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(AGI) - Bucarest, 3 nov. - Fervono i preparativi all'ambasciata italiana a Bucarest per la Fiera internazionale 
del libro 'Gaudeamus', la piu' importante kermesse libraria della Romania alla quale l'Italia partecipa 
quest'anno come ospite d'onore. 
  La manifestazione, alla quale sono attesi circa 450 espositori e centomila visitatori da tutta Europa, 
prendera' il via il 23 novembre, con un folto programma di appuntamenti, incontri e dibattiti con autori 
internazionali e rappresentanti delle maggiori case editrici europee. In vista dell'evento la rappresentanza 
italiana, insieme all'Istituto di cultura, sta lavorando attivamente per organizzare una serie di incontri tra 
editori italiani e romeni. Tra le iniziative in fase di preparazione, anche l'allestimento di uno spazio per 
l'esposizione e la vendita dei piu' recenti successi editoriali italiani, che alla fine della fiera sara' trasferito in 
modo permanente presso l'Istituto di cultura. "Si tratta di un'importante svolta culturale", sottolineano 
dall'ambasciata, dove fanno notare che "non esiste in Romania una rete di distribuzione e di vendita di libri 
italiani, nonostante la grande richiesta proveniente dai Dipartimenti di lingua italiana degli atenei romeni". 
(AGI) . 
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L?Italia dal 23 al 27 novembre sarà il Paese ospite d?onore della Fiera del Libro di Bucarest, 
che rappresenta il più importante evento di questo genere in Romania, con una superficie 
espositiva di diecimila metri quadri, 450 espositori, novantaseimila visitatori e oltre cento 
giornalisti accreditati nei cinque giorni di apertura. 
Alla Fiera partecipano le più importanti case editrici romene e varie organizzazioni ed 
istituzioni culturali operanti in Romania. La Fiera Gaudeamus  verrà inaugurata dalle massime 
autorità politiche romene. Interverranno l?Ambasciatore d?Italia Mario Cospito, il direttore 
relazioni Istituzionali e Internazionali della RAI Marco Simeon e il presidente dell?AIE Marco 
Polillo, che parteciperà anche a una tavola rotonda per presentare una fotografia del settore. Il 
programma, curato dall?Ambasciata d?Italia a Bucarest, prevede lo svolgimento di decine di 
incontri, dibattiti e conferenze che vedranno la  partecipazione di un nutrito gruppo di scrittori, 
critici letterari, giornalisti, storici, filosofi e manager dell?editoria e dei media radiotelevisivi, 
invitati dall?Ambasciata ad animare i cinque giorni della Fiera. Presidente Onorario è stato 
nominato Luciano de Crescenzo. Saranno presenti inoltre lo storico Valerio Massimo 
Manfredi, l?enologo Luca Maroni, Stenio Solinas, Andrea G. Pinketts, Giorgio Montefoschi, 
Stefano Zecchi e Francesco Guida, oltre  a Luciano de Crescenzo. Un nutrito programma di 
interventi nel campo degli studi storici e letterari è stato inoltre disposto dal Dipartimento di 
Italianistica dell?Università di Bucarest. La partecipazione dell?AIE, del Ministero degli  Affari 
Esteri e dell?Istituto Italiano di Cultura ha consentito la partecipazione alla Fiera di oltre trenta 
case editrici italiane, con uno stand espositivo e di vendita di 150 metri quadrati in cui sarà 
presente anche un'area destinata allo scambio diritti per gli editori presenti. Sarà la più ampia e 
completa selezione del panorama editoriale italiano mai presentata in Romania, con le novità 
editoriali, i best seller, i classici e le edizioni economiche. Di particolare interesse la sezione 
riservata ai libri per l?infanzia e l?ampia selezione di manuali dedicati all?insegnamento della 
lingua italiana.
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CULTURA: ITALIA OSPITE D'ONORE A FIERA LIBRO DI BUCAREST

