
Bucureşti, 21 noiembrie 2011

Comunicat de presă

În  perioada  23-27  noiembrie  2011  Radio  România  organizează  ediţia  a  XVIII-a  a  Târgului 
Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură în Pavilionul Central Romexpo din Bucureşti. 
Radio România este iniţiatorul şi organizatorul Târgului Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură 
din 1994, an în care a debutat Programul LECTURA, unul dintre puţinele programe de susţinere a culturii  
scrise la nivel naţional cu o creştere constantă în ultimele două decenii. 
Cei  18  ani  de  dialog  constant  şi  fertil  între  carte  şi  radio  au  diversificat  permanent  componentele  
Programului, care deţine astăzi un palmares de peste 65 de evenimente cultural-expoziţionale, grupând, pe 
lângă componenta internaţională, o serie de târguri de carte locale (Caravana GAUDEAMUS), alături de 
proiecte conexe dedicate promovării lecturii şi valorilor culturii scrise.

Italia, Invitat de Onoare la GAUDEAMUS 2011

Fidel misiunii asumate de susţinere a pieţei de carte din România şi de facilitare a dialogului între culturi,  
Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură sărbătoreşte în acest an limba şi cultura italiană la 
Bucureşti: Italia este ţara invitată de onoare la GAUDEAMUS 2011, într-un moment special marcat de 
aniversarea, în acest an, a 150 de ani de la Unirea provinciilor italiene într-un singur stat (1861). Participarea 
Italiei  ca ţară invitată de onoare la GAUDEAMUS 2011,  susţinută şi  organizată de Ambasada Italiei  la  
Bucureşti, reprezintă momentul de vârf al unui adevărat maraton de acţiuni culturale care au adus în prim-
plan limba şi cultura italiană în România pe întreg cuprinsul ultimului an.

Preşedintele de onoare al  ediţiei   Târgului Internaţional  GAUDEAMUS – Carte de învăţătură 2011 este 
Luciano de Crescenzo, personalitate plurivalentă a culturii italiene de astăzi, scriitor, actor şi regizor de 
film, autor a peste 30 de volume traduse în diverse limbi. 

Publicul din România va avea prilejul să intre în contact cu actualitatea culturii italiene reprezentată prin  
personalităţi de prim rang în literatură, critică literară, filozofie, dar şi din domeniul editorial, jurnalistic sau  
universitar.  Valerio Massimo Manfredi,  cunoscut  scriitor  de romane istorice,  arheolog şi  jurnalist  va fi 
prezent la GAUDEAMUS 2011, alături de Marco Polillo, preşedinte al Asociaţiei Italiene a Editorilor (AIE), 
Giorgio Montefoschi,  scriitor  şi  jurnalist  în „Corriere della Sera”,  Francesco Guida,  universitar  italian 
interesat de România, dar şi de Luca Maroni, jurnalist şi enolog italian, Stefano Zecchi, scriitor, jurnalist şi 
profesor universitar, Andrea G. Pinketts, scriitor şi jurnalist de investigaţie sau Stenio Solinas, editorialist 
la „Il Giornale”. 
Ediţia din acest an a Târgului GAUDEAMUS va găzdui peste 34 de edituri italiene, reprezentând cea mai 
amplă selecţie de carte italiană prezentată vreodată din România, în măsură să ofere publicului o panoramă a  
peisajului editorial din Italia, de la literatură de ficţiune şi literatură pentru copii, manuale de învăţare a limbii 
italiene, poezie, artă sau publicaţii ştiinţifice.
O surpriză pentru publicul şi presa din România este prezenţa postului RAI – Radio Televisione Italiana la 
GAUDEAMUS 2011, reprezentat de două personalităţi de primă importanţă:  Marco Simeon, Director de 
Relaţii Internaţionale şi Instituţionale RAI şi de Sergio Valzania, Director adjunct Radio Rai. 

Alături de Italia, ţara invitată de onoare, GAUDEAMUS 2011, prezenţa plină de substanţă a Franţei, care va 
sărbători la Târg centenarul Editurii Gallimard, aducând la Bucureşti nume sonore ca Roger Grenier, editorul  
lui  Panait  Istrati,  Pierre  Assouline,  Gwenaëlle  Aubry,  sau  Lorenzo Mattotti,  dar  şi  participarea  Belgiei, 
Greciei, Spaniei, a minorităţilor naţionale din România, a unor expozanţi din Slovacia, Bulgaria, Elveţia sau  
Finlanda,  pentru  prima  dată  expozanţi  la  GAUDEAMUS,  confirmă  vocaţia  internaţională  a  Târgului  şi 



deschiderea către tendinţele actuale ale târgurilor de carte europene. 

Evenimente culturale la GAUDEAMUS 2011
Număr record de evenimente culturale la GAUDEAMUS 2011: peste 650 de lansări şi prezentări de 
carte, dezbateri şi mese rotunde, expoziţii, întâlniri cu scriitori şi oameni de cultură atât din România, 
cât şi din mediul internaţional vor forma substanţa Târgului în acest an. 

Pentru al doilea an consecutiv, GAUDEAMUS este gazda seminarului internaţional  Talking Books on the  
Radio, iniţiat de Radio România, în partenriat cu EBU (European Broadcasting Union), adresat posturilor 
publice de radio şi televiziune membre EBU. Seminarul va dezbate multiplele direcţii de dialog între carte şi  
radio în 3 secţiuni: „Literature on the Radio”, „Poetry on the Radio” şi „Fairy Tales on the Radio” şi va avea  
loc  vineri,  25  noiembrie  2011,  începând  cu  ora  10.00  în  Sala  de  Conferinţe  a  Hotelului  Pullman  din 
Bucureşti.

GAUDEAMUS 2011 oferă iubitorilor de carte şi lectură un spaţiu inedit în care să îşi facă auzită vocea, un  
fel de replică la celebrul  Speaker's Corner din Hyde Park: e vorba de  Tribuna Cititorului care va invita 
publicul să-şi exprime opinia cu voce tare în cadrul Târgului. Iniţiativa aparţine primei reţele de socializare 
pe  probleme  de  citit  din  România,  Booktopia,  care  se  va  lansa  cu  prilejul  acestei  ediţii  a  Târgului  
Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură.

Un punct de atracţie în agenda Târgului îl reprezintă  evenimentele propuse de Radio Romania, cu o mare 
diversitate de teme si formate pentru fiecare vârstă, de la lansări de carte si CD-uri, la dezbateri transmise în 
direct din târg, concursuri şi proiecte socio-culturale.

Din programul primei zile a Târgului:
*Vernisajul expoziţiei de fotografie Istoria imaginară a cărţii şi a scrisului, de Jean Marc Godès – ora 15.30, 
nivel 7.70;
* Masă rotundă: Pentru un spaţiu european deschis formării: Italofonia în România; modalităţi de studiu  
lingvistic şi intercultural – conotaţii în plan social – ora 16.30, Ceainăria GAUDEAMUS;
* Conferinţă:  Importanţa târgurilor de carte şi a schimburilor între literaturi în plan internaţional – Amy 
Webster, London Book Fair – ora 17. 00, Bursa de Contacte, nivel 3.20; 
* Întâlnire cu scriitorul Pierre Assouline la standul Ambasadei Franţei – ora 17.00.
* Conferinţă  despre  actualitatea  lumii  editoriale  din Italia,  susţinută  de  Marco Polillo,  Preşedinte  AIE 
(Associazione Italiana Editori) – ora 18.15, standul Ambasadei Italiei. 

