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TERC Szakkönyvkiadó Üzletág

A TERC Szakkönyvkiadó 2000-ben a Műszaki
ki Könyvkiadó
Kö ki dó építőipari–építészeti
é í ői i é í é
i üzü
letág megvásárlásával egy időben alakult,
2001 tavaszától jelennek meg a saját kiadású könyvei. 2016-ig közel 300 címet adott
ki a kortárs építészet, építészettörténet,
műemlékvédelem, népi építészet, építészetelmélet, urbanisztika, kert- és tájtervezés, építéstechnika, épületszerkezetek és
építőipar területén. Magyarországon mára

meghatározó építészeti szakkönyvkiadóvá
vált.
ál El
Elsősorban
ő b
a magyar szerzők
ők műveit
ű i
teszi közzé, de néhány keresett külföldi kiadványt is elérhetővé tett magyar nyelven.
A könyvszakma elismerését jelenti, hogy
szinte minden évben elnyeri a Szép Magyar
Könyv díját vagy oklevelét. Kiadónk tagja a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülésének, részt vesz a másolás elleni
hazai és nemzetközi kampányban.

Az internet hegemóniájának korában a nyomtatott könyv még mindig kultúránk őrzője, a legmegbízhatóbb társ a szakmai tudás megszerzésében. A szerző nevével hitelesített, lektorált,
szerkesztett könyv rögzíti a tudhatót, oázist jelent a végtelen információtömeg sivatagában.
Ugyanúgy építészeti tudásnak nevezhetjük például a szigeteléssel kapcsolatos műszaki kérdéseket, ahogy a térelméleti fogalmakat, a kortárs
épületek vagy a műemlékek konkrét példáinak
ismeretét. Az építészetről általánosságban nem
lehet beszélni, megnyilatkozása mindig konkrét,
anyaghoz kötött, az adott hely és idő egyedi,
megismételhetetlen kapcsolatából születik, aminek megragadására vállalkozik egy-egy kiadvány.

TERC Szakkönyvesboltok

nem csak klubtagoknak!
Az üzletág által kiadott könyvek megtalálhatók a
könyvesboltokban. A TERC Irodaházban 1999
óta működő szakkönyvboltunkban a kedvezményes vásárlás lehetőségén túlmenően részletes információkat, tanácsokat is kaphatnak a
vásárlók. A mintegy ezerötszáz TERC-klubtag
első kézből értesül az újdonságokról és rendszeresen élhet a különböző kedvezményekkel.
2013 szeptemberében a kiadó átvette a SZIE
Ybl Miklós Építéstudományi Kar jegyzetboltjának működtetését, ahol a jegyzeteken kívül
saját kiadású könyvei és a kar proﬁljába vágó
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Saját könyvesboltjainkban
minden TERC-könyv

20% kedvezménnyel
vásárolható meg.
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www.terc.hu

www.terc.hu

Hirdessen szakmai
könyveinkben!
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