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Incepe elefantFest: peste 80 de lansari de carte
elefant.ro da astazi startul elefantFest, cel mai mare targ de carte online din
Romania, cu peste un milion de vizitatori inca de la prima editie.
Organizatorii propun pasionatilor de lectura din intreaga tara si din Republica
Moldova peste 80 de lansari de carte si evenimente cu autorii preferati in cele
7 zile ale targului, scrie Hotnews.ro.
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“Vom avea lansari, interviuri cu autorii, mesaje din partea lor pentru cititorii romani, in fiecare zi,
din ora in ora. Multumim editurilor care au sprijinit acest efort urias, dar si aceasta bucurie imensa
de a oferi tuturor pasionatilor de lectura o intalnire de o saptamana cu cultura”, declara Adrian
Dinu, COO la elefant.ro.
Calendarul lansarilor va fi deschis de Alteta Sa Regala Principele Radu al Romaniei, autor al
volumuluiSecolul XXI si Casa Regala. Mircea Cartarescu isi va prezenta tot astazi, in prima zi a
targului, incepand cu ora 11 cea mai recenta carte publicata,Nu striga niciodata ajutor.
Tot luni, cititorii vor avea ocazia sa ii intalneasca online pe Colson Whitehead, castigatorului
Premiului Pulitzer din acest an, pe Evghenii Vodolazkin, unul dintre cei mai populari scriitori rusi
contemporani si pe Matt Haig, intr-un interviu special pentru elefantFest.
Zilele urmatoare ale targului vor oferi cititorilor posibilitatea de a se intalni cu alti scriitori de
renume, multi autori de best sellers, de la Guillaume Musso, Anna Todd, Agnes Martin Lugand,
Guzel Iahina, Maja Lunde, E.L. James (faimoasa autoare a volumului Fifty Shades of Grey ce a
ocupat multi ani locul intai al topurilor de vanzari de carte), Pascal Bruckner, dar si Yoko Tawada,
Hiro Arikawa si alti autori din Japonia, tara cu statut de invitat special la aceasta editie a
elefantFest. Dintre autorii romani prezenti la targ amintim pe Mircea Cartarescu, Radu
Paraschivescu, Ioana Chicet-Macoveiciuc si Alec Blenche.

Editia din aceasta toamna a targului este organizata simultan pe elefant.ro sielefant.md, astfel
incat cititorii din Republica Moldova vor avea acces direct la toate evenimentele din calendarul
lansarilor.
Ca si la prima editie, cititorii vor putea achizitiona volume cu autograf, fiind oferite la targ zeci de
titluri cu semnatura autorului. De asemenea, elefantFest va gazdui un stand international de
carte in limba engleza, standul dedicat Japoniei, precum si un stand special cu carte pentru copii.
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