Expoziţii GAUDEAMUS 2011
Ediţia  din  acest  an  a  Târgului  reuneşte  un  număr  impresionant  de  expoziţii  al  căror  numitor  comun îl 
reprezintă cartea în diverse  ipostaze,  de la fotografie  la  cartea-document sau cartea-obiect,  fără  a omite  
legătura specială între carte şi radio:
*Istoria Imaginară a Cărţii şi a Scrisului –  o incursiune insolită în lumea cărţii din perspectivă fotografică, 
de Jean Marc Godès, fotograf francez. Una dintre fotografiile sale a devenit imaginea Târgului Internaţional 
GAUDEAMUS în acest an;
*Dialog între Carte şi Radio – concurs de fotografie organizat în colaborare cu Festivalul Internaţional de 
Artă Fotografică – FotoFest din Cluj-Napoca;
*Pagini  din  Istoria  Radioului,  organizată  în  parteneriat  cu  Federaţia  Română  de  Radioamatorism  şi 
Asociaţia Colecţionarilor de Aparate Radio din România; 
*Principiul Labirintului – expoziţie care imaginează o punere în spaţiu a Bibliotecii Babel de Jorge Luis  
Borges, realizată de Lucia Dumitrescu, grafician;
*O Istorie a Tiparului – organizată de Complexul Expoziţional „Curtea Domnească” din Târgovişte;
*Sub semnul lui Pavese, o abordare inedită în 4 tehnici diferite a operei lui Cesare Pavese, organizată de 
Asociaţia Culturală „Amicii lui Pavese”;
*Contribuţii  Italiene  la  Arhitectura  Bucureştiului, organizată  de  Asociaţia  Italienilor  din  România  – 
RO.AS.IT;
*Cultura Italiană în Tălmăcirea Marilor Traducători Români, organizată de Asociaţia Culturală „Amicii 
lui Pavese”;
*De la Emigrare la Integrare, o reparcurgere în imagini a istoriei emigraţiei italiene în România, organizată 



de Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT.

Repere GAUDEAMUS 2011
Într-un spaţiu expoziţional de 14.000 de m2, peste 400 de editori şi distribuitori de carte  reprezentativi 
pentru  segmentul  editorial  din  România  şi  din  străinătate  vor  prezenta  publicului  oferta  editorială  şi  
educaţională grupată în secţiunile tradiţionale ale Târgului:
*Carte  si  multimedia –  reunind oferta  actualizată  de carte  tipărită  si  electronică,  muzică,  film,  cursuri 
interactive,  de  la  cele  mai  importante  edituri,  distribuitori  de  carte,  organizaţii  culturale  si  instituţii  de 
învăţământ;
*Bursa  Educaţia –  dedicată  instituţiilor  de  învăţământ  invitate  să-şi  prezinte  oferta  educaţională  şi 
editorială;
*Salonul de Carte pentru Copii „Ion Creangă” - cea mai dinamică si interactivă secţiune a Târgului,  care 
reuneşte carte şi  jocuri educative pentru copii,  dar şi  diverse materiale educaţionale axate pe metode de 
învăţare prin joc;
*Salonul Naţional de Creaţie si Inventică pentru Tineret, organizat în parteneriat cu Autoritatea
Naţională  pentru Sport  si  Tineret,  găzduieşte  expuneri  de  invenţii,  idei  creative şi  inovative,  ateliere  de 
creaţie ale tinerilor. 

Campania naţională de donaţii „Cărţile se întorc acasă”
Iniţiat de Radio România, în parteneriat cu Fundaţia „Noi Citim”, proiectul  Cărţile se întorc acasă este o 
campanie naţională care vizează completarea fondului de carte a bibliotecilor rurale din România cu  donaţii  
din  partea  vizitatorilor  şi  expozanţilor  participanţi  la  Târgurile  GAUDEAMUS  derulate  pe  parcursul 
întregului an. Târgul Internaţional GAUDEAMUS propune în acest an o iniţiativă inedită: cărţile colectate în 
urma campaniei vor fi donate bibliotecilor publice din Chişinău, cu prilejul lansării unui nou post regional 
Radio România, Radio Chişinău.

Concursul Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu”
Ajuns  la  ediţia  a  IX-a  în  acest  an,  concursul  care  poartă  numele  lui  Mircea  Nedelciu,  unul  dintre  co-
fondatorii Târgului GAUDEAMUS, promovează interesul pentru lectură în rândul tinerilor. Competiţia este 
structurată în etape zonale, derulate pe durata Caravanei GAUDEAMUS şi se încheie cu finala concursului 
în  cadrul  Târgului  Internaţional  GAUDEAMUS –  Carte  de  Învăţătură.  În  acest  an,  finala  va  întruni  8 
participanţi, câştigători ai etapelor zonale organizate de-a lungul anului în parteneriat cu studiourile regionale  
Radio România şi va avea loc sâmbătă, 26 noiembrie 2011, începând cu ora 13.30.