(AGI) - Roma, 21 nov. - L'Italia, dal 23 al 27 novembre, sara' il Paese ospite d'Onore della Fiera
Internazionale del Libro "Gaudeamus", di Bucarest. La mostra e' allestita su una superficie di
10mila metri quadri con 450 espositori ed ha una di 96mila visitatori con oltre cento giornalisti
accreditati nei cinque giorni di apertura. Alla Fiera partecipano le piu' importanti case editrici
romene e varie organizzazioni ed istituzioni culturali operanti in Romania. "Gaudeamus" verra'
inaugurata dalle massime autorita' politiche romene e prevede l'intervento dell'Ambasciatore
d'Italia Mario Cospito, del direttore relazioni Istituzionali e Internazionali della RAI Marco
Simeon e del presidente dell'AIE Marco Polillo che partecipera' anche a una tavola rotonda per
presentare una fotografia del settore. Il programma, curato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest,
prevede lo svolgimento di decine di incontri, dibattiti e conferenze che vedranno la partecipazione
di un nutrito gruppo di scrittori, critici letterari, giornalisti, storici, filosofi e manager dell'editoria e
dei media radiotelevisivi, invitati dall'Ambasciata ad animare i cinque giorni della Fiera.
Presidente Onorario e' stato nominato Luciano de Crescenzo. Saranno presenti inoltre lo storico
Valerio Massimo Manfredi, l'enologo Luca Maroni, Stenio Solinas, Andrea G. Pinketts, Giorgio
Montefoschi, Stefano Zecchi e Francesco Guida, oltre a Luciano de Crescenzo. Un nutrito
programma di interventi nel campo degli studi storici e letterari e' stato inoltre disposto dal
Dipartimento di Italianistica dell'Universita' di Bucarest. La partecipazione dell'AIE, del Ministero
degli Affari Esteri e dell'Istituto Italiano di Cultura ha consentito la presenza alla Fiera di oltre
trenta case editrici italiane con uno stand espositivo e di vendita di 150 metri quadrati in cui sara'
allestita anche un'area destinata allo scambio diritti per gli editori presenti. Sara' la piu' ampia e
completa selezione del panorama editoriale italiano mai presentata in Romania, con le novita'
editoriali, i 'best seller', i classici e le edizioni economiche. Di particolare interesse, la sezione
riservata ai libri per l'infanzia e l'ampia selezione di manuali dedicati all'insegnamento della lingua
italiana. (AGI)
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Ambasadorul Italiei la Bucureşti a precizat că participarea la Târgul Gaudeamus întregeşte o 
mai largă prezenţă culturală a ţării sale în România 
 
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (23 noiembrie 2011, ora 16:07) - "Radiojurnal" 
 
Realizator: Andreea Marin - Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus, organizat de Radio România 
şi ajuns la cea de-a 18-a ediţie, s-a deschis la Pavilionul Central de la Romexpo, din Bucureşti. Italia 
este ţara invitată de onoare a acestei ediţii, iar pe parcursul celor patru zile de târg vor avea loc peste 
650 de lansări, prezentări de carte, dezbateri şi întâlniri cu scriitori din ţară şi din străinătate. 
Preşedintele director-general al Societăţii Române de Radiodifuziune, András István DEMETER, a 
precizat că acest târg de carte creează o punte între oameni.  
András István DEMETER: Preocuparea, interesul şi sufletul colegilor noştri, puse toate în slujba 
acestei idei, de 18 ani, demonstrează, încă o dată, că nu există limite, nu există graniţe, nu există 
obstacole atunci când este o preocupare, când este o misiune şi când este un real interes. A, şi când 
sunt şi oameni care să anime aceste lucruri. 
Realizator: La rândul său, ambasadorul Italiei la Bucureşti, Mario Cospito, a precizat că participarea 
la acest târg întregeşte o mai largă prezenţă culturală a Italiei în România. 
Mario Cospito: Programul Italiei, în calitate de oaspete al Târgului, prevede desfăşurarea a zeci de 
întâlniri, dezbateri şi conferinţe, la care vor participa un grup numeros de scriitori, critici literari, 
ziarişti, istorici, filosofi şi manageri ai editurilor şi mass-media audiovizuală, invitaţi de ambasadă 
să însufleţească cele cinci zile ale Târgului. 
 
