100D, nivel 1), unde orice doritor își va putea exprima 

liber părerea despre lumea cărții. Vineri (ora 16.00), sâmbătă (ora 13.00) și duminică (ora 

13.00), la Tribuna Cititorului vor vorbi o serie de bloggeri cunoscuți, împărtășind publicului 

experiențele lor personale de lectură în calitate de Booktopia Guest Speakers. Intervențiile 

de la Tribună vor fi moderate de actrița Andreea Bîrsan, Booktopia MC.  

 

Toți cititorii curajoși care ne vor împărtăși opiniile lor de la Tribună vor primi, pe durata 

celor cinci zile, premii în cărți de la editurile partenere: Humanitas, Polirom, All, Corint, 

Univers. Mai mult, prin tragere la sorți, unul dintre norocoși va primi un e-reader Kobo 

Touch, cel mai nou gadget destinat lecturii digitale, lansat de elefant.ro. 

 

Sâmbătă, 26 noiembrie, ora 17.00, Bursa de Contacte din cadrul Romexpo (stand 131, nivel 

1) va găzdui dezbaterea de lansare a rețelei Booktopia, organizată în parteneriat cu 

BookMag. La discuția pe tema cititului de socializare vor participa: Cezar-Paul Bădescu 

(scriitor și critic literar), Costi Rogozanu (jurnalist), Cristina Bazavan (jurnalist și 

blogger), Bogdan Theodor Olteanu (consultant de comunicare), Dragoș Butuzea 

(blogger), Virginia Costeschi (jurnalist) și Dragoș Dodu (redactor de carte și editor 

web). Dezbaterea va fi moderată de Alexandra Rusu, editor și Managing Partner Booktopia. 
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