Bucureşti, 16 aprilie 2015
Capitala Europeană a Cărţii: Cluj - Napoca
Radio România vă invită să rămâneţi în dispoziţie de sărbătoare pentru un eveniment care celebrează
deopotrivă cartea, dar şi mult aşteptata venire a primăverii: Târgul GAUDEAMUS Cluj-Napoca.
Sărbătoarea anuală a cărţii, organizată de Radio România prin Centrul Cultural Media Radio România şi
Radio Cluj va avea loc între 22 şi 26 aprilie, în incinta unui pavilion expoziţional mobil amplasat în Piaţa
Unirii.
Evenimentul, care a ajuns în acest an la cea de a XVI-a ediţie, este unul dintre reperele majore ale agendei
culturale clujene de peste 15 ani. În mod excepţional în acest an, Târgul GAUDEAMUS a fost inclus în
calendarul evenimentelor culturale ale oraşului-gazdă, în cadrul proiectului „Cluj – Capitală Europeană a
Tineretului 2015”.
Astfel, Clujul va deveni pentru cinci zile şi o capitală a cărţii, târgul îmbogăţind în mod semnificativ programul
dens şi variat al proiectului. Oferta ediţiei, tradiţională (prin atmosfera inconfundabilă şi prin prezenţa constantă
a celor mai sonore nume de pe piaţa naţională de carte), dar în fiecare an reîmprospătată prin titluri şi concepte
noi, va include:
 cele mai recente apariţii editoriale din ţară şi de peste hotare (prin participarea unor importante edituri şi
agenţii de difuzare de carte), bestseller-urile momentului şi titlurile în vogă în ultima perioadă;
 serii de autor, pachete, oferte promoţionale şi reduceri, acordate cu prilejul târgului de către cei peste 80 de
expozanţi, prin care cartea devine, pentru câteva zile, mai accesibilă;
 concursuri pentru public: Tombola GAUDEAMUS cu premii extrem de atractive, dedicată vizitatorilor
cumpărători de carte şi Miss Lectura;
 campania de donaţii „Cărţile se întorc acasă” iniţiată şi derulată de Radio România, prin care vizitatorii
sunt încurajaţi să cedeze volumele care le prisosesc celor care au din ce în ce mai greu acces la ele;
 proiectul „Invitaţi de nota 10: Olimpicii României”, derulat în toate oraşele care găzduiesc Târgurile
GAUDEAMUS, care recompensează şi promovează performerii din învăţământul românesc, la diferite
discipline.
Conferinţa de presă care precede deschiderea ediţiei va avea loc marţi, 21 aprilie, la ora 12.00, la sediul
Radio Cluj (str. Donath nr. 160).
Parteneri:
BRD Groupe Société Générale – partener principal al Caravanei GAUDEAMUS 2015
Proiect susţinut de Ministerul Culturii
Sponsori: Automobile Dacia, Casa Augustin, Restaurant Shanghai, Azaria Cosmetics şi Asociaţia Clujul
de altădată.
Eveniment iniţiat şi organizat de Radio România, în cadrul Caravanei GAUDEAMUS 2015, cu sprijinul
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.
Pentru detalii suplimentare, vă invităm să vă adresaţi Secretariatului GAUDEAMUS.
Persoane de contact: Lucian Creţu (tel. 0740 12 11 72; e-mail lucian@gaudeamus.ro) şi Connie Chifor (tel.
0745 109 649; e-mail connie@gaudeamus.ro).