 
 

Italia - invitată de onoare la cea de-a 18 a ediţie a Târgului Internaţional "Gaudeamus" 

 
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (23 noiembrie 2011, ora 08:08) 
Italia este ţara invitată de onoare la cea de-a 18 a ediţie a Târgului Internaţional "Gaudeamus", care 
începe astăzi, la ora 12:00, la Pavilonul Central de la Romexpo din Bucureşti. Peste 34 de edituri 
italiene vor fi prezente la eveniment, fiind cea mai mare selecţie de carte italiană, prezentată 
vreodată în România. Evenimentul este deschis până duminică, iar preţul unui bilet este de patru lei.  
Reporter: Angela Cerven - Participarea Italiei ca ţară invitată este punctul culminant al acţiunilor 
oragnizate anul acesta, pentru promovarea culturii italiene. 
Mario Cospito, ambasadorul Italiei la Bucureşti: Programul Italiei prevede desfăşurarea a zeci de 
întâlniri, dezbateri şi conferinţe, la care participă un grup numeros de scriitori, critici şi literari, 
ziarişti, istorici. Un interes deosebit - secţiunea rezervată cărţilor pentru copii şi selecţia amplă de 
manuale, dedicată învăţării limbii italiene.  
Reporter: La târg, vor avea loc peste 650 de evenimente, care vor cuprinde prezentări de carte, 
lansări de DVD-uri cu basme 3D, întâlniri cu scriitorii, dezbateri, expoziţii virtuale şi ateliere de 
creaţie pentru copii. 



Interviul serii - Invitat: preşedintele Asociaţiei Italiene a Editorilor, Marco 
Polillo 
 
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (24 noiembrie 2011, ora 18:30)  
Realizator: Mihaela Helmis - Aflat la cel de-al doilea mandat al său, în calitate de preşedinte al 
Asociaţiei Italiene a Editorilor, domnul Marco Polillo este invitatul nostru de astă seară, pentru că 
Italia este invitat de onoare la Târgul Internaţional Gadeamus - Carte de Învăţătură şi pentru că 
prezenţa editorilor italieni aici este una numeroasă. Am vorbit destul de mult despre acest du-te, 
vino al cărţii între limbi, peste graniţe din italiană în română, din română în italiană sau în celelalte 
limbi. Aş începe direct cu această idee a traducerilor. Ce speraţi, în primul rând? Să citim literatură 
italiană în limba italiană sau în traducere? Care este, de fapt, să spunem, orientarea pe care o are 
acum industria cărţii în Italia? 
Marco Polillo: Înainte de toate, bună seară tuturor ascultătorilor dumneavoastră şi vreau să vă spun 
că, într-adevăr, literatura italiană are un anumit semn deosebit, dacă vreţi, în acest moment, şi acest 
lucru îl face ca noi să fim practic alături de România, să fim asemănătoare României. Atât italiana, 
cât şi româna sunt limbi cunoscute numai în locul lor de origine. Aşadar, problema traducerilor 
pentru editori este extrem de importantă, altfel ar fi destul de greu pentru noi să reuşim să strângem 
ideile, gândurile, inteligenţele a ceea ce reprezintă ţările noastre. Aşadar, noi, în Italia, continuăm să 
traducem foarte mult cărţile din străinătate. 
Realizator: În afară de preocupările legate de literatură şi de cinematografie, ştiu că aţi înfiinţat şi o 
editură care vă poartă numele şi care este specializată în proză anglo-americană. Aşadar, avem un 
semn al preţului pe care îl puneţi pe traducere. 
Marco Polillo: Într-adevăr, dincolo de activităţile instituţionale, am şi o editură care publică cărţi pe 
care eu le consider un pic vesele, dacă vreţi. De multă vreme mă ocup de ceea ce reprezintă cărţile 
poliţiste şi ceea ce, într-adevăr, este denumit mister şi m-am specializat în aceste produse, care s-au 
născut în Anglia şi în SUA între 1920 şi 1945, mai mult sau mai puţin, care este considerat, într-
adevăr, vârsta de aur a cărţilor poliţiste, a misterului şi pot să vă spun că am şi foarte multe 
satisfacţii, pentru că este un gen de cărţi care place foarte mult. 
Realizator: A fost, aşadar, nevoie să vă adaptaţi la nevoile pieţei şi îmi imaginez că aţi suplinit o 
lipsă, aşa încât să aduceţi acest tip de carte în Italia. 
Marco Polillo: Desigur. Piaţa este fundamentală, pentru că nu poţi să publici nişte cărţi gândindu-te 
că nu da atenţie pieţei şi asta este o învăţătură care este valabilă pentru toate ţările, inclusiv pentru 
România. În mulţi ani, de când fac această profesie, mi-am dat seama că editorii care nu reuşesc să 
meargă înainte, care nu se descurcă, sunt cei care ignoră piaţa şi care consideră că gustul lor 
personal este cel care ar trebui să meargă pe piaţă. Asta este valabil, dar pentru a alege cărţile care 
te interesează pe tine, personal, dar cititorul trebuie să se comporte astfel. În schimb, editorul 
trebuie să aibă o viziune mult mai amplă, altminteri, piaţa devine atât de mică, încât calculele nu 
mai ies şi atunci editura închide. 
Realizator: Ne aflăm, aşadar, la o emisiune specială. Invitatul "Interviului serii" este domnul Marco 
Polillo, preşedinte al Asociaţiei Italiene a Editorilor, şi l-aş întreba acum în numele câtor editori se 
află, aici, la Bucureşti, la Târgul de Carte Gaudeamus? 
Marco Polillo: Asociaţia Italiană a Editorilor, pe care eu o reprezint, are circa 430 de înscrişi. Sunt 
editorii cei mai importanţi, pentru că reprezintă un procent de 92% din întreaga cifră de afaceri, 
dacă vreţi, în domeniul editorialist. Dar trebuie să ştiţi că ceea ce în Italia pot fi consideraţi 
editorialişti, sunt foarte mulţi. Ultimul recensământ spune că ar fi în jur de 5.000. Dar trebuie să fim 
atenţi, pentru că în această cifră de 5.000 sunt atât de mulţi care publică trei, patru, cinci cărţi pe an. 
Deci nu sunt adevarate industrii, adevărate societăţi. Dacă vreţi, sunt nişte artizani ai scrisului. 
Evident, aici, la Bucureşti, la Târg, au venit cei mai importanţi, cei care speră că vor fi traduse 
cărţile lor în limba română, pentru că autorii pe care i-au adus cu ei, din care mulţi vor vorbi 
publicului, sunt autori care se vând şi sunt autori care povestesc şi care prezintă subiecte care au un 
interes ce merge dincolo de graniţele italiene. Mărcile pe care le avem prezente acum la Gaudeamus 
sunt în jur de 35 şi sunt 35 din cei mai importanţi editori italieni. 
Realizator: V-aş adresa acum o întrebare complexă, în sensul că am dori să ştim cum aţi întâlnit 
România prin Târgul Gaudeamus, când s-a întâmplat asta, cum priviţi această întâlnire a cărţii care, 



