Craiova, 3 martie 2013

Comunicat de presă
Duminică, 3 martie, s-a încheiat ediţia a 12-a a Târgului GAUDEAMUS Craiova, eveniment
cultural expoziţional organizat de Radio România, prin echipa GAUDEAMUS şi studioul regional Radio
România – Oltenia Craiova, în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.
Evenimentul cu numărul 73 din seria târgurilor organizate de Radio România ca parte a Programului
LECTURA a reunit în acest an 43 de editori, distribuitori de profil, instituţii culturale şi de învăţământ,
la care se adaugă numeroase edituri străine reprezentate în standurile agenţiilor de distribuţie de carte
participante.
Dublu record la GAUDEAMUS Craiova 2013: cel mai mare număr de vizitatori de până acum:
cca. 12.000 de persoane, la care se adaugă un total de 30 de evenimente culturale – lansări şi prezentări de
carte, întâlniri cu scriitori şi dezbateri – care au adus în prim-plan personalităţi ale vieţii culturale din ţară şi
din Oltenia. O prezenţă specială în cadrul Târgului a fost criticul literar Eugen Negrici, care a lansat la
GAUDEAMUS Craiova ediţia a II-a a volumului Figura spiritului creator, publicat de Editura Cartea
Românească.
Preşedinte de onoare al Târgului a fost Emil Boroghină, amfitrion al celor 12 ediţii
GAUDEAMUS Craiova de până acum.
Vedetele ediţiei GAUDEAMUS Craiova 2013 au fost olimpicii internaţionali din Oltenia, care
au fost protagoniştii unei ceremonii de premiere organizate sâmbătă, 2 martie, în cadrul proiectului Invitaţi
de nota 10: Olimpicii României. S-au aflat în atenţia publicului şi a presei: Radu Adrian Marian, medalie
de aur la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe a Uniunii Europene (Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”,
Craiova), Ioan Laurenţiu Ploscaru, medalie de aur la Balcaniada de Matematică pentru Juniori (Colegiul
Naţional „Alexandru Lahovari”, Râmnicu-Vâlcea), Mircea Dan Mirea, medalie de argint la Olimpiada
Internaţională de Fizică şi Biologie (Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova), Elena Dalaban, locul I la
Olimpiada Internaţională de Limbă, Comunicare şi Literatură Română (Colegiul Naţional „Spiru Haret”,
Târgu-Jiu). Olimpicii au primit premii din partea sponsorilor, Automobile Dacia şi Sonimpex, precum şi
cărţi oferite de editurile Casa Radio, Aius, Eikon, Semne - Artemis, Adevărul, Corint, Alma, Cetatea de
Scaun, Nemira.
Sâmbătă, 2 martie, a avut loc etapa zonală a Concursului Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu”,
o competiţie de creativitate şi comunicare pe teme de literatură la care au participat elevi de la mai multe
licee din Craiova. Câştigătorii concursului au fost: locul I – Gabriela Bănică, clasa a XI-a, Colegiul
Naţional „Fraţii Buzeşti”, locul II – Mihaela Roşca, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Carol I”, locul III –
Ileana Ancuţa Simion, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova. Finala concursului se va
desfăşura cu prilejul Târgului Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură, care va avea loc în
perioada 13-17 noiembrie a.c. în Pavilionul Central Romexpo, Bucureşti.
Peste 400 de volume au fost donate de către vizitatorii şi editorii participanţi la Târg ca urmare a
campaniei „Cărţile se întorc acasă”. În premieră în acest an, volumele donate au fost direcţionate către
bibliotecile a două penitenciare din Craiova: Penitenciarul de Maximă Siguranţă şi Penitenciarul pentru
Tineri şi Minori. Campania de donaţie de carte se derulează în Bucureşti şi pe parcursul anului în oraşele
Caravanei GAUDEAMUS, iar de la lansarea acestui proiect în 2010 până în prezent, peste 55.000 de volume
au fost donate către biblioteci publice rurale şi şcolare din aria de acoperire a posturilor Radio România.
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Premiile Târgului GAUDEAMUS Craiova 2013 au fost decernate duminică, 3 martie, ora 12.00
astfel:
*Trofeele GAUDEAMUS (acordate prin Votul Publicului exprimat prin completarea de către vizitatori a
unor chestionare distribuite pe durata Târgului):
− locul I: Editura HUMANITAS
− locul II: Editura TRITONIC
− locul III: Editura NEMIRA
*Cea mai râvnită carte a Târgului (prin Votul Publicului): volumul Amintiri din pribegie, de Neagu
Djuvara, publicat de Editura Humanitas şi volumul Comunicarea radiofonică. Provocările prezentului, de
Gabriela Rusu-Păsărin, publicat de Editura Tritonic;
*Trofeele Presei - decernate jurnaliştilor pe secţiunile: presă scrisă – cotidianul Cuvântul libertăţii; TV –
posturile Digi24 Craiova, TVR Craiova şi GTV; la secţiunea radio, premiul nu s-a acordat întrucât publicul
a nominalizat aproape în unanimitate postul Radio România – Oltenia Craiova, organizator al Târgului;
*Premiul Educaţia – Editura UNIVERSITARIA din Craiova;
*Premiul special “Vocea craioveană a Târgului GAUDEAMUS” oferit domnului Mircea POSPAI,
redactor-şef Radio România – Oltenia Craiova;
*Premiul Miss Lectura: domnişoara Roxana Săvulescu.
Premiul Tombolei GAUDEAMUS – o tabletă oferită de Rotary Club Craiova – a fost câştigat de domnul
Virgiliu Mateescu.
Caravana GAUDEAMUS va continua cu Târgul GAUDEAMUS Cluj-Napoca, ediţia a 14-a, care se va
desfăşura în perioada 17-21 aprilie în Piaţa Unirii din Cluj.
Parteneri media: Cuvântul Libertăţii, Şapte Seri
Sponsori: Automobile Dacia, Rotary Club Craiova, Casa de Modă „Ilinca”, Sonimpex

Pentru informaţii suplimentare despre această ediţie a Târgului, vă rugăm să consultaţi pagina web
www.gaudeamus.ro, sau să vă adresaţi Secretariatului GAUDEAMUS. Persoane de contact: Irina Ungureanu (Târgul
GAUDEAMUS), tel.: 0749 123 910, e-mail: irina@gaudeamus.ro, Ioana Lădaru (Radio România – Oltenia Craiova),
tel.: 0742 107 583, e-mail: ioanaladaru@gmail.com.
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