
INTERVIU 

Cartea de comunicare  

va avea mai mulţi cititori în 

viitor 

Bogdan Hrib, directorul Editurii TRITONIC 

 Bogdan Hrib s-a născut în 1966, la București.  

Absolvent al Facultăţii de Construcții Civile, doctorand în 

Ştiinţele comunicării. Fotograf și jurnalist, a publicat 

reportaje, interviuri și recenzii de carte în presa 

romanească.  

 Fondator al Editurii Tritonic in 1993, a fost 

consilier editorial al colecţiilor Crime Scene și al 

Publicațiilor Flacăra, a susținut prelegeri despre editarea 

de carte, relații publice și fotojurnalism la mai multe 

universitați. A fost vicepreședinte al Romanian Crime 

Writers Club.  

 Este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, al 

Asociației Profesioniștilor in Relații Publice și cadru 

didactic asociat la Facultatea de Management din SNSPA.  

De asemenea, este coordonator de proiect pentru Mystery 

& Thriller Festival.  

 Autorul unui volum de rețete pentru salate Salad 

Bar, semnat cu presudonim.  

 La Editura Tritonic a publicat romanele: Filiera 

Grecească (2006), Blestemul manuscrisului (coautor 

împreună cu Răzvan Dolea, 2008) și Somalia, Mon Amour 

(coautor împreună cu Sofia Matei, 2009).  Romanul Ucideți 

generalul  aparut în colecţia Crime Scene, in 2011, a fost 

tradus in limba engleza și publicat în același an cu titlul Kill 

the General la Profusion Publishers.   

 În 2012, a publicat la Editura Cartea Romanească, 

romanul Ultima fotografie. Alte volume: 3+1 povestiri cu 

Stelian Munteanu (2013), Terapie pentru crimă (roman, co-

autor cu Kiki Vasilescu, 2014). În 2015, la editura canadiană 

Mosaic Press, îi va apărea romanul The Greek Connection. 

 De ce aţi ales acest nume pentru editura 

dumneavoastră? 

 Acum mult timp, lucram la patron,  la Triton, aşa se numea 

firma, care avea un departament Tritonic Media, pe care îl 

conduceam împreună cu un prieten... Lucram amândoi... și 

sperăm să-l convingem să transforme un departament... 

de apartament într-o firmă serioasă.  Nu l-am convins și 

atunci am hotârât să ne încercăm norocul singuri... Și am... 

fondat Tritonic Media, cu  trei mari axe de dezvoltare 

(vedeţi că pe siglă există un T cu trei puncte...) şi anume, 

agenție de publicitate, editură și tipografie. Recunosc că le-

am încercat pe toate, ca după multe experimențe, unele 

chiar nefaste – să rămână doar editura. Nu neg, editura 

mă atrăgea în mod deosebit...  

 Ce deosebeşte  Tritonic de alte edituri de pe piaţă? 

 Cred că faptul că am mizat de multe ori pe autorii români 

ne deosebește de ceilalți... Mulți au debutat la noi. Unii au 

confirmat ulterior, alții încă nu... Am încercat să fim 

inovatori și originali. Sper că am reușit, măcar uneori... 

Nu cred că la început am avut o idee strategică clară.  

Piața s-a modificat de mai multe ori. A crescut și apoi s-a 

prăbușit... Apoi a crescut din nou, după 2000 și... iar s-a 

prăbușit. După 2009... Tot aşa în valuri... 

Am crescut greu și cu multe sacrificii. În primul rând 

personale... Mi-am sacrificat vacanțele și, mai rău, 

familia... Am crezut în capitalism... Sincer, mărturisesc că e 

o şcoală dură... Dar am iubit și iubesc cărțile și munca mea 

și, mai ales, o parte din oamenii din această industrie.  

  Ce colecţii are acum editura TRITONIC? 

 Grupul Tritonic este acum structurat pe două direcții mari: 

Non-fiction, prin carte academică, reprezentată prin 

colecțiile: Comunicare-Media, Sociologie, Istorie, Istituții și 

Politici Publice, Administrație publică, Smart Books 

(management, economie) și Studii de securitate. Apoi, 

cealalta direcţie, Ficțiune, unde promovăm aproape 

exclusiv autori români prin colecțiile: LIT (literatură), 

Mystery & Thriller, Science& Fiction, Fantasy, Cașmir 

(roman de dragoste). 

 Aţi avut un sezon plin, multe lansări. Ce titluri noi 

aduce în librării colecţia Comunicare Media? 

 Colecția Comunicare Media este perla coroanei, cea mai 

veche colecție, din 1999, are peste 200 de titluri. Cele mai 

noi sunt: 75 de ani de radiofonie militară, Răduț Bîlbîie 

(ARRP); Managementul reputației în mediul online, Diana-

Maria Cismaru (SNSPA); New media, social media și 

jurnalismul actual, Minodora Sălcudean (Univ. L.Blaga 

Sibiu); Presa Primului Război Mondial, coord Cătălin 

Negoiță și Zanfir Ilie; Poveştile publicitare. De la inspiraţie 

la strategie, Mădălina Moraru (FJSC, UB);  Valori ale 

presei maghiare din România (1919-2004). Studii şi eseuri, 

Cseke Peter (FSPAC;UBB); Cinci (pre)texte de istorie a 

presei, Răduț Bîlbîie (ARRP); Breaking News!! Ghid pentru 

comunicare de criză, Valeriu Turcan (FJSC, UB)  

    

   A consemnat Mihaela Bîlbîie 