cel puţin aici, are mai multe dimensiuni, între care cea a unei mari librării, dar o are şi pe aceea a 
întâlnirii între editori şi iată, de această dată, agenţi literari şi traducători? 
Marco Polillo: Eu am cunoscut pentru prima oară Gaudeamus anul trecut. Am fost invitaţi în 
calitate de asociaţi, ca să avem un schimb de opinii cu cele două asociaţii ale editorilor români şi a 
fost o întâlnire foarte interesantă. Am încercat să explicăm lumii româneşti care este realitatea 
italiană în editorialistică, iar dânşii ne-au povestit diferitele probleme cu care se confruntă. Am 
observat un entuziasm foarte mare şi, într-un anumit fel, m-am recunoscut în ceea ce reprezentau 
problemele Italiei cu câţiva ani în urmă. Nu numai faptul de a şti să alegi şi a şti să publici cărţile, ci 
şi faptul de a reuşi să le aduci în atenţia publicului într-un mod cât mai prezentabil, în aşa fel încât 
să nu fie greu să găseşti cărţile respective. Acesta este unul din punctele cu adevărat importante. 
Dacă o carte este bună, dar dacă nu reuşeşti să o găseşti nicăieri, atunci nimeni nu poate să o 
cumpere, şi cu această a doua prezenţă a mea aici, la Bucureşti, sunt foarte curios să aflu, şi mi-ar 
face plăcere să mă întâlnesc cu editorii, ca să înţeleg dacă au existat îmbunătăţiri faţă de anul trecut. 
Este important, oricum, dincolo de aceste aspecte deosebite, dacă vreţi puţin tehnice, ca târgul să 
crească la nivel internaţional, pentru că schimbul de idei între editori, între agenţi literari şi chiar 
între editori este fundamentală pentru creşterea cărţii, la nivelul fiecărei ţări, şi pentru acest schimb 
care poate să aibă loc între diferite culturi. 
Realizator: Mă gândesc că sunteţi, asemeni multora dintre cei prezenţi în târg, la rândul 
dumneavoastră, cititor. Faţă de felul în care obişnuiaţi să vă faceţi lecturile, cum se întâmplă astăzi? 
Aţi rămas un fidel al printului, al cărţii tipărite sau sunteţi deja atât de modern încât purtaţi cu 
dumneavoastră 500-600 de cărţi într-o tabletă electronică.  
Marco Polillo: Am să vă spun mai multe. Nu numai că sunt un cititor, dar - şi asta este o curiozitate 
- sunt şi un scriitor, dar asta poate pentru că toată ziua sunt în faţa unui ecran de computer unde 
lucrez. Poate pentru că de doi ani de zile această parte, de fiecare dată când lumea ziaristică îmi ia 
un interviu, mă întreabă ce se va întâmpla cu cărţile în Italia, şi eu continui să privilegiez, totuşi, 
cărţile imprimate, dar sunt la fel de bine de conştient că viitorul se va îndrepta obligatoriu către 
cartea electronică, chiar dacă sunt convins că va rămâne şi cartea imprimată, nu numai pentru că 
generaţiile mai puţin tinere preferă acest gen de carte, pentru că este mai la îndemâna lor, dar este 
vorba şi de conceptul însuşi al lecturii, care se schimbă. Cartea electronică, folosirea instrumentelor 
informaticii dau mereu această senzaţie de rapiditate, de precaritate, de distanţă, dacă vreţi, între 
lucrurile pe care cineva le face, în timp ce citirea unei cărţi dă acest sentiment de o mai mare 
stabilitate. Nu citesc numai 10 rânduri dintr-o carte. În momentul în care iau o carte în mână, asta 
înseamnă că vreau să o citesc pe toată, în timp ce aceste tablete sunt folosite şi ca să primeşti şi-un 
e-mail, ca să trimiţi nişte articole la un ziar, şi atunci lucrurile sunt diferite. 
Realizator: În România, Institutul Cultural Român încurajează şi chiar pregăteşte, cu fonduri 
proprii, traducători din limba română în diverse limbi, inclusiv în limba italiană. Cum se întâmplă în 
Italia? Este traducătorul din limba italiană în limba română, de această dată, un, să-i spunem, 
autodidact? Sau este cineva care se impune prin propriile forţe? Sau există chiar o politică la nivel 
naţional în acest sens? 
Marco Polillo: Nu, din păcate nu există o politică la nivel naţional şi am să vă spun mai mult. Nu 
este foarte uşor să găseşti pe cineva care să traducă din limbi cum ar fi franceza şi engleza. Nu este 
uşor să găseşti traducători pregătiţi cu adevărat bine. Meseria de traducător este foarte grea, şi prin 
asta înţeleg un traducător care transferă o carte dintr-o limbă într-o altă limbă, pentru că nu este 
suficientă numai cunoaşteea limbii, ci necesită şi o capacitate, şi o calitate de a scrie în limba 
respectivă, pentru a încerca să păstrezi ceea ce reprezintă caracteristicile unui autor pe care-l traduci 
şi să eviţi să faci ceea ce reprezintă doar o traducere literară. Practic, este nevoie de cunoaştere, dar 
este nevoie şi de mult suflet. Şi cred că, într-adevăr, ar fi nevoie şi de o şcoală de traducători şi 
inclusiv cu contribuţie din partea statului. Acum, de vreo doi ani,  pentru această parte, în Italia, a 
fost constituit Centrul pentru carte şi lectură, care este subordonat Ministerului Bunurilor Culturale, 
şi printre diferitele iniţiative pe care le-au avut se numără şi aceea de a strânge informaţii despre 
lumea traducătorilor şi construirea unui fel de bază de date a celor mai buni traducători, cărora 
editorii italieni să le poată propune traducerea unor pagini din cărţile lor, pentru a ajuta vânzarea 
drepurilor de autor în diferite limbi străine. 
(este foarte greu să...) 
Marco Polillo: Este foarte greu să evaluezi un text dacă nu cunoşti foarte bine limba. Dacă, în 
schimb, eu, de pildă, mă prezint aici, la Bucureşti, cu cartea mea scrisă în italiană şi, eventual, cu 20 



de pagini traduse în limba română, atunci, interesul editorului român poate să fie mult mai mare. El 
poate să judece, în schimb, deseori, ei sunt nevoiţi să se adreseze unui expert, ca să fie în stare să 
publice această carte după aceea. 
Realizator: Această întâlnire, această sărbătoare a cărţii, aşa numim Gaudeamusul în fiecare 
toamnă, ar putea să fie, chiar cred că este, şi momentul unui adevărat schimb de informaţii despre o 
altă imagine a României. ce veţi comunica acasă despre ceea ce aţi văzut aici? Cum se vede 
România din perspectiva unui călător, ştiu că sunteţi scriitor care, trecând prin lume, scrie ceea ce 
vede. ce pagini aţi dedica României şi, în cazul acesta particular, Târgului Gaudeamus? 
Marco Polillo: Târgul Gaudeamus este un pic diferit faţă de târgurile pe care eu le cunosc. Pentru 
că, dacă vreţi, este un târg un pic mai plin de festivităţi. Spre deosebire de alte târguri, inclusiv în 
Italia, părţile de expunere, adică standurile editorilor şi părţile, dacă vreţi, întreţionere e mai 
degrabă, decât de prezentarea cărţilor, sunt foarte amestecate unele cu celelalte. Lipseşte, practic, 
acea detaşare pe care eu o consider, totuşi, pozitivă dintre vizitatori şi dintre cei care sunt prezentţi, 
care este, totuşi, caracteristică, unor târguri. Notez, de asemenea, această mare participare şi cred că 
ar fi, totuşi, bine ca, pe viitor, să se extindă această prezenţă internaţională. Oricum, am observat, e 
drept că m-am plimbat destul de puţin până acum, a existat o creştere a oraşuilu Bucureşti. Că 
Bucureştiul a devenit un oraş viu, ceea ce reprezintă un lucru foarte important, pentru că asta 
înseamnă că există un teren pe care se poate construi mult. Şi asta se observă şi din faptul că 
relaţiile sunt foarte mult facilitate. Un oraş închis, o lume care nu se deschide altora este o lume care 
are probleme, care nu se simte sigură pe ea. În schimb, eu aici am observat o deschidere foarte 
mare.  
Realizator: Şi v-aş întreba, în calitatea dumneavoastră de preşedinte al 92% dintre ditorii italieni, 
dacă aţi venit, în primul rând, să vindeţi sau să cumpăraţi. Spre ce vi se îndreaptă, mai ales, atenţia? 
Sunt cărţi pe care vor vrea colegii dumneavoastră, editorii, să le traducă în italiană? Speraţi să fie 
mai multe traduceri din italiană în română? 
Marco Polillo: Personal, am venit în calitate de ambasador, dar, evident, cu respectul cuvenit 
domnului ambasador al Italiei, pentru că, în calitate de editor, având o producţie deosebită, marii 
maeştri ai cărţilor pe care le public eu sunt toţi englezi sau americani. Deci, nu pot să îi vând în 
România şi nu pot să îi cumpăr din România. În schimb, am venitcu foarte multă plăcere, pentru că 
vreau să încerc să creez nişte legături mai bune între lumea editorială italiană şi cea română, iar 
obiecitvul ar fi, într-adevăr, acela de a intensifica traducerile. Dintr-o parte şi din cealaltă. Pe de altă 
parte, Italia şi România sunt două lumi care au foarte multe puncte de contact şi limba, practic, are 
aceleaşi origini şi mi s-au dat asigurări că, dacă ar veni un italian să locuiască aici mai multe luni 
sau un român ar merge în Italia să locuiască mai multe luni, ar înţelege imediat limba. Aşadar, vom 
încerca să extindem, practic, această lume a prozelor, a eseurilor, a cărţilor, tocmai pentru a crea o 
legătură între editori. 
Realizator: V-aş ruga să îi invitaţi pe cei care ne ascultă la târg, prin intermediul câtorva dintre 
numele importante care se află aici pentru cinci zile, cât durează Târgul Gaudeamus. 
Marco Polillo: Cred că este foarte important şi îmi face o plăcere deosebită să lansez acest apel 
radiofonic. Foarte rar lumea înţelege care este importanţa şi fascinaţia cărţilor. Pentru că se gândeşte 
"a, sunt aceleaşi lucruri, mă duc, oricum, în librărie şi le găsesc acolo". În schimb, participarea la 
târguri înseamnă descoperirea unei lumi complet diferite. Şi mai există şi un mare adevăr pe care eu 
l-am descoperit din experienţa mea italiană: când cinevaa căpătat obiceiul de a veni la un târg, 
revine. Noi avem două mari târguri în Italia, pentru public, unul la Torino, care, în curând, va 
împlini 25 de ani, şi unul la Roma, care va începe peste câteva zile şi care a ajuns la cea de-a zecea 
ediţie. Torino este un târg general, unde sunt prezenţi toţi editorii şi, în cinci zile, sunt în jur de 
350.000 de vizitatori. La Roma sunt numai editorii mici şi mijlocii, evident, spaţiile sunt cu mult 
mai reduse, dar, chiar şi aşa, şi acolo sutn circa 55.000 de vizitatori. Este important de spus că atât 
la Torino, cât şi la Roma se plăteşte biletul pentru a intra. Deci, eu chiar nu cred că, în fiecare an, 
400.000 de oameni se duc la un târg tocmai pentru că nu au nimic de făcut. Se duc, caută şi găsesc 
ceea ce caută. Aşadar, românii care mă ascultă în acest moment sunt invitaţi de mine să vină aici, 
pentru că ceea ce caută vor găsi, cu siguranţă.  
Realizator: Îi mulţumesc foarte mult domnului Marco Polillo, scriitor şi preşedinte al Asociaţiei 
Italiene a Editorilor, şi colegei noastre, Mioara Cioranu, care a asigurat traducerea acestui interviu. 
Vă mulţumesc!/ 
 



