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Suntem un colectiv descentralizat, autonom
și organizat non-ierarhic. Scopul nostru este acela de a oferi publicații (cărţi, broşuri, fanzine etc.)
în limba română și, uneori, în alte limbi, în ideea
de a populariza și inspira viziuni și practici alternative la sistemul actual, capitalist și autoritar.
Tradiția libertară a fost întotdeauna una în
care pamfletele, tipăriturile clandestine și materialele tipărite rapid și pe ascuns au circulat liber,
neîngrădit. Continuând această tradiție, materialele publicate de către Editura Pagini Libere pot
fi folosite, adaptate sau modificate de către oricine
dorește acest lucru, însă nu cu un scop comercial.
Cerem, pe cât posibil, persoanelor care folosesc
materialele publicate de noi sau părți din acestea
să specifice, într-o formă neintruzivă, sursa de
unde au preluat materialele respective.

pagini-libere.ro
facebook.com/editurapaginilibere
editurapaginilibere@protonmail.com

Au apărut deja:
Broșuri în limba ROMÂNĂ
Murray Bookchin – Municipalismul libertar
Colin Ward – Anarhismul ca teorie a organizării
Cristian-Dan Grecu – Csipike – piticul comunist
Emma Goldman – Nu există Comunism în URSS
Vlad Brătuleanu – Anarhismul în România
Mihail Bakunin – Catehism revoluționar
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Broșuri în limba MAGHIARĂ
Murray Bookchin – Libertárius municipalizmus
Broșuri în limba ENGLEZĂ
Cristian-Dan Grecu – Csipike – the Communist Pipsqueak
Vlad Brătuleanu – A Brief History of Anarchism in
Romania
Cărți în limba ROMÂNĂ
Iuliu Neagu-Negulescu – Arimania

Tradiția libertară a fost întotdeauna una în
care pamfletele, tipăriturile clandestine și materialele tipărite rapid și pe ascuns au circulat liber,
neîngrădit. Continuând această tradiție, materialele publicate de către Editura Pagini Libere pot
fi folosite, adaptate sau modificate de către oricine
dorește acest lucru, însă nu cu un scop comercial.
Cerem, pe cât posibil, persoanelor care folosesc
materialele publicate de noi sau părți din acestea
să specifice, într-o formă neintruzivă, sursa de
unde au preluat materialele respective.

pagini-libere.ro
facebook.com/editurapaginilibere
editurapaginilibere@protonmail.com

Au apărut deja:
Broșuri în limba ROMÂNĂ
Murray Bookchin – Municipalismul libertar
Colin Ward – Anarhismul ca teorie a organizării
Cristian-Dan Grecu – Csipike – piticul comunist
Emma Goldman – Nu există Comunism în URSS
Vlad Brătuleanu – Anarhismul în România
Mihail Bakunin – Catehism revoluționar
Slogane din mai 68
Broșuri în limba MAGHIARĂ
Murray Bookchin – Libertárius municipalizmus
Broșuri în limba ENGLEZĂ
Cristian-Dan Grecu – Csipike – the Communist Pipsqueak
Vlad Brătuleanu – A Brief History of Anarchism in
Romania
Cărți în limba ROMÂNĂ
Iuliu Neagu-Negulescu – Arimania

Pagini Libere este o editură anarhistă.
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