Timişoara, 2 mai 2012
Comunicat de presă
Dacă e început de mai, Caravana GAUDEAMUS ajunge din nou în Oraşul Rozelor!
De miercuri, 2 mai, până duminică, 6 mai, Piaţa Victoriei din Timişoara găzduieşte un spectacol viu al
cărţii: Târgul GAUDEAMUS Timişoara, ediţia a VIII-a! Cu o formulă originală care aduce împreună
cartea şi radio-ul, Târgul este organizat de Radio România, prin echipa GAUDEAMUS, în parteneriat cu
studioul teritorial Radio România Timişoara.
Evenimentul cu numărul 69 din seria târgurilor cuprinse în cadrul Programului LECTURA se anunţă a fi un
record raportat la ediţiile anterioare în privinţa suprafeţei pavilionului expoziţional (800 mp la ediţia din acest
an) şi a numărului de participanţi. 65 de edituri din România, dar şi edituri străine reprezentate prin agenţii de
distribuţie de carte, alături de instituţii culturale şi de învăţământ de renume la nivel naţional se întâlnesc la
GAUDEAMUS Timişoara pentru a conecta publicul la actualitatea culturală şi editorială! Ediţia a VIII-a
aduce, pe lângă expozanţii tradiţionali ai Târgului şi edituri noi, prezente pentru prima dată la
GAUDEAMUS Timişoara.
Preşedinte de onoare şi amfitrion al Târgului este Gheorghe Ciuhandu, primarul Municipiului Timişoara.
Târgul s-a deschis oficial miercuri, 2 mai, ora 13.15, în prezenţa preşedintelui de onoare, Gheorghe
Ciuhandu, Primarul Municipiului Timişoara, şi a gazdelor evenimentului, Mihai Anghel, redactor-şef Radio
România Timişoara şi Vladimir Epstein, director executiv al Târgurilor GAUDEAMUS. Ceremonia de
deschidere a fost transmisă în direct pe postul Radio România Timişoara, co-organizator al Târgului.
Din surprizele ediţiei:
Expoziţia itinerantă de fotografie Istoria imaginară a cărţii şi a scrisului, devenită o secţiune permanentă a
Târgurilor GAUDEAMUS, poposeşte în premieră la Timişoara! Reunind 30 de creaţii originale semnate de
artistul fotograf francez Jean Marc Godès, expoziţia propune o perspectivă inedită şi revelatoare asupra
Cărţii, la graniţa dintre poezie, artă fotografică şi montaj cinematografic. Fiind un oaspete privilegiat al
târgurilor de carte din lume, Jean Marc Godès a semnat peste 40 de expoziţii personale în Franţa, Italia,
Brazilia, Elveţia, Canada şi România. Expoziţia este în acelaşi timp o provocare şi o invitaţie la replică pentru
profesioniştii imaginii, artişti, fotografi sau graficieni.
GAUDEAMUS Timişoara provoacă tinerii la... citit! Joi, 3 mai, ora 15.00, va avea loc etapa zonală, intitulată
Lectura la doi paşi, a Concursului Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu”, derulat în parteneriat cu Radio
România Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş. 10 liceeni timişoreni în clasa a XI-a de la mai
multe colegii şi licee din Timişoara şi Lugoj vor participa la această competiţie a şoarecilor de bibliotecă:
ocupanţii locurilor 1, 2 şi 3 vor primi premii din partea partenerilor şi sponsorilor Târgului, iar câştigătorul
locului I se va califica în finala concursului, care va avea loc cu prilejul Târgului Internaţional
GAUDEAMUS - Carte de învăţătură, 21-25 noiembrie, Bucureşti.
Continuă la Timişoara proiectul Invitaţi de nota 10: Olimpicii României, o iniţiativă lansată la ediţia din
2011 a Târgului Internaţional GAUDEAMUS şi derulată deja la Târgurile GAUDEAMUS Craiova şi ClujNapoca. Proiectul îşi propune să aducă în prim-plan competitivitatea şi performanţele învăţământului
românesc, într-un moment de confuzie a valorilor în sistemul educaţional din România. Invitaţii de nota 10 ai
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Târgului GAUDEAMUS Timişoara vor fi 4 elevi timişoreni medaliaţi la olimpiadele internaţionale: Adrian
Ionică şi Mihai Ionică, participanţi la Olimpiada Internaţională de Informatică, elevi în clasa a XI-a,
Colegiul Naţional C. D. Loga, Alin Vasile Andronicesei şi Florin Farcaş, medaliaţi la Concursul „Smart
Kids”, elevi în clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „Iris”. Ceremonia de premiere a olimpicilor va avea loc
sâmbătă, 5 mai, ora 15.30.
Continuă campania de donaţie de carte pentru bibliotecile rurale din zona Banatului: Târgul GAUDEAMUS
Timişoara invită vizitatorii şi editurile participante să doneze cărţi în cadrul proiectului Cărţile se întorc
acasă, derulat în parteneriat cu Fundaţia „Noi Citim”! De la demararea acestui proiect în 2010 şi până în
prezent, peste 37.000 de volume au fost donate către biblioteci rurale din aria de acoperire a posturilor
regionale Radio România. Începând cu 2012, Târgul GAUDEAMUS are noi parteneri în acest proiect:
Fundaţia Noua Generaţie şi Compania de evenimente Zurli, care au iniţiat de curând campania „Ai o carte,
dă-o mai departe!”, prin care copiii şi părinţii sunt îndemnaţi să doneze cărţi pentru grădiniţele fără bibliotecă
proprie din oraşele şi comunele din România. Târgul GAUDEAMUS se alătură acestei campanii şi invită
publicul vizitator de toate vârstele să doneze cărţi pentru copii care vor fi direcţionate către grădiniţe cu
deficit de aprovizionare de carte.
Ceremonia de decernare a Premiilor GAUDEAMUS este programată pentru duminică, 6 mai, ora 13.15,
cu transmisiune directă pe postul Radio România Timişoara. Vor fi acordate următoarele premii:
Trofeele GAUDEAMUS (locurile 1, 2, 3) acordate prin Votul Publicului (conform monitorizării realizate de
Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest, Timişoara);
Trofeele Presei, în baza Votului Publicului, acordate pe secţiunile: Radio, TV, Presă scrisă şi Publicaţii on
line;
Premiul Educaţia, acordat unei instituţii de învăţământ participante la Târg în semn de apreciere a modului
de prezentare şi promovare a propriei oferte educaţionale;
Premiul Miss Lectura, acordat celei mai frumoase cititoare prezente la Târg.
Program de vizitare:
miercuri – sâmbătă: 11.00 – 21.00
duminică: 10.00 – 14.00
Intrarea este liberă.
Târgul GAUDEAMUS Timişoara este un eveniment cultural-expoziţional organizat de Radio România şi
susţinut de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara.
Parteneri: Teatrul Naţional Timişoara, Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie şi Psihologie
(Universitatea de Vest din Timişoara), Fundaţia „Noi Citim”, Fundaţia Noua Generaţie
Partener media: Şapte Seri
Sponsori: Librăria „Cartea de nisip”, Editura Niculescu, Salonul de coafură şi cosmetică ZICA, SC Aviblan
SRL, SONIMPEX – producătorul magiunului Topoloveni
Pentru informaţii suplimentare despre această ediţie a Târgului, vă rugăm să consultaţi pagina web a
Târgului GAUDEAMUS, www.gaudeamus.ro, sau să vă adresaţi Secretariatului GAUDEAMUS. Persoană
de contact: Irina Ungureanu, tel.: 0749 123 910, e-mail: office@gaudeamus.ro.
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