Italia, oaspete de onoare la ediţia de anul acesta a Târgului Gaudeamus 
 
TVR CULTURAL (23 noiembrie2011, ora 21:03) - Oaspetele de onoare al Târgului Gaudeamus 
depune mult volum de muncă şi de carte la această ediţie. Totul pentru a-i atrage pe vizitatori. Italia, 
în calitate de invitat special, a pregătit sute de titluri, lansări, spectacole şi dezbateri. Au mai rămas 
patru zile pline în care le puteţi descoperi sau urmări. 
Reporter: Timp de cinci zile, italiana este, după română, a doua limbă ca importanţă printre cele 
vorbite la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus. 
-: Participarea Italiei ca ţară invitată de onoare la Gaudeamus, 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 italian în România, pe întreg cuprinsul ultimului an. 
Reporter: Pentru prima zi a târgului, ne-am propus să găsim principalele puncte de pe harta Italiei 
sub cupola Romexpo. Prima oprire: standul principal al Italiei. Ne-e întâmpinat Alina, aşa cum face 
zilele acestea cu toţi vizitatorii standului. 
Alina: Rolul meu aici este să întâmpin doritorii de cultură, să le ofer un pliant, să îi ajut să găsească 
cartea pe care şi-o doresc şi să-i invit să mai vină pe la noi. 
Reporter: La nivelul următor am descoperit standul Asociaţiei Amicii di Pavese, care a venit cu 
sperane şi cu programe variate la acest târg. 
-: Cred că este foarte important că Italia este invitată de onoare la Târgul Gaudeamus, având în 
vedere că de obicei în Italia imaginea despre România nu este întotdeauna una dintre cele mai 
frumoase şi convergenţa culturilor română şi italiană dă posibilitatea să trimitem o altfel de imagine 
şi un altfel de mesaj către Italia. 
Reporter: Tot la standul Asociaţiei Amicii din Pavese am întâlnit şi o echipă româno-italiana de 
jurnalişti. Materialele lor sunt difuzate chiar în Italia de primul canal tv digital bilingv. Unul dintre 
partenerii români ai canalului Casa Mia Tv este postul Radio România Actualităţi. 
-: Postul nostru tv s-a născut cu un motiv: acela că legăturile dintre italieni şi români se dezvoltă tot 
masi mult. Casa Mia Tv are scopul de a relata despre activităţi de genul Târgului Gaudeamus, 
activităţi care contribuie la dezvoltarea legăturilor româno-italiene. 
-: Nu trebuie să rataţi sâmbăta viitoare la standul nostru ocazia de a transmite un mesaj prietenilor şi 
rudelor dumneavoastră din Italia prin intermediul Casa Mia Tv.  
Reporter: Despre Târgul Gaudeamus şi despre România se vorbeşte pe larg anul acesta şi la RAI, 
grupul naţional italian de radio şi televiziune. 
-: Vom trnasmite pe canalele RAI pe toată durata târgului. Avem aici mulţi reprezentanţi italieni 
care iau parte la evenimente şi totodată vom purta permanent un dialog transmis pe unde radio 
despre ce se întâmplă la Gaudeamus. 
Reporter: Italia sărbătoreşte anul acesta atât cartea tipărită în limba lui Dante în România, cât şi 
împlinirea a 150 de ani de la unirea într-un singur stat a provinciilor italiene. 



