Craiova, 28 februarie 2016

Târgul GAUDEAMUS Craiova 2016 – ediţie aniversară cu surprize şi recorduri

Târgul GAUDEAMUS Craiova, organizat de Radio România - Centrul Cultural Media Radio România
şi Radio România Oltenia Craiova, lider de audienţă în zonă - s-a derulat în intervalul 24 - 28 februarie în
foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, sub motto-ul „Cel mai citit târg de carte de la cel mai ascultat
radio”.
Proiecte Radio România – GAUDEAMUS. Evenimente conexe.
 Miercuri, 24 februarie, înainte de deschiderea oficială a ediţiei, peste 2.500 de persoane (dintre care mai
mult de 1.600 au fost elevi şi cadre didactice) au format primul lanţ uman în onoarea Cărţii. Într-un gest
de solidaritate şi implicare fără precedent, participanţii şi-au înmânat o carte – simbol care a străbătut
astfel traseul dintre Radio România Oltenia Craiova şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, gazda
Târgului GAUDEAMUS. Evenimentul, iniţiat şi organizat de Radio România Oltenia Craiova şi derulat cu
sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a fost o manifestare publică de susţinere a cărţii şi de
redeşteptare a interesului pentru lectură, în special în rândul tinerilor.
La finalul ediţiei, echipa Radio România Oltenia Craiova a predat cartea – simbol colegilor de la Radio
România Cluj, gazdele următorului eveniment din Caravana GAUDEAMUS 2016. (20 – 24 aprilie, Piaţa
Unirii din Cluj-Napoca)
 Finala zonală a Concursului Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu”, organizată de Radio România
Oltenia – Craiova. Câştigătoarele concursului, desemnate de un juriu format din profesori de limba română, au
fost: Cristina Andrei (Colegiul Naţional „Elena Cuza”) – locul 1, Miruna Radu (Colegiul Naţional
Pedagogic „Ştefan Velovan”) – locul 2 şi Luciana – Diana Riza (Colegiul Naţional „Elena Cuza”) - locul 3.
Premiile au constat în sume de bani destinate achiziţionării 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 23 –a a Târgului
Internaţional GAUDEAMUS – Carte de Învăţătură (Bucureşti, 16 – 20 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 2016, elevi din Craiova premiaţi la olimpiade internaţionale la diferite discipline, au
fost: Adrian Emanuel Dicu, George – Radu Romanescu, Elena – Mădălina Stănăşel, Maria Teodora
Şerban şi Alexandra Maria Udriştoiu (toţi elevi ai Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova).
Premiile au fost oferite de Radio România şi Automobile Dacia.
Câştigătorii Concursului Naţional de Lectură şi invitaţii de nota 10 au fost premiaţi şi de către participanţi:
editurile Casa Radio, Corint, Humanitas, Nemira şi Semne - Artemis.
 Happy Minutes la GAUDEAMUS s-a numit concursul organizat cu sprijinul participanţilor la această ediţie
şi care a făcut fericiţi peste 20 de vizitatori. Zilnic, câţiva dintre vizitatorii aflaţi în locul şi în momentul
potrivite (la standul editurii desemnate să ofere premiul, în momentul anunţării concursului) au primit câte un
volum cadou, oferit de către unul dintre expozanţi. Participanţii care au susţinut acest proiect au fost: editurile
Aius PrintEd, Antet, Art, Casa Radio, CECCAR, Corint, Curtea Veche Publishing, Eikon, Media Erc
Press, Fevrodest Agora, Humanitas, Militară, Nemira, Niculescu, Nomina, RAO, Remind, Semne –
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Artemis şi Univers Enciclopedic şi Astro Impex, Clubul Fly High al Asociaţiei Aproape de Tineri,
Fischer International şi Okian.
 Cărţile se întorc acasă, campanie care are ca principal obiectiv constituirea, prin donaţii din partea
vizitatorilor, a unui fond de carte (circa 1.500 de volume) va avea în acest an ca beneficiar publicul din
localități din zona de audiență a Radio România Oltenia Craiova.
 Tombola GAUDEAMUS, derulată pe baza buletinelor de Vot al Publicului a avut următorii câştigători:
Adriana Iancu - un LCD High Definition, Elena Câmpeanu - un DVD-player şi Robert Valentin Veliscu - un
tablou semnat de Lucian Irimescu, premii oferite de Lions Club Craiova, Dania Vasilescu - un sistem audio
oferit de Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova şi Lelia Mitroi - o tabletă, oferită de Rotary Club
Craiova.
 Concursul derulat de Radio România Oltenia Craiova prin intermediul paginii de Facebook a postului şi
adresat celor mai îndrăgostite şi fotogenice perechi care au vizitat târgul continuă până pe data de 3 martie.
Premiul, care va ajunge la cei a căror fotografie va aduna cel mai mare număr de like-uri, constă în suma de
500 de lei şi va fi oferit de Radio România Oltenia Craiova.
Următoarea etapă a Caravanei GAUDEAMUS 2016 este Târgul GAUDEAMUS Cluj-Napoca, eveniment
care va avea loc în perioada 20 – 24 aprilie, în incinta unui pavilion expoziţional mobil amplasat în Piaţa
Unirii.
Târgul Gaudeamus Craiova - un eveniment 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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