Bucureşti, 19 februarie 2015

Târgul GAUDEAMUS Craiova 2015
Cu o carte, se face primăvară ...
... cel puţin la Craiova, unde Caravana GAUDEAMUS revine conform tradiţiei şi în 2015, pentru a marca
printr-un eveniment cu totul special trecerea într-un nou anotimp.
Ediţia craioveană a Târgului GAUDEAMUS, organizată de Radio România – Centrul Cultural Media Radio
România şi Radio România Oltenia – Craiova, se va desfăşura în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”
în perioada 25 februarie – 1 martie.
Deschiderea oficială a Târgului GAUDEAMUS Craiova 2015 va avea loc miercuri, 25 februarie, la ora
12.00, iar programul de vizitare al târgului este următorul: miercuri – sâmbătă, între orele 10.00 şi 18.00 şi
duminică, între orele 10.00 şi 15.00. Intrarea publicului este liberă.
Oferta ediţiei cu numărul 14 a evenimentului readuce în atenţia publicului craiovean câteva dintre elementele
care definesc profilul şi atmosfera specifice târgurilor GAUDEAMUS:
- o selecţie generoasă de titluri reprezentative pentru piaţa românească – carte, audiobook, CD/DVD, jocuri
educative – multe dintre ele extrem de potrivite pentru a fi oferite celor dragi alături de sau chiar în locul
tradiţionalului mărţişor;
- importante reduceri de preţuri, pachete şi oferte promoţionale;
- un program dens şi variat de evenimente culturale (lansări, dezbateri), într-un număr record pentru Târgul
GAUDEAMUS Craiova;
- finala zonală a Concursului Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu”, adresat liceenilor;
- Invitaţi de nota 10: Olimpicii României, cu participarea elevilor din zona Olteniei premiaţi la concursuri
internaţionale la diverse discipline;
- concursul „Miss Lectura” şi Tombola Gaudeamus.
Ca şi la ediţiile precedente, expozanţii şi vizitatorii târgului sunt invitaţi să participe la proiectul „Cărţile se
întorc acasă”, prin intermediul căruia aproape 110.000 de volume donate cu prilejul Târgurilor GAUDEAMUS,
începând cu anul 2010, au ajuns în biblioteci publice şi şcolare, majoritatea din mediul rural, subfinanţate la
capitolul achiziţii.
Conferinţa de presă care precede deschiderea ediţiei va avea loc marţi, 24 februarie, la ora 11.30, la sediul
Radio România Oltenia Craiova (Bulevardul Ştirbei Vodă nr. 3).
Parteneri GAUDEAMUS Craiova 2015:
Partener principal – BRD Groupe Société Générale
Proiect susţinut de Ministerul Culturii
Parteneri: Automobile Dacia, Club Rotary Craiova, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova, Casa de
Modă Ilinca, Hotel Parc şi cotidianul Cuvântul Libertăţii.
Un eveniment organizat de RADIO ROMÂNIA
Pentru informaţii suplimentare privind această ediţie a Târgului GAUDEAMUS Craiova, vă rugăm să vă
adresaţi Secretariatului GAUDEAMUS (office@gaudeamus.ro). Persoane de contact: Cornelia Scarlat
(0745 109 648) şi Ioana Lădaru (0742 107 583).