Interviu cu Marco Simeon, director pentru Relaţii instituţionale şi internaţionale al RAI – 
Radioteleviziunea Italiană 
 
RADOR - RRI (25 noiembrie 2011) 
 
Reporter: Ce loc ocupă Radio România în cadrul strategiei relaţiilor instituţionale şi internaţionale 
ale RAI? 
Marco Simeon: Un loc important, de partener privilegiat pentru noi şi pentru Italia. Radio România 
este prezent în mai multe organisme internaţionale, alături de RAI. Aşa cum am amintit şi in 
intervenţia pe care am avut-o în deschiderea Târgului, în cadrul Conferinţei permanente a 
audiovizualului mediteranean COPEAM şi al Comunităţii Italofone de Radioteleviziune, construim 
punţi de comunicare împreună în fiecare zi. 
Reporter: Aşadar, apartenenţa Radio România la Comunitatea Italofonă de Radioteleviziune este 
importantă pentru colaborarea cu RAI.... 
Marco Simeon: Da, pentru că promovează un proiect ambiţios, acela al cultivării limbii italiane în 
lume, ceea ce facilitează mai buna cunoaştere reciprocă şi schimburile culturale, aşa cum s-a 
întâmplat în anul 2010 la Florenţa, când Accademia della Crusca a găzduit o reuniune de înaltă 
ţinută, la care Radio România s-a remarcat ca un partener cu care dorim să mergem mai departe, 
pentru a construi un proiect cultural pentru italienii din străinatate şi, în general, pentru promovarea 
culturii ţării noastre în lume, iniţiative în care, cu siguranţă, Radio Romania este unul dintre 
protagonişti. 
Reporter: Ce proiecte doriţi să dezvoltaţi in viitor cu Radio România? 
Marco Simeon: Vom continua toate proiectele din cadrul COPEAM, în care ne-am implicat la  
maximum, cum sunt cele referitoare la “Primavara arabă” şi toate iniţiativele culturale de 
parteneriat. Obiectivele ambiţioase nu lipsesc şi sperăm să vă avem întotdeauna alături de noi 
pentru a le promova împreună. Un alt proiect ambiţios este “Adriatico”, promovat de Comunitatea 
Italofonă de Radioteleviziune şi sperăm să participaţi la această iniţiativă, care va contribui la 
consolidarea relaţiilor dintre ţările noastre. 
Reporter: Ce impresie v-a facut Târgul Gaudeamus?  
Marco Simeon: Mi-a creat o stare de maximă armonie şi destindere intelectuală. Atunci când marile 
iniţiative nu sunt plictisitoare, înseamnă că au deja succes. Sper ca acest proiect să ofere românilor 
şi culturii lor o nouă ocazie de a se prezenta lumii, Europei, scenei internaţionale. Ne bucură foarte 
mult faptul că am putut avea privilegiul unui stand propriu, în cadrul acestui târg unde se întâlnesc 
culturile mai multor ţări prietene şi, mai ales, că am putut pune în valoare cartea ca vector de 
dezvoltare culturală. 
Reporter: Vă multumesc.  
Marco Simeon: Şi eu vă mulţumesc. 
 
Interviul a fost realizat de Iuliana Anghel 
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