Timişoara, 8 mai 2011

Comunicat de presă
Duminică, 8 mai 2011, s-a încheiat cea de a VII-a ediţie a Târgului de carte
GAUDEAMUS Timişoara, eveniment cultural care s-a desfăşurat în perioada 4 - 8 mai 2011 în
incinta unui pavilion expoziţional mobil amplasat în Piaţa Victoriei din Timişoara. Organizat de
Radio România, prin echipa GAUDEAMUS şi studioul teritorial Radio Timişoara, evenimentul
a beneficiat de susţinerea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi de sprijinul
Primăriei Municipiului Timişoara. Preşedinte de onoare şi amfitrion al ediţiei din acest an a fost
chiar primarul oraşului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu.
Ca în fiecare an, pentru cinci zile consecutiv, Târgul GAUDEAMUS Timişoara a devenit
centrul vieţii literare şi culturale timişorene. Scriitori, critici literari şi oameni de cultură au
participat la evenimentele organizate în cadrul Târgului, într-o atmosferă favorabilă dialogului
cultural şi schimbului de idei şi contacte.
Oferta de carte propusă publicului de cele mai importante edituri româneşti ale momentului,
dar şi de prestigioase edituri străine reprezentate în România, a acoperit aproape în totalitate, atât în
privinţa noutăţilor editoriale, cât şi a varietăţii de titluri prezentate, segmentul editorial şi
educaţional al pieţei de profil din plan autohton. Generoasele oferte promoţionale ale editorilor au
completat imaginea Târgului GAUDEAMUS ca spaţiu privilegiat al accesibilităţii Cărţii, ca
eveniment dinamic de susţinere a valorilor culturii scrise şi a pieţei de carte din România.
Bilanţul statistic al ediţiei se prezintă astfel:
 56 de edituri participante, reunite în 41 de standuri;
 circa 14.000 de vizitatori, ceea ce confirmă aprecierea şi simpatia de care se bucură
Târgul GAUDEAMUS în rândul publicului timişorean;
 400 mp suprafaţa acoperită de standuri;
 peste 15 evenimente, lansări şi prezentări de carte, întâlniri cu scriitori, critici literari şi
traducători.
Decernarea Premiilor Târgului de carte GAUDEAMUS Timişoara, ediţia a VII-a, a avut loc
duminică, 8 mai, ora 13.15. Au fost acordate următoarele premii:
- pe baza Votului Publicului:
 Trofeul GAUDEAMUS – locul I: Editura Nemira; locul II: Editura Humanitas;
locul III: Editura RAO.
 Cea mai râvnită carte a Târgului: „Un secol cu Neagu Djuvara” de George Rădulescu –
volum publicat la Editura Adevărul Holding.
 Trofeele Presei: secţiunea TV: postul TVR Timişoara; secţiunea radio: postul West City
(voturile pentru Radio România / Radio Timişoara, deşi numeroase, nu au fost luate în
considerare); secţiunea publicații: cotidienele Evenimentul Zilei şi Renaşterea Bănăţeană.
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Dată fiind valoarea apropiată a programelor educaționale și editoriale prezentate cu
prilejul târgului, Premiul Educaţia a fost acordat în acest an tuturor instituțiilor de
învățământ prezente în calitate de expozanți: Universitatea de Vest, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” şi Editura Politehnica a Universităţii “Politehnica” din
Timișoara precum şi Presa Universitară Clujeană - UBB din Cluj--Napoca.
Miss Lectura a fost desemnată domnişoara Sabina Adam. Premiul a constat în produse cosmetice
fiind oferit de Intrecci Hair & Beauty.
Fondul de carte colectat ca urmare a donaţiilor din partea vizitatorilor şi editurilor participante la
Târg, în cadrul proiectului „Cărţile se întorc acasă”, a totalizat circa 6.000 de volume; astfel,
recordul Caravanei GAUDEAMUS – 4.000 volume - înregistrat tot aici la ediția precedentă a fost
depășit. Cărțile au fost donate bibliotecilor publice rurale din localităţile Secusigiu, Şagu și Tauţ,
din judeţul Arad şi Birda, Checea și Iecea Mare din judeşul Timiş.
În cadrul Târgului s-a desfăşurat concursul Lectura... la doi paşi!, reprezentând etapa zonală a
Concursului Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu”, la care au participat liceeni timişoreni din
clasele terminale. Câştigătorii competiţiei sunt următorii:
locul I: Flavia Ignuţa, elevă a Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara
locul II: Roxana Jinaru, elevă la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timişoara
locul III: Mădălina Condea, elevă a Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara
Ocupanta locului I va participa la finala națională a concursului, în cadrul Târgului Internaţional
GAUDEAMUS – „Carte de învăţătură”, ediţia a XVIII-a, care va avea loc în perioada 23-27
noiembrie a.c, la Bucureşti.
Partenerii ediţiei din acest an au fost: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Primăria
Municipiului Timişoara, Fundaţia „Noi Citim”, ziarul Adevărul.
Partener media: Şapte Seri.
Caravana GAUDEAMUS 2011 va continua cu Târgul de carte GAUDEAMUS Constanţa Mamaia, care va avea loc în perioada 11 - 15 august, în incinta unui pavilion expoziţional
amplasat în faţa studioului Radio Vacanţa.

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: Mara Alecu, tel.: 0743123700 , E-mail: office@gaudeamus.ro).
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