
Vara se citesc romane
? In topul vanzarilor raman Paulo Coehlo si  "Harry Potter"  
  
  In cautarea unui cadou potrivit sunt si persoane care apeleaza la o librarie. Aici, ei nu ezita sa ceara
sfatul libraresei care, dupa ce solicita cateva date despre destinatarul cartii, gaseste cele mai potrivite
solutii.  "Inca e cautata cartea si nu ducem lipsa de clienti. Ne bucura faptul ca in fiecare zi, cel putin o
persoana vine sa cumpere o carte pentru a o face cadou. De multe ori ma consulta in alegerea unei carti si
aici e foarte importanta empatia cu cel care va primi cartea" , spune Maria Moga, directorul Librariei 
"Noica-Humanitas" .
  
  Topul cartilor
  Aproape in fiecare librarie din Sibiu sunt amenajate standuri cu cele mai vandute carti, cu noile aparitii
editoriale si cu recomandarile  "casei" . Paulo Coelho ramane in topul preferintelor cititorilor, care nu s-au
saturat de  "Al cincilea munte" ,  "Alchimistul" ,  "Veronika se hotaraste sa moara" ,  "Domnisoara Prym"
 sau  "La raul Piedra am sezut si am plans" . La Humanitas, Coelho e la concurenta cu Martin Pager,
autorul romanului  "M-am hotarat sa devin prost" .
  Luna trecuta, cel mai bine s-a vandut singurul roman al lui Salvador Dali,  "Chipurile ascunse"  si  "Pupa
ruseasca" , de Gheorghe Craciun. Recomandarile librarilor inclina catre Garcia Marquez ?  "A trai pentru
a-ti povesti viata"  si Octavian Paler ?  "Autoportret intr-o oglinda sparta" .  "Constatam pe perioada verii
cresterea interesului pentru beletristica axata pe subiecte istorice si scaderea vanzarilor la cartea de
specialitate. Acestea au trecere mare doar la toamna, odata cu inceperea scolii. O categorie aparte de
cumparatori in lunile de vara sunt turistii, care se indreapta spre ghiduri turistice, albume de arta
romaneasca sau materiale pe suport electronic" , precizeaza Maria Moga.
  
  Lectura la pret de sandwich
  Editura  "Polirom"  face un mare serviciu cititorilor pasionati de istorie, politologie, psihologie aplicata
si beletristica. Pretul catorva zeci de titluri a fost redus la doar 39.900 de lei. Daca renuntati o zi la un
sandwich de pe centru, va puteti  "hrani"  cu Shakespeare in editie bilingva, cu Cervantes sau Balzac, dar
si cu carti de filosofie sau antropologie, scrise de cercetatori de prima mana. Totodata, prestigioasa revista
 "Lettres Internationneles"  poate fi achizitionata cu doar 25.000 de lei.
  
  Carticele personalizate pentru familia de suflet
  Libraria  "Dacia Traiana"  are un alt top al preferintelor sibienilor. Aici, la mare cautare sunt Harry
Potter, desi vol.V sare bine peste 500.000 de lei. Nici literatura memorialistica, cum ar fi  "Jurnalul lui
Marin Preda" , sau literatura science fiction, gen  "Star Wars"  si  "Dune"  nu sunt lasate in urma. 
  Ceea ce atrage atentia inca din vitrina sunt carticelele cu coperte cartonate si colorate multicolor, cu
dedicatii precum  "Bunicului meu" ,  "Pentru o fiinta cu totul speciala: Bunica" ,  "Doamnei profesoare,
cu dragoste" ,  "Iubitului meu fiu" ,  "La multi ani de ziua ta" . Acestea cuprind scurte poezioare de
recunostinta pentru persoanele vizate si pot fi un cadou nimerit cand ramaneti in pana de idei.
  
  Roxana ADAM
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