
Editura igloomedia a fost înfiin]at` în 2001. În prezent, ea figureaz` printre pu]inele companii editoriale din ]ar`
specializate pe carte de arhitectur`, design interior [i patrimoniu. Prin programul s`u editorial, igloomedia î[i prop-
une s` contribuie la conturarea unui spa]iu public coerent, prezentând atât exemple de pe plan local, cât [i din
str`in`tate. Misiunea sa a r`mas, înc` de la început, ridicarea standardelor culturii vizuale într-o societate care î[i
caut` înc` reperele în domeniul arhitecturii [i al politicilor urbane. 

Igloomedia num`r` în prezent [apte serii editoriale, pe care le diversific` de la an la an. Cel mai cunoscut produs
este revista lunar` igloohabitat&arhitectur`, situat` la interferen]a unor interese dintre cele mai variate: arhitectur`,
design, patrimoniu, cultur` urban`, art` contemporan`. 

“Anuala de Arhitec-

tur` Bucure[ti 2008”

Albumul Anualei de
Arhitectur` cuprinde toate
proiectele înscrise în expo-
zi]ia-concurs, cele nomina-
lizate [i cele câ[tig`toare.
Fiecare proiect este prezen-
tat pe o pagin`, proiectelor
câ[tig`toare fiindu-le rez-
vate dou` pagini. Lucr`rile
sunt detaliate prin fotografii,
planuri [i machete, fiind
men-]iona]i autorii [i tema
fiec`rei lucr`ri, precum [i
specifica]iile tehnice. Stru-
ctura albumului respect`
îndeaproape sec]iunile
expozi]ionale: Arhitectur`,
Amenaj`ri [i Design de inte-
rior, Restaurare [i reabil-
itare, Studii [i proiecte
(nerealizate), Proiecte de di-
plom`, Carte de arhitectur`,
Fotografie de arhitectur`.

„Alvaro Siza. 54 de

proiecte”

colec]ia iglooprofil

„Alvaro Siza. 54 de proiecte”
este primul album din
colec]ia iglooprofil. Acesta
cuprinde toate lucr`rile din
expozi]ia monografic` pre-
zentat` la Bucure[ti de
igloomedia [i MNAC, în
cadrul Anualei de Arhi-tec-
tur`. Printr-o grafic` atent
elaborat`, albumul surpri-
nde diversitatea proiectelor
semnate de Alvaro Siza,
atât ca dimensiune, cât [i
ca func]ionalitate, precum
[i caracterul lor minimalist
ce evit` abstractul, inspi-
rând serenitate [i for]`, ele-
gan]a lor matematic` [i
sensibilitatea neobi[nuit`. 

„Kastello. Palate ale

rromilor din România”

colec]ia igloopatrimoniu

Albumul ilustreaz` un fenomen
cultural actual pe care îl anal-
izeaz` din perspective multiple,
cu inten]ia de a dezbate
asupra existen]ei unui stil arhi-
tectural specific re[edin]elor
rromilor înst`ri]i. „Kastello”
documenteaz` fotografic
realit`]ile surprinse în teren,
care sunt comentate de per-
sonalit`]i din domenii diverse:
antropologie, sociologie, psi-
hologie [i, nu în ultimul rând,
arhitectur`. Unele dintre eseuri
sunt semnate de cercet`tori de
etnie rroma. Imaginile încearc`
s` surprind` elementele carac-
teristice „stilului”, la interior [i
la exterior [i s` eviden]ieze
detaliile de ornamenta]ie,
fa]adele monumentale [i fin-
isajele. Inten]ia volumului nu
este aceea de a emite verdicte,
ci de a semnala apari]ia sem-
nelor construite ale unei culturi
marginale.

„Birouri din România”

colec]ia igloobest

Albumul aduce în aten]ia pub-
licului un program arhitectural
de mare amploare în ultimii
ani, responsabil de modelarea
unor întregi arii urbane. El
prezint` [aptesprezece cl`diri
de birouri, proiecte arhitec-
turale de anvergur`, care
modific` silueta ora[ului
tradi]ional. Unul dintre criteri-
ile de selec]ie a fost gradul de
inovare tehnic` [i noutatea
materialelor folosite (fa]ade de
sticl`, o]el, metal, beton
armat). Majoritatea biro-urilor
expuse în album au fost
proiectate de arhitec]i români
de prestigiu [i apreciate la
diferite concursuri de arhitec-
tur`.

Noi apari]ii editoriale 



“Anuala de Arhitectur` Bucure[ti 2008”

Pre]: 45 lei

Ofert` special` pentru arhitec]i: 35 lei prin achizi]ie direct` de la sediul igloomedia

40 lei cu livrare prin po[t`

„Alvaro Siza. 54 de proiecte”, colec]ia iglooprofil

Pre]: 80 lei

Ofert` special` pentru arhitec]i: 60 lei prin achizi]ie direct` de la sediul igloomedia
65 lei cu livrare prin po[t`

„Kastello. Palate ale rromilor din România”, colec]ia igloopatrimoniu

Pre]: 80 lei

Ofert` special` pentru arhitec]i: 60 lei prin achizi]ie direct` de la sediul igloomedia
65 lei cu livrare prin po[t`

„Birouri din România”, colec]ia igloobest

Pre]: 45 lei

Ofert` special` pentru arhitec]i: 35 lei prin achizi]ie direct` de la sediul igloomedia
40 lei cu livrare prin po[t`

Pentru comenzi

Plata se poate face direct la sediul igloomedia din Str. Brezoianu nr. 4, 050023 Bucure[ti, prin OP sau mandat
po[tal în contul IGLOO MEDIA SRL, CUI 15046685, IBAN RO68 BPOS 7490 6606 707R ON01 deschis la
BANCPOST, agen]ia Kog`lniceanu. Dovada pl`]ii se va trimite prin fax: 021 310 73 49 sau 
prin e-mail: abonamente@igloo.ro, odat` cu datele de identificare, adresa [i titlurile solicitate. 

Mai multe informa]ii la Raluca P`un - raluca.paun@igloo.ro / abonamente@igloo.ro sau la tel: 021 313 41 18.

Ofert` pre]uri


