
Bucureşti, 23 noiembrie 2011

Comunicat de presă

Miercuri, 23 noiembrie 2011, a avut loc deschiderea oficială a Târgului Internaţional GAUDEAMUS 
– Carte de învăţătură, ediţia a XVIII-a, la care Italia este ţară invitată de onoare. În cadrul ceremoniei de  
deschidere au luat cuvântul: András István Demeter, Preşedinte Director General Radio România, Fabienne 
Reuter, Déléguée Wallonie Bruxelles, E.S. Mario Cospito, Ambasadorul Italiei în România, Marco Polillo, 
Preşedinte Associazione Italiana Editori, Mihai Penescu, co-preşedinte al Federaţiei Editorilor din România,  
Marco Simeon, Director de Relaţii Internaţionale şi Instituţionale RAI, Sorin Oprescu, Primarul General al  
Municipiului Bucureşti, Vladimir Epstein, Director executiv Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de 
învăţătură.

Prima zi a Târgului a dat startul unui maraton de evenimente culturale care vor avea loc în standul  
Italiei, invitatul de onoare, deschis astăzi prin conferinţa susţinută de Marco Polillo, Preşedintele Asociaţiei  
Editorilor din Italia,  eveniment care a adus în prim-plan actualitatea lumii  editoriale italiene.  Conferinţa  
susţinută de Marco Polillo a fost urmată de semnarea unei declaraţii comune de parteneriat între Federaţia  
Editorilor din România şi Asociaţia Editorilor din Italia. 

Vernisajul expoziţiei „Istoria imaginară a cărţii şi a scrisului”, care propune publicului o perspectivă 
singulară asupra cărţii  în abordare fotografică, a prezentat publicului creaţia artistului francez Jean Marc  
Godès, invitat special al Târgului GAUDEAMUS în acest an. Expoziţia va fi deschisă publicului până la 
închiderea Târgului, duminică, 27 noiembrie.

Participarea substanţială a Franţei la GAUDEAMUS 2011 a fost marcată prin inaugurarea standului 
Ambasadei Franţei / Institutului Cultural Francez, într-o atmosferă de cafenea literară à la française. Franţa 
propune publicului în acest an întâlniri cu nume sonore ca Roger Grenier, editorul lui Panait Istrati,  Pierre 
Assouline, Gwenaëlle Aubry sau Lorenzo Mattotti.

În prima zi  a Târgului  a avut  loc  inaugurarea Salonului  Naţional  de  Creaţie şi  Inventică  pentru 
Tineret 2011, organizat în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret. 

Unul dintre principalele evenimente ale zilei a fost conferinţa susţinută de Amy Webster, Manager  
Relaţii Internaţionale la Târgul de Carte de la Londra, care a vorbit publicului profesional despre importanţa 
târgurilor internaţionale de carte în dinamica schimburilor culturale şi editoriale între ţările europene.

Conform estimărilor noastre, prima zi a Târgului a înregistrat un număr de peste 11.200 de vizitatori.

Din programul de joi, 24 noiembrie

Ambasada Italiei - nivelul 0.00:4,6, ora 12.00 
Conferenza: Guida ai migliori vini italiani dell’enologo Luca Maroni/Conferinţă: Ghid despre cele mai bune  
vinuri  italiene al enologului Luca Maroni
Masă rotundă: „Muzeul şi Parcul Naţional de Ştiinţă şi Tehnică”, ora 13.00 – 14.00, Spaţiul de evenimente  
7.70
Invitaţi: Mihai Mihăiţă, preşedinte AGIR, Széll Lőrincz – vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Sport 
şi Tineret, Adrian Curaj – director general Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, 
Cercetării, Inovării şi Dezvoltării, Magda Stavinschi - preşedinte Asociaţia  IT4S, reprezentanţi ai METCS, 
ANCS, OSIM, instituţii, organizaţii şi asociaţii

„Cafeneaua critică”, ora 18.00 – 20.00, Ceainăria GAUDEAMUS
Ediţie specială de evocare a prozatorului Mircea Nedelciu, cofondator al Târgului Gaudeamus
Prezentarea audio-book-ului „Mircea Nedelciu citeşte Ora spre zero şi alte proze”, apărut la Editura Casa 
Radio (Colecţia „Lecturi pe întuneric”)
Invitaţi: Mira Nedelciu (soţia lui Mircea), Emil Buruiană (redactor Radio România), Vladimir Epstein, şi  



Anca  Dumitrescu  (cofondatori  ai  Târgului  Gaudeamus),  Sorin  Preda  şi  Cristian  Teodorescu  (colegi 
„desantişti” ai lui Mircea, doi dintre autorii culegerii de proză a „noului val” al anilor 1980 „Desant ’83”),  
Maria-Elena Negoescu şi Horia Pop (redactori ai Editurii Casa Radio)
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter

Ambasciata d'Italia a Bucarest/Ambasada Italiei, ora 16.00,  nivelul 0.00:4,6  Conferenza: „‘Vagamondo’: 
come e’ cambiata la letteratura di viaggio da Chateaubriand ai giorni nostri” - Stenio Solinas/Conferinţă:  
„‘Călător prin lume’: cum s-a schimbat literatura de călătorie de la Chateaubriand până în zilele noastre” -  
Stenio Solinas

18.00 - 19.00 Ambassade de France/Ambasada Franţei la Bucureşti – nivelul 0.00:20
Lecture bilingue: „Œuvres” de Roger Grenier; lecteur roumain - Irina Petrescu, actrice; l ecteur français - 
Roger Grenier/Lectură bilingvă: „Opere” de Roger Grenier; lectură în limba română - 
Irina Petrescu, actriţă; lectură în limba franceză - Roger Grenier
Ambassade de France/Ambasada Franţei la Bucureşti, ora 19.00 – 20.00  nivelul 0.00:20, 
Rencontre  avec  Roger  Grenier:  „Pourquoi  j’aime  la  Roumanie?”;  „Pourquoi  j’aime  Panaït  Istrati?”;  en 
présence de Camelia Stanescu et Dan Ursuleanu, association des amis de Panaït Istrati/Întâlnire cu Roger  
Grenier: „De ce iubesc România?”; „De ce îl iubesc pe Panait Istrati?”; în prezen a Cameliei Stănescu i a luiț ș  
Dan Ursuleanu, de la Asocia ia Prietenilor lui Panait Istratiț

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  şi  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. 

Programul Târgului: de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 20.00 

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

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

http://www.gaudeamus.ro/

