Timişoara, 16 mai 2013
Cea de a IX-a ediţie a Târgului GAUDEAMUS Timişoara continuă!
Organizat în acest an într-o formulă inedită, în Curtea de Onoare a Iulius Mall, evenimentul îi aşteaptă
pe toţi cei interesaţi să răsfoiască şi să achiziţioneze cele mai recente apariţii editoriale, până
duminică, 19 mai, ora 14.00. Cultura şi entertainment-ul se întâlnesc aici, demonstrând că, oriunde ar
avea loc, GAUDEAMUS se defineşte în primul rând printr-o atmosferă inconfundabilă!
Eveniment special: vineri, 17 mai, începând cu ora 18.00, scriitorul Daniel Vighi invită publicul la o
dezbatere cu miez despre literatura timişoreană de underground în anii '80!
Joi, 16 mai, a avut loc finala zonală a Concursului Naţional de Lectură “Mircea Nedelciu”, organizat
de Radio Timişoara sub numele “Lectura … la doi paşi”, o competiţie de comunicare şi creativitate pe
teme de literatură adresată elevilor de liceu. Câştigătorii concursului au fost:
locul I: Alexandru Ciprian Bodog, clasa a XI-a, Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara
locul II: Diana Gabriela Ilaş, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „C. D. Loga” din Timişoara
locul III: Ionela Cristina Vatavu, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu” din Lugoj.
Câştigătorul locului I va participa la finala competiţiei, care se va desfăşura la Bucureşti cu prilejul
Târgului Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură (13 – 17 noiembrie a.c.).
Donaţii de carte la Târgul GAUDEAMUS Timişoara! Continuă proiectul „Cărţile se întorc acasă”, o
iniţiativă prin care Radio România doreşte să vină în întâmpinarea bibliotecilor publice din mediul
rural! Invităm publicul vizitator să doneze cărţi care vor ajunge în bibliotecile publice din localităţile:
Niţchidorf, Sârbova, Giarmata (din judeţul Timiş) şi Pilu şi Socodor (din judeţul Arad).
Târgul GAUDEAMUS Timişoara are vedete de nota 10! Sâmbătă, 18 mai, ora 15.00, vor fi invitaţii
speciali ai Târgului olimpicii internaţionali din Banat: Klaus Andreas Ludescher (Colegiul Naţional
„C.D. Loga” din Timişoara), Dana Iasmina Epure (Liceul Teoretic „Traian Vuia” din Reşiţa) şi
Narcisa Bagiu (Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timişoara).
Premiile ediţiei 2013 a Târgului GAUDEAMUS Timişoara vor fi decernate duminică, 19 mai, ora
13.15 astfel:
- Trofeele GAUDEAMUS (acordate editorilor - locurile 1, 2 şi 3) şi Cea mai râvnită carte a
Târgului, decernate prin Votul Publicului exprimat prin completarea unor chestionare realizate în
rândul vizitatorilor cu sprijinul Departamentului de Sociologie al Facultăţii de Sociologie şi
Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara;
- Trofeele Presei - decernate jurnaliştilor pe secţiunile presă scrisă, radio şi TV;
- Premiul Educaţia – decernat unei instituţii de învăţământ în semn de apreciere a modului de
promovare a ofertei sale educaţionale la Târgul GAUDEAMUS;
- Premiul Miss Lectura, acordat celei mai frumoase cititoare prezente la Târg.

Partenerii organizatorilor sunt, la această ediţie: Iulius Mall, Automobile Dacia, Fundaţia pentru
Excelenţă Euromonitor, publicaţia Şapte Seri şi Departamentