Craiova, 2 martie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Cea de a XIII-a ediţie a Târgului GAUDEAMUS Craiova s-a încheiat duminică, 2 martie; evenimentul,
derulat în intervalul 26 februarie – 2 martie sub motto-ul „Oferă în dar o carte ... de Mărţişor!” a fost
găzduit, conform tradiţiei, de foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.
Ediţia 2014 a Târgului - numărul 79 în seria GAUDEAMUS, iniţiată în anul 1994 – a fost organizată de Radio
România: echipa Gaudeamus - Centrul Cultural Media Radio România şi Radio Oltenia - Craiova, post
public regional care în iunie 2014 va împlini 60 de ani de existenţă.
În premieră în acest an, Târgul GAUDEAMUS Craiova a avut doi preşedinţi de onoare: îndrăgitul actor Emil
Boroghină şi domnul Mircea Pospai, cel care a condus postul Radio România Oltenia – Craiova timp de 15
ani.
Premiile Târgului GAUDEAMUS Craiova 2014, decernate în cadrul festivităţii care a avut loc duminică,
2 martie, ora 12.00, sunt următoarele:
Trofeele GAUDEAMUS acordate expozanţilor prin Votul Publicului
 Trofeul GAUDEAMUS: locul 3 – Okian, locul 2 – Editura Nemira şi locul 1 – Editura Humanitas;
 Cea mai râvnită carte a târgului a fost desemnată seria „Jocurile foamei” de Suzanne Collins,
publicată de Editura Nemira
 Trofeul Presei a revenit cotidianului „Cuvântul Libertăţii” – secţiunea publicaţii, postului Radio Sud –
secţiunea radio şi postului Digi 24 Craiova – secţiunea TV; deşi posturile Radio România au primit cele
mai numeroase voturi, acestea nu au intrat în competiţie dat fiind statutul de organizator al instituţiei.
Premiul Educaţia, oferit de către organizatori uneia dintre instituţiile de învăţământ participante, a revenit
Editurii Universitaria Craiova (Universitatea din Craiova).
Premiul Miss Lectura a fost câştigat de domnişoara Mădălina Tudose, absolventă a Facultăţii de Finanţe –
Bănci (Universitatea din Craiova). Premiul constă într-o ţinută vestimentară oferită de Casa de Modă Ilinca.
Câştigătorii premiilor acordate la Tombola GAUDEAMUS, derulată pe baza buletinelor de Vot al Publicului
au fost: domnul Mihai Marica – o tabletă Asus oferită de Rotary Club Craiova, domnul Florin Bădescu - un
minisistem audio Phillips oferit de către Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova şi domnul Iancu
Sălceanu - un smarphone Samsung Galaxy Xcover, oferit de către organizatori.
Bilanţul statistic al ediţiei se prezintă astfel:
 Suprafaţa târgului: circa 300 mp;
 Numărul expozanţilor reprezentaţi la târg, aparţinând domeniilor majore de activitate de pe pieţele
editorială şi educaţională a fost de 53.
 Târgul a găzduit 50 de evenimente culturale, adresate unui public diversificat.
 Numărul vizitatorilor a fost de peste 12.500.
 Peste 1.000 de volume au fost donate de către vizitatori şi expozanţi în cadrul proiectului „Cărţile se
întorc acasă”.
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Proiecte Radio România - GAUDEAMUS
 Finala zonală a Concursului Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu”, organizată de Radio România
Oltenia – Craiova. Câştigătorii concursului, desemnaţi de un juriu format din profesori de limba română, au
fost: Radu Bora (Colegiul Naţional „Carol I”) – locul 3, Tiziana Gagiu (Colegiul Naţional „Elena Cuza”) –
locul 2 şi Monica Litră (Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”) – locul 1. Premiile au constat în sume
de bani destinate achiziţiei de cărţi din târg, oferite de organizatori. Ocupanta locului 1 va participa la finala
naţională a concursului, care va avea loc cu prilejul ediţiei a XXI –a a Târgului Internaţional GAUDEAMUS –
Carte de Învăţătură (Bucureşti, 19 - 23 noiembrie a.c.).
 Invitaţi de nota 10: Olimpicii României, proiect prin care postul public de radio promovează şi
recompensează performanţele obţinute pe plan internaţional de către reprezentanţii la vârf ai învăţământului
românesc, cu prilejul evenimentelor din cadrul programului LECTURA.
Invitaţii de nota 10 ai Târgului GAUDEAMUS Craiova 2014, elevi din judeţele Dolj, Gorj şi Vâlcea, premiaţi
la olimpiade internaţionale din diferite discipline au fost: Dumitru Călugăru (Colegiul Naţional „Tudor
Vladimirescu” din Târgu Jiu), Ioana Elisabeta Militaru (Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova), Dan
Mircea Mirea (Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova), Ioan Laurenţiu Ploscaru (Colegiul Naţional
„Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea), Ileana – Gabriela Popescu (Colegiul Naţional „Alexandru
Lahovari” din Râmnicu Vâlcea) şi Izabela Tiberiade (Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova). Premiile au
fost oferite de Automobile Dacia, organizatori şi de către câţiva dintre expozanţii la această ediţie (editurile
Alma, Art, Casa Radio, Cetatea de Scaun, Corint, Didactică şi Pedagogică, Eikon, Humanitas, Nemira,
Niculescu, Proeditură şi Tipografie, Semne-Artemis, Univers şi Univers Enciclopedic).
 Cărţile se întorc acasă, campanie care are ca principal obiectiv constituirea, prin donaţii din partea
expozanţilor şi a vizitatorilor, a unui fond de carte care va avea ca beneficiari biblioteci ale unor comunităţi
subfinanţate din acest punct de vedere; proiectul continuă o tradiţie care durează de la primele ediţii ale
Târgului Internaţional GAUDEAMUS (Coşul Târgului). Cele peste 1.000 de volume donate cu prilejul
Târgului GAUDEAMUS Craiova vor avea ca destinaţie Centrul de Detenţie pentru Tineri şi Minori Craiova.
Partenerii organizatorilor au fost, la această ediţie: Automobile Dacia, Hotel Parc, Rotary Club Craiova,
Casa de Modă Ilinca, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova, cotidianul Cuvântul Libertăţii
– partener media şi Asociaţia Activ.Cult.
Un eveniment organizat de Radio România
Pentru detalii suplimentare privind această ediţie a Târgului GAUDEAMUS Craiova, vă rugăm să accesaţi
website-ul www.gaudeamus.ro sau să vă adresaţi Secretariatului GAUDEAMUS. Persoane de contact: Mara
Alecu (tel. 0743 123 700, e-mail mara@gaudeamus.ro) şi Ioana Lădaru (0742 107 583, e-mail
ioanaladaru@yahoo.com ) .
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