Prezentarea editurii “George Tofan” Suceava
Editura George Tofan Suceava îşi desfăşoară activitatea sub egida Casei Corpului
Didactic “George Tofan” Suceava şi, ca orice editură are legătură cu lumea cărţii şi a lecturii.
Editura îndeplineşte şi coordonează o serie de operaţiuni pentru a se putea ajune de la
manuscris la carte. Vizionarismul, profesionalismul, complexitatea, etica, integritatea sunt
câteva principii pe care editura George Tofan le are ca puncte de referinţă.
Apariţiile editoriale fac obiectul a numeroase cărţi ce se dovedesc a fi un sprijin real
pentru pregătirea profesională a cadrelor didactice şi nu numai.
Editura noastră are rolul de a promova rezultatele activităţii de cercetare întreprinse
de cadrele didactice finalizându-se în contribuţii importante care îşi aduc aportul la
desăvărşirea formării viitorului specialist. În cadrul editurii se promovează o bună colaborare
cu toţi autorii şi venim în întâmpinarea acestora cu date, informaţii şi sugestii privitoare la
concepţia tehnică a cărţilor pentru a putea pune în valoare aspectele grafice. Modalităţile de
tehnoredactare sunt discutate şi stabilite cu autorii.
Editura George Tofan Suceava, oferă următoarele servicii:
• editarea publicaţiilor şi obtinerea numărului ISBN, descrierea CIP, a numărului ISSN
pentru reviste;
• servicii de tehnoredactare;
• servicii de multiplicare şi tipărire de :
•

cărţi,

•

reviste

•

suporturi de curs

•

afişe

•

pliante

•

diplome

•

invitaţii

•

ecusoane

•

programe pentru manifestări culturale

• grafică computerizată ;
Fiind un partener responsabil editura George Tofan îndeplineşte constant o serie de
obiective : adaptabilitate la cerere, diversitatea materialelor publicate, performanţă educativă
evidenţiată în publicaţii, conectare activă la tot ce este nou, publicare de monografii şi studii de
specialitate, lucrări originale, articole, cercetări adresate cadrelor didactice cât şi altora
interesaţi de domeniul educaţional.
În viitor, conform ţelurilor propuse vom urmări transformarea editurii într-un furnizor
de servicii în sprijinul cadrelor didactice, identificarea nevoilor, a intereselor şi a posibilităţilor
beneficiarilor de servicii. Se va stabili oferta de promovare, se vor organiza lansări de carte
desfăşurate cu prezenţa autorilor care să lectureze fragmente din opere, să dea autografe.
La 100 de ani de la apariţia revistei « Şcoala », al cărei redactor responsabil a
fost patronul nostru spiritual George Tofan, continuăm tradiţia prin publicarea în cadrul editurii
a revistei Şcoala Bucovineană, având în prezent un număr de 169 de abonamente de la 43
de unităţi şcolare.
Primul număr a apărut în februarie 2006 ; pe parcursul acestui an în paginile revistei au
fost prezentate următoarele unităţi de învăţământ : Col. Naţ . Mihai Eminescu Suceava, Gr.
Şc. Silvic C-lung. Moldovenesc, Gr. Şc.Alexandru cel Bun Gura Humorului, Col. Naţ. Nicu Gane
Fălticeni,

Şc. cu cls. I-VIII Ion Creangă Suceava, Col. Naţ. Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi.
În anul 2007 în paginile revistei s-au regăsit:Centrul Şcolar Suceava, Şc. cu cls. I-VIII
Nr.4 Teodor V. Stefanelli C-lung. Moldovenesc,Gr. Şc. Ec. Dimitrie Cantemir Suceava, Col. Naţ.
Petru Rareş Suceava, Col. Tehn. Samuil Isopescul Suceava, Col. Tehn. Mihai Băcescu Fălticeni.
În anul 2008 primele 3 numere ale revistei Şcoala Bucovineană au prezentat: în
numărul 1. Col. Agricol Fălticeni, numărul 2. Şc. cu cls. I-VIII Miron Costin Suceava, numărul
3. Şc. cu cls. I-VIII Bosanci şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Suceava,
urmând ca numărul 4 să se desfăşoare în colaborare cu Col. Militar Liceal Ştefan cel Mare din
C-lung Moldovenesc.
Dorim ca în paginile revistei noastre să se regăseasca cât mai multe din unităţile şcolare din
judeţ.
Parteneriatul cu unităţile de învăţământ este important şi benefic, şcolile respective având
posibilitatea de a face cunoscute activităţi ce constituie exemple de bună practică a cadrelor
didactice.
Numele editurii George Tofan se regăseşte pe coperta unor lucrări metodico-didactice,
culegeri de probleme, monografii, antologii cuprinzând comunicări şi referate ştiinţifice. În
perioada septembrie 2006 - februarie 2007, au fost editate următoarele publicaţii:
1. Comunicarea în era informaţională – volum colectiv
2. Culegere de probleme de chimie organică (în două volume) – autori prof Liviu
Hatnean, prof. Cornelia Hatnean
3. Geografia României. Testarea naţională – autor prof. Dumitru Morar
4. Rolul exerciţiilor în formarea şi consolidarea deprinderilor ortografice şi de
punctuaţie – autor înv. Maria Giurcă
5.Concursuri sucevene 2005-2006. Matematică – autori prof. Traian Duminică, prof.
Eugen Munteanu, prof. Mihai Ţarcă
6.Călătorie în lumea basmelor. Suport didactic pentru manualul Opţional – autor
înv. Vasile Cvasniuc
7.Sesiunea ∏– sesiunea de referate didactice a concursului Mister ∏ - volum
colectiv (pe suport electronic)
8.Floare de colţ - revista învăţământului preşcolar sucevean – în colaborare cu I.Ş.J.
Suceava
9.Caietul dirigintelui - ediţie nouă.

