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In perioada 31 august - 3 septembrie 2013, Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
(AGEPI) a participat cu un stand informational la cea de-a 22-a editie a Salonului International
de Carte, organizat de Biblioteca Nationala a Republicii Moldova, Ministerul Culturii, Ministerul
Educatiei si Ministerul Tineretului si Sportului. Evenimentul s-a desfasurat sub patronatul Comisiei
nationale UNESCO si al Primei Doamne a Republicii Moldova Margareta Timofti.
La editia curenta a Salonului au fost prezentate peste 6 mii de titluri de carti, editate in 20 de tari,
printre care Romania, SUA, Marea Britanie, Turcia, Germania, Cehia, Polonia, Elvetia, Tadjikistan s.a.
Programul Salonului International de Carte a inclus ateliere de creatie, o masa rotunda consacrata
politicilor editoriale actuale, expozitii de grafica de carte, pictura si ex-libris, un atelier de traducere
cu participare internationala, o seara de creatie a tenorului Mihai Munteanu, Artist al Poporului din
Republica Moldova.
La standul Editurii AGEPI au fost prezentate publicatiile oficiale ale Agentiei, precum si o serie de
publicatii de popularizare a cunostintelor privind multiplele aspecte ale proprietatii intelectuale
editate in anul curent: „Raport national privind respectarea drepturilor de PI in RM, 2012”; „Dreptul
de autor si drepturile conexe”; „Culegerea jubiliara: Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
a Republicii Moldova 20 ani”; „Titularii brevetelor de inventie de scurta durata acordate in RM
2009-2012”; „Cum se inregistreaza indicatiile geografice, denumirile de origine si specialitatile
traditionale garantate in RM”; Investitii si profit cu proprietatea intelectuala: Ghid pentru IMM-uri”
etc.
Salonul a culminat cu Gala Laureatilor, in cadrul careia au fost premiate cele mai bune edituri si
titluri de carte. De asemenea, a fost anuntat si Topul „Cele mai citite 10 carti ale anului 2012”.
Editura AGEPI a obtinut Premiul „Copyright” pentru publicatiile prezentate in cadrul Salonului.
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