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Bucureşti, 25 noiembrie 2011 
 
 
     Comunicat de presă 
 
 Continuă maratonul de evenimente culturale la ediţia din acest an a Târgului Internaţional 
GAUDEAMUS – Carte de învăţătură, organizat de Radio România în Pavilionul Central Romexpo din 
Bucureşti. Târgul se desfăşoară până duminică, 25 noiembrie şi va fi deschis publicului zilnic între orele 
10.00 şi 20.00. 
 Peste 200 de evenimente, lansări şi prezentări de carte, sesiuni de autografe, întâlniri cu oameni ai 
cărţii au animat primele trei zile ale Târgului. Cărţi noi, printre care Hexachordos, cel mai recent volum 
semnat de Şerban Foarţă, dar şi prezentarea volumelor câştigătoare ale Concursului de Debut Literar 
Unicredit 2011, publicate la Editura Humanitas, Umbre pe pânza vremii. Secvenţe de istorie intelectuală, de 
Ioan Stanomir sau Ghepardul într-o nouă traducere – sunt câteva dintre titlurile lansate în cursul zilei. 
 Prezentă la ediţia din acest an a Târgului cu peste 34 de edituri şi cu cele mai recente titluri apărute 
pe piaţa internă de carte, Italia, ţara invitată de onoare la GAUDEAMUS 2011, a propus o întâlnire cu 
literatura italiană contemporană. Andrea G. Pinketts, cel mai cunoscut scriitor al genului noir din Italia, 
Giorgio Montefoschi, scriitor şi critic literar, dar şi Bruno Mazzoni, unul dintre cei mai cunoscuţi românişti 
din Italia, traducătorul lui Mircea Cărtărescu în limba italiană, au fost invitaţii speciali ai zilei. 
 Moment de evocare la GAUDEAMUS: Editura Curtea Veche a organizat în a treia zi a Târgului o 
dezbatere în jurul personalităţii lui Ion Barbu / Dan Barbilian, la comemorarea a 50 de ani de la dispariţia 
autorului lui Isarlâk, avându-l ca amfitrion pe Basarab Nicolescu, iar ca invitaţi pe Solomon Marcus, Mircea 
Coloşenco sau C.D. Zeletin. 
 În cadrul Târgului a avut loc, pentru a doua oară consecutiv, Seminarul Talking Books on the Radio, 
iniţiat şi organizat în parteneriat cu Uniunea Europeană de Radio Televiziune – EBU. Desfăşurat în trei 
secţiuni – Literature on the Radio, Poetry on the Radio şi Fairy Tales on the Radio –, seminarul s-a bucurat 
de prezenţa membrilor EBU din Rusia, Croaţia, România şi Italia (Radio RAI şi Radio Vaticana). 
 Studioul Radio România, instalat la GAUDEAMUS pe întreaga durată a Târgului, a găzduit astăzi un 
duplex Radio România Internaţional (Secţia Italiană) – Radio Vaticana şi Comunitatea Italofonă de 
Radioteleviziune, în prezenţa E.S. Mario Cospito, Ambasadorul Italiei la Bucureşti, avându-i ca invitaţi pe 
Sergio Valzania (Radio RAI), Anca Martinaş (Radio Vaticana), scriitorul Giorgio Montefoschi, întâlnire 
moderată de Iuliana Anghel (Secţia Italiană – RRI). 
 A treia zi a Târgului a înregistrat un număr de circa 28.000 de vizitatori. 
 
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 este 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). 
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Zilnic, Târgul GAUDEAMUS 2011 îşi aşteaptă vizitatorii şi on line, pe www.gaudeamus.ro, unde cele mai 
importante evenimente ale Târgului sunt transmise live audio şi video.  
 
 
Biroul de presă GAUDEAMUS 
Începând de miercuri, 23 noiembrie, în incinta Pavilionului Central Romexpo funcţionează Biroul de presă al 
Târgului GAUDEAMUS (nivel 3.20, standul nr. 130).  
Persoană de contact: Irina Ungureanu, tel.  0749123910.  
 
  
Din programul zilei de sâmbătă, 26 noiembrie  
10.00 - 11.30 LICEUL „DANTE ALIGHIERI” DIN BUCUREŞTI (Ceainăria GAUDEAMUS, nivel 3.20) 
„L'Italia vista dai ragazzi/Italia văzută de copii”: filastrocche, mini-scenete cu personaje italiene celebre, curs de 
bucătărie italiană, scurtă incursiune în moda italiană - participă elevii Liceului „Dante Alighieri” din Bucureşti, în 
coordonarea prof. Mihaela Manea-Busuioc 
 
10.30 AMBASADA ITALIEI - nivelul 0.00:4,6 
Prezentare volum: „Italia e Romania verso l’unità nazionale” 
Participă: Francesco Guida (Universitatea Roma 3), editorul volumului și unul dintre autori, Raluca Tomi 
(Institutul de Istorie Nicolae Iorga) 
 
11.30 DELEGAŢIA VALONIA – BRUXELLES – nivelul 4.50:201 
Masă rotundă: „Rescrierea, adaptarea, traducerea operei lui Maurice Maeterlinck în România” 
Invitată: Rodica Pop – director al Centrului de Studii Belgiene din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj 
 
11.30 - 12.30 AMBASSADE DE FRANCE/AMBASADA FRANŢEI LA BUCUREŞTI – nivelul 0.00:20 
„La Porte interdite” (ed. Humanitas), de Gabriel Liiceanu; séance de signature et rencontre avec l’auteur/„La Porte 
interdite” - Gabriel Liiceanu; sesiune de autografe şi întâlnire cu autorul 
 
12.00 RADIO ROMÂNIA – EDITURA CASA RADIO – nivelul 4.50:203 
Noi apariţii în colecţiile: 
„Biblioteca de Poezie Românească” (carte + CD): „Noapte din Andersen” - Emil Botta; „7 poeme rostite la Radio” - 
Leonid Dimov 
„Lecturi pe întuneric” (CD): „Aventuri într-o curte interioară” - Mircea Nedelciu; „Ingeniosul bine temperat” - Mircea 
Horia Simionescu; Emil Botta recită... de la Dante la Eminescu... 
Invitaţi: Mircea Cărtărescu, Ion Bogdan Lefter, Bogdan Alexandru Stănescu 
Moderator: Titus Vîjeu – director de onoare al Editurii Casa Radio 
 
12.30 EDITURA HUMANITAS – nivelul 0.00:42 
Lansarea volumului „Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930-1950” - Lucian Boia 
Participă: Lucian Boia, Florin Ţurcanu, Sorin Lavric, Gabriel Liiceanu 
 
13.30 EDITURA HUMANITAS – nivelul 0.00:42 
Lansarea unui nou volum în seria de autor Herta Müller: „Mereu aceeaşi nea şi mereu acelaşi neică” 
Participă: Alex Al. Şahighian, Sorin Lavric, Denisa Comănescu 
 
 
13.00 EDITURA HUMANITAS – nivelul 0.00:42 
Eveniment Mircea Cărtărescu 
 
13.30 – 15.30 Finala pe ţară a Concursului Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu” 
Moderator: Mirela Nicolae – realizator–coordonator Radio România Cultural 
 
14.00 – 15.30 Romane româneşti traduse – Bonanno Editore şi cărţile sale: „Fundesac” - Răsvan Popescu şi „Zogru” - 
Doina Ruşti 
Participă: Mauro Bonanno, Doina Ruşti, Răsvan Popescu, Florin Bican şi traducătorii bursieri ICR 
Moderator: Horia Barna 
 
16.00 EDITURA POLIROM 
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Lansare carte: „Filmul surd în România mută. Politică şi propagandă în filmul românesc de ficţiune (1912 - 1989)” - 
Cristian Tudor Popescu 
Prezintă: Adrian Şerban 
 
16.00 – 17.00 AMBASSADE DE FRANCE/AMBASADA FRANŢEI LA BUCUREŞTI – nivelul 0.00:20 
Table ronde: „Existe-t-il une littérature féminine?” avec: Gwenaëlle Aubry, auteur et philosophe, Kim Thuy, auteur, 
Svetlana Carstean, auteur; modération - Bertille Détrie, chargée du livre à L’Institut français de Bucarest/Masă rotundă: 
„Există o literatură feminină?”; participanţi: Gwenaëlle Aubry, scriitoare şi filozof, Kim Thuy, scriitoare, Svetlana 
Cârstean, scriitoare; moderează - Bertille Détrie, responsabil carte la Institutul Francez din București 
 
17.00 - 18.00 BOOKTOPIA 
Dezbatere despre reţelele sociale de citit 
Invitaţi: Cristina Bazavan, Costi Rogozanu, Virginia Costeschi, Cezar-Paul Bădescu,  
Bogdan-Theodor Olteanu 
Moderator:Alexandra Rusu 
 
18.00 ASOCIAŢIA CULTURALĂ „AMICII LUI PAVESE” 
Prezentarea a două noi colecţii ale editurii „Pavesiana”: 
„Varia Italica” (colecţie de studii italiene) – cu lansarea volumului: „Il Quinto Montale” de Giancarlo Repetto în 
prezenţa autorului, lector de limba italiană la Liceul „Dante Alighieri” din Bucureşti 
„Historia” – cu lansarea volumului: „Gândirea şi opera Dorei d’Istria: între Orientul European şi Italia” de Antonio 
d’Alessandri – traducători Mara Chiriţescu şi Cerasela Barbone; în prezenţa autorului si a traducătorilor 
Lecturi din opera Dorei d'Istria cu Jeanine Stavarache şi Ştefan Velniciuc, cu participarea extraordinară a lui Emy 
Drăgoi cu arii din Verdi 
 
18.15 AMBASCIATA D'ITALIA A BUCAREST/AMBASADA ITALIEI - nivelul 0.00:4,6 
Conferenza: Dall’ultima opera: "Tutti santi me compreso" indietro nel tempo degli 35 volumi di L. de Crescenzo,  con 
proiezione di alcuni spezzoni dei suoi film” - Luciano de Crescenzo/Conferinţă: De la ultima operă: "Toţi sfinţii inclusiv 
eu" înapoi în timp pe vremea celor 35 de volume ale lui L. de Crescenzo,  cu proiecţia unor fragmente de peliculă din 
filmele sale -  Luciano de Crescenzo 
 
 
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 