Premiile Târgului Internaţional GAUDEAMUS 2011 vor fi decernate duminică, 27 noiembrie, ora 16.00, 
astfel:
*Trofeele GAUDEAMUS şi Cea mai râvnită carte a Târgului,  decernate prin Votul Publicului, pe baza 
studiului de trafic efectuat în rândul vizitatorilor, pentru al 11-lea an consecutiv, de Centrul de Studii Media  
şi Noi Tehnologii de Comunicare (Facultatea de Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti);
*Trofeele Presei, pe secţiunile presă scrisă şi canale media (radio, TV, publicaţii, online, agentii de presă,  
publicaţii on-line), acordat pe baza monitorizării realizate de Agenţia de Presă Rador, Radio România;
* Premiul de Excelenţă – oferit de Radio România unei edituri româneşti implicată în proiecte editoriale de 
promovare a literaturii române în mediul internaţional ;
*Premiul Educaţia – decernat unei instituţii de învăţământ în semn de apreciere a modului de promovare a  
ofertei sale educaţionale în cadrul Târgului GAUDEAMUS; 
*Premiul pentru Traducere  „Antoaneta Ralian”, acordat începând din 2010 unui traducător român de 
notorietate;

 *Premiul Miss Lectura, acordat celei mai frumoase cititoare prezente la Târg. 
 *Premii şi distincţii speciale. 

Tombola GAUDEAMUS 
Derulată pe parcursul Târgului, pe baza biletelor şi a abonamentelor de intrare, Tombola GAUDEAMUS 
oferă vizitatorilor posibilitatea de a câştiga următoarele premii: 3 smartphone-uri oferite de Orange, 3 tablete  
Evolio, pachete de produse oferite de Sonimpex Serv Com (Topoloveni), un curs de dans oferit de Şcoala de 
dans „Salsa Veneno”, produse cosmetice Oriflame. Câştigătorii premiilor vor fi desemnaţi în urma tragerii la 
sorţi care va avea loc duminică, 27 noiembrie, ora 14.45.  Zilnic, vizitatorii vor putea câştiga premii-surpriză 
oferite de partenerii Târgului. 



Accesul vizitatorilor în incinta Târgului va fi permis pe baza biletelor de intrare, în valoare de 4 lei şi a 
abonamentelor (valabile pentru întreaga perioadă a târgului, în valoare de 10 lei), care constituie totodată si 
suportul pentru Tombola GAUDEAMUS. Elevii, studenţii, cadrele didactice, jurnaliştii, membrii uniunilor 
de  scriitori  si  pensionarii  au  intrarea  liberă,  pe  baza  documentelor  specifice  vizate  la  zi  (carnet  de 
elev/student, legitimaţie de membru/serviciu, talon de pensie).

Târgul GAUDEAMUS 2011 va putea fi vizitat şi on line, pe www.gaudeamus.ro, unde cele mai importante 
evenimente ale Târgului vor fi transmise live audio şi video. 

Biroul de presă GAUDEAMUS:
Începând de miercuri, 23 noiembrie, ora 10.00, în incinta Pavilionului Central Romexpo va funcţiona Biroul 
de presă al Târgului GAUDEAMUS (nivel 3.20, standul nr. 130). 
Persoană de contact: Irina Ungureanu, tel.  0749123910. 

Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură: de 18 ani citim serios!

Parteneri: Automobile Dacia, EuroWeb, Fundatia „Noi Citim”, CasaMiaTV
Sponsori: Orange Romania, Evolio
Eveniment sustinut de TVR Cultural
Cu sprijinul Primariei Municipiului Bucureşti, al Primăriei Sectorului 1 şi al RATB
Partener media: Şapte Seri

http://www.gaudeamus.ro/

