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COMUNICAT DE PRESĂ 

  
Astăzi, 23 noiembrie 2011, la orele 12.00 va avea loc inaugurarea oficială a 
Târgului Internaţional de Carte “Gaudeamus” din Bucureşti, unde Italia este Invitat 
de Onoare. 
 
La ceremonie vor participa autorităţi române de cel mai înalt nivel, printre care 
Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, şi Primarul General al Municipiului Bucureşti, 
Sorin Oprescu. Italia va fi reprezentată de Ambasadorul Italiei la Bucureşti, Mario 
Cospito, de Dl. Marco Polillo, Preşedintele Asociaţiei Italiene a Editorialiştilor, şi de 
Dl. Marco Simeon, Directorul Direcţiei Relaţii Instituţionale şi Internaţionale al 
RAI.  
 
În cursul celor cinci zile ale manifestării, în Spaţiul de Întâlniri al Pavilionului Italia 
şi în Sala Cupola, vizitatorii Târgului vor avea posibilitatea de a cunoaşte marea 
bogăţie a culturii italiene. 
 
Într-adevăr, nu numai că a fost elaborat un program dens de întâlniri, dezbateri şi 
conferinţe la care va participa o pleiadă bogată de scriitori, critici literari, istorici, 
filosofi, ziarişti, manageri ai editurilor şi mass-media audio-vizuală, dar şi vor fi 
prezentate publicului român multiplele faţete ale activităţii editoriale italiane. 
 
Cele peste treizeci de edituri italiene care participă la Târg vor prezenta, prin 
intermediul unui stand expoziţional şi de vânzare, cea mai amplă şi mai completă 
selecţie a panoramei editoriale italiene prezentată vreodată în România, cu noutăţi 
editoriale, ‘best seller’-uri, clasici şi ediţii economice. Cele 1500 de titluri disponibile 
pornesc de la proză, ajung la poezie, la artă şi la publicaţii ştiinţifice şi din rândul 
acestora trebuie semnalate în special secţiunea rezervată cărţilor pentru copii şi 
amplei selecţii de manuale dedicate învăţării limbii italiene. 
 

Maddalena Collo                  
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Vizitatorii vor avea de asemenea posibilitatea de a-i cunoaşte pe unii din cei mai mari 
scriitori italieni contemporani.  
Luciano de Crescenzo, unul din autorii italieni cei mai cunoscuţi şi traduşi la nivel 
internaţional, a fost numit Preşedinte Onorific al Târgului. De profesie inginer, după 
publicarea romanului de întâmplări şi anecdote despre Napoli “Aşa grăit-a 
Bellavista”, a devenit un scriitor de renume internaţional şi de mare succes editorial 
(35 de volume, numeroase traduceri în diferite limbi). Cărţile sale se bazează pe o 
interpretare “amuzată şi amuzantă” a Istoriei filosofiei greci (“Filosofii de dinaintea 
lui Socrate”, “Filosofii de după Socrate”, “Socrate”) şi a Filosofiei medievale şi 
moderne. Autorul va fi prezent la standul Italiei în ziua de 26 noiembrie la orele 
18.15. 
 
De o importanţă deosebită este, de asemenea, prezenţa cunoscutului istoric Valerio 
Massimo Manfredi. Autorul, căruia îi place să se definească drept “vechi topograf al 
lumii”, a fost profesor universitar, popularizator ştiinţific de televiziune, precum şi 
şeful de misiune al unor expediţii ştiinţifice, săpături şi explorări în Italia şi în 
străinătate. A publicat numeroase articole şi eseuri, a scris romane de mare succes 
internaţional şi este autorul unor subiecte şi scenarii pentru cinematografie şi 
televiziune. Autorul va ţine două conferinţe: prima sâmbătă 26 la orele 17.00 şi a 
doua duminică 27 la orele 12.00. 
 
La fel de importanţi sunt alţi oaspeţi italieni, care conferă aceeaşi strălucire şi 
densitate culturală Târgului. 
Francesco Guida, profesor şi Decan universitar, are la activ numeroase publicaţii, 
din care ultima “Italia şi România către Unitatea Naţională” a fost publicată de 
Humanitas. 
 
Luca Maroni, ziarist, este autorul unei serii norocoase a “Anuarului Vinurilor 
Italieni” şi unui studii de cinci ani asupra structurii chimice a plăcerii vinului, devenit 
un caz literar. 
 
Giorgio Montefoschi, scriitor şi critic literar, după ce a colaborat la programele 
culturale ale RAI, scrie, de peste un deceniu, în paginile culturale ale ziarului 
“Corriere della Sera”. A publicat 15 romane şi numeroase eseuri şi prefeţe la autori 
străini.  
 
Andrea G. Pinketts, scriitor şi ziarist de investigaţii şi dramaturg, este unul din cei 
mai cunoscuţi exponenţi ai literaturii negre italiene şi are la activ circa 20 de romane, 
multipremiate şi traduse în diferite limbi. Recent a început activitatea de jurnalist de 
opinie în diferite transmisiuni de televiziune. 
 



Stenio Solinas, ziarist şi editorialist, a publicat reportaje despre ultimele sale călătorii 
culturale în “L”, publicaţie lunară a cotidianului “Il Sole 24ore”. A publicat peste 
zece cărţi, din care ultima “De la Paris la Ierusalem. Pe urmele lui Chateaubriand”. 
 
Stefano Zecchi, scriitor, ziarist şi profesor universitar, a publicat nouă romane şi 
douăzeci de eseuri. Multe din scrierile sale sunt concentrate pe Goethe, pe 
Romantism, pe problema şi semnificaţia frumuseţii, percepută drept bază pentru 
înţelegerea dezvoltării metafizicii occidentale. 
 
De asemenea, RAI italiană va fi reprezentată pe durata Târgului de Marco Simeon, 
Directorul Direcţiei Relaţii Instituţionale şi Internaţionale şi de Sergio Valzania, 
Director Adjunct al Radio RAI.    
 
Primul oaspete italian faimos care va lua cuvântul la manifestare va fi Marco Polillo, 
Preşedintele Asociaţiei Italiene a Editorialiştilor şi al Confindustria Cultura Italia. 
După ce a lucrat în domeniul editorial, s-a ocupat de cinematografie şi a fondat 
Marco Polillo Editore, specializată în proza anglo-americană. A publicat de asemenea 
trei romane. Polillo va susţine o conferinţă intitulată “Activitatea editorială în Italia, 
astăzi” la Spaţiul de Întâlniri Italia, miercuri 23 la orele 18.15. 
 
 
 


