Craiova, 28 februarie 2017
GAUDEAMUS Craiova, cel mai frumos mărţişor de la Radio România!
Caravana GAUDEAMUS ajunge în inima Băniei odată cu primăvara.
Şi în acest an, conform unei tradiţii care împlineşte 16 ani, Gaudeamus Craiova deschide, în intervalul 1 – 5
martie, seria evenimentelor culturale dedicate cărţii, pe care Radio România le organizează de peste douăzeci de
ani în cadrul Programului LECTURA.
GAUDEAMUS Craiova 2017, evenimentul cu numărul numărul 97 în seria GAUDEAMUS, este organizat de
Radio România prin Centrul Cultural Media şi Radio România Oltenia – Craiova şi va fi găzduit de
foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.
Deschiderea oficială a ediţiei va avea loc miercuri, 1 martie, la ora 12.00. Programul de vizitare este
următorul: de miercuri până sâmbătă, între orele 10.00 şi 18.00 şi duminică, între orele 10.00 şi 15.00. Intrarea
este liberă pentru toate categoriile de public.
***
Programul LECTURA este un proiect de anvergură naţională, iniţiat şi derulat de Radio România, al cărui
principal obiectiv este susţinerea culturii scrise din ţara noastră prin evenimente de tip expoziţional şi proiecte
culturale.
Palmaresul cumulat al programului, în intervalul 1994 – 2016, însumează 96 de evenimente organizate sub
brandul GAUDEAMUS, aproape 9.700 de expozanţi, 2.800.000 de vizitatori şi circa 11.600 de manifestări
culturale, cu profil preponderent literar.
Principalele componente ale programului sunt: GAUDEAMUS Internaţional (23 de ediţii), Caravana
GAUDEAMUS (Cluj-Napoca – 17 ediţii, Craiova – 16 ediţii, Litoral – 8 ediţii, Oradea – 3 ediţii),
GAUDEAMUS Carte Şcolară (14 ediţii) şi o serie de proiecte culturale conexe.
Calendarul Programului LECTURA 2017 mai cuprinde: Cluj-Napoca (5 - 9 aprilie), Oradea (10 – 14 mai),
Litoral (11 – 15 august), GAUDEAMUS Carte Şcolară (14 – 24 septembrie) şi GAUDEAMUS Internaţional (22
- 26 noiembrie).
***
Ca în fiecare an, GAUDEAMUS le aduce craiovenilor nenumărate „mărţişoare” sub cele mai variate, atractive şi
… neaşteptate forme. Noutăţile vin atât din partea expozanţilor, concretizate prin cele mai proaspete apariţii
editoriale, unele volume fiind publicate chiar în premieră în ţara noastră, cât şi din partea organizatorului.
Câteva dintre noutăţi se regăsesc mai jos. Pe restul, vă aşteptăm să le descoperiţi în incintă, în zilele care vin.
 Întrucât teatrul şi literatura fac întotdeauna casă bună, publicul Gaudeamus va avea prilejul să asiste la o
întreagă serie de spectacole literare - recitaluri de poezie, lecturi din volumele lansate la această ediţie –
susţinute de actori ai Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, coordonaţi de regizoarea Diana Mihailopol de
la Teatrul Naţional Radiofonic.
 Expoziţia „Poveştile clipei”, organizată de Radio Oltenia Craiova: 16 ediții ale Caravanei Gaudeamus la

Craiova. 16 „povești ale clipei”. 16 instantanee fotografice reconstruite în cuvinte, 16 poezii în imagini
transformate în 16 poeme în proză.
 Expoziţia „Primăvară în sufletul tău”, organizată de Casa de Modă Ilinca, al cărei vernisaj va avea loc
miercuri, 1 martie, la ora 17.00.
 Tombola GAUDEAMUS, cu premii extrem de atractive: o tabletă oferită de Asociaţia Nexus Community
Project, un sistem audio oferit de Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova, un voucher Emag în

valoare de 250 de lei şi un ruscac cu surprize, oferite de Dacia şi o serie de premii acordate de Lions Club
Craiova (o boxă, un aparat foto subacvatic, o brăţară fintess şi un power-bank). Tombola se derulează pe
baza buletinelor de Vot al Publicului, iar tragerea la sorţi a câştigătorilor va avea loc sâmbătă, 4 martie,
la ora 16.45.
***
Gaudeamus Craiova 2017, repere statistice:
- 50 de expozanţi reuniţi în 38 de standuri, reprezentând principalele categorii active pe piaţa de carte şi educaţie
din România - edituri, agenţii de difuzare de carte şi produse multimedia, instituţii de învăţământ, edituri străine
reprezentate de către distribuitori de carte.
- o suprafaţă de peste 340 mp de standuri
- 52 de evenimente, propuse de către organizator şi expozanţi şi adresate unui public variat ca domenii de interes
şi vârstă: lansări şi prezentări de carte, întâlniri cu scriitorii, momente artistice şi dezbateri despre carte, literatură
şi promovarea lecturii.
Cea de a XVI-a ediţie a Caravanei GAUDEAMUS la Craiova va constitui şi cadrul pentru reluarea câtorva
dintre proiectele deja tradiţionale, iniţiate şi derulate de Radio România:
 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 are ca beneficiari biblioteci ale unor comunităţi
subfinanţate din acest punct de vedere.
 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. Sâmbătă, 4 martie, la ora 14.00, sunteţi aşteptaţi să îi cunoaşteţi pe invitaţii de nota 10 ai acestei
ediţii, elevi din această zonă a ţării premiaţi la olimpiade internaţionale la diferite discipline: Ramona Deaconu
(elevă a Colegiului Naţional de Informatică „Ion Minulescu” din Slatina) şi Elena Diana Gabroveanu (elevă a
Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova). Premiile vor fi oferite de Dacia şi Lions Club Craiova.
 Faza locală a Concursului Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu”, organizată de Radio România Oltenia Craiova, care va avea loc vineri, 3 martie, începând cu ora 13.30. Concursul, adresat liceenilor, are ca
principal obiectiv promovarea literaturii şi a lecturii în rândul tinerilor. Premiile vor fi oferite de Lions Club
Craiova.
Premiile GAUDEAMUS Craiova 2017 vor fi decernate duminică, 5 martie, începând cu ora 12.00, astfel:
 Trofeele GAUDEAMUS (acordate editurilor - locurile 1, 2 şi 3) şi Cea mai râvnită carte, decernate prin
Votul Publicului exprimat prin completarea unor chestionare distribuite în rândul vizitatorilor pe întreg
parcursul evenimentului
 Trofeele Presei - decernate jurnaliştilor pe secţiunile publicaţii, radio, TV şi online, tot prin Votul Publicului
 Premiul Educaţia – decernat unei instituţii de învăţământ în semn de apreciere a modului de promovare a
ofertei sale educaţionale la GAUDEAMUS Craiova
 Premiul Miss Lectura, acordat celei mai frumoase vizitatoare de către organizator şi Casa de Modă Ilinca
 Premiile Tombolei GAUDEAMUS
Gaudeamus Craiova - un eveniment Radio România
Parteneri principali: BRD Groupe Société Générale şi Dacia
Parteneri: Lions Club Craiova, Asociaţia Nexus Community Project, Casa de Modă Ilinca, Uniunea Scriitorilor
din România – Filiala Craiova,
Parteneri media: mediaTRUST, Asociația Global City 2020 - Cetatea Băniei, Cuvântul Libertății
Pentru detalii suplimentare privind această ediţie a Caravanei 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 Cornelia Scarlat (tel. 0745 109 648, e-mail
cornelia@gaudeamus.ro ).

