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CLB 
65 DE ANI DE LIBR!RIE 

 
Joi 23 aprilie 2015, Societatea Comercial" 
Compania de Libr"rii Bucure#ti Societate 
pe Ac$iuni a organizat un cocktail de ani-
versare a 65 de activitate de libr"rie, carte 
#i papet"rie, eveniment care a avut loc in 
sediul s"u pe Bulevardul Unirii nr. 10 din 
Bucure#ti. Acest eveniment a coincis cu 
Ziua Interna$ional" a C"r$ii #i a adunat un 
mare num"r de salaria$i ai acestei compa-
nii, invita$i reprezentan$i ai unor edituri, 
oameni de cultur", #i numro#i al$i iubitori 
de carte. Din partea publica$iei CURIE-
RUL ROMÂNESC cu editura de carte Sil-
via & Octavian Förlag din Suedia au parti-
cipat ca invita$i Silvia Constantinescu #i 
Octavian Ciupitu. 
Compania de Libr"rii Bucure#ti este conti-
nuatoarea dup" 1989 sub form" de compa-
nie privatizat" pe ac$iuni a activit"$ii de li-
br"rie a fostei re$ele de libr"rii de stat Cen-
trala Libr"riilor Bucure#ti înfiin$ate în anul 
1950, ambele cu sigla CLB. 
Cu ocazia anivers"rii din acest an, CLB a 
publict un Catalog aniversar, distribuit tu-
turor participan$ilor la acest cocktail ani-
versar. Afl"m din acest Catalog, din cu-
vântul introductiv cu titlul ”Trecut, prezent 
#i viitor pentru Compania de Libr"rii Bu-
cure#ti” semnat de Marieta Seba, director 
general al acestei companii, afl"m despre 
procesul istoric de privatizare #i continuare 
a activit"$ii de libr"rie a celei mai mari re-
$ele de libr"rii din capitala României dup" 
evenimentele pr"bu#irii regimului prezidat 
de Nicolae Ceau#escu de la sfâr#itul anului 
1989. Marieta Seba ne informeaz" c" a in-
trat în activitatea acestei re$ele de libr"rii 
de stat în 1988, ca #ef de serviciu pentru 
organizarea muncii #i salarizare. Pân" la 
sfâr#itul anului 1989 s-a luptat cu realiza-
rea sarcinilor impuse de stat #i cifrele de 
plan obligatorii. Pe atunci existau în re$ea-
ua aceasta 130 de libr"rii #i 850 de salari-
a$i. Imediat dup 1989 activitatea lor a avut 
o seam" de dificult"$i administrative din 
cauza dublei subordon"ri, atât fa$" de Pri-
m"ria Municipiului Bucure#ti privind loca-
lurile, cât #i de Ministerul Culturii privind 
strategia de func$ionare, ceea ce a determi-
nat-o pe Marieta Seba, sprijinit" de liderul 
lor sindical Lucica F"rca#iu, s" militeze 
pentru transformarea activit"$ii în societate 
comercial". Ac$iunea aceasta s-a finalizat 
în 1995 prin primirea în proprietate a 35 de 
libr"rii, în 1997 se demareaz" procesul de 

privatizare prin metoda MEBO (metod" de 
privatizare care presupune trecerea mijloa-
celor de produc$ie ale unit"$ii economice 
care se vrea privatizat", din proprietatea 
statului în proprietatea muncitorilor, anga-
ja$ilor sau salaria$ilor), iar dup" opt ani 
contractul de privatizare a fost finalizat.  
Azi CLB are 46 de filiale, un site pe Web – 
www.clb.ro - #i activitate de lans"ri de car-
te #i evenimente în sala special amenajat" 
în cadrul Libr"riei ”Mihail Sadoveanu” #i 
care au drept coordonatoare pe Georgeta 
Munteanu ca director de imagine al acestei 
libr"rii. Aici s-au lansat lucr"ri de Dinu S"-
raru, Alexandru Paleologu, Ana Blandiana, 
Nicolae Manolescu, Ion Iliescu, #i al$ii. 

 

 
 

Emil Constantinescu, fost Pre#edinte al 
României în perioada 1996-2000, Marieta Seba 
#i Silvia Constantinescu la lansarea c"r$ii 

acesteia ”Bijuterii de vis” în 5 februarie 2013 la 
Libr"ria ”Mihail Sadoveanu” din re$eaua CLB.  

Foto: Octavian Ciupitu /© CR. 
 

Vreau s" men$ionez aici #i cele 7 lans"ri de 
carte patronate de director general Marieta 
Seba #i coordonate de Georgeta Munteanu 
în perioada 2013-2014 pentru 7 lucr"ri 
semnate de Silvia Constantinescu #i ap"ru-
te la editura noastr" Silvia & Octavian För-
lag HB din Suedia: ”C"l"torie în %ara Soa-
relui R"sare”, ”Bijuterii de vis”, ”Am cu-
noscut un erou - Întâlniri cu Corneliu Co-
posu”,  ”EXIL - Oameni #i idei, volu-mul 
2”, ”R"mâne de înl"turat urm"rile menta-
lit"$ii comuniste – Interviurile mele cu Ma-
jestatea Sa Regele Mihai”, ”Alfred Nobel” 
(împreun" cu Octavian Ciupitu #i Anne-
Marie Ciupitu) #i ”Suedia – Oameni #i 
idei”. 

 

 
 

Georgeta Munteanu, Marieta Seba, Silvia 
Constantinescu #i Anders Bengtcén, amba-

sadorul Suediei la Bucure#ti, la lansare c"r$ii 
“Suedia – Oameni #i idei”, autor Silvia 

Constantinescu, în 29 mai 2014 la Libr"ria 
”Mihail Sadoveanu” din re$eaua CLB.  

Foto: Octavian Ciupitu / © CR. 

 
 

Magda Jiva, Georgeta Munteanu, Petre D"nil",  
Silvia Constantinescu, Octavian Ciupitu 
#i Marieta Seba la cocktailul aniversar  

CLB 65 de ani. 
Foto: © CR. 

 

Din punctul nostru de vedere, ce este spe-
cific pentru Compania de Libr"rii Bucu-
re#ti #i oamenii din conducerea sa, #i în 
particular pentru director general Marieta 
Seba, comparat cu mul$i al$i difuzori de 
carte întâlni$i de noi în România, este atitu-
dinea de prieten: prieten al autorului, al 
editorului, al cititorului. De la difuzarea de 
c"tre CLB în 1995 a volumului întâi al lu-
cr"rii ”EXIL – Oameni #i idei” semnat de 
Silvia Constantinescu, editat" de noi la 
Editura CURIERUL ROMÂNESC din Su-
edia, rela$ia noastr" cu CLB s-a consolidat, 
înt"lnirile între noi s-au înmul$it, iar cola-
borarea între noi s-a dezvoltat, a#a cum se 
spune #i în sloganul acestei re$ele de libr"-
rii, ”din dragoste pentru carte!”                ! 

 

Octavian Ciupitu. 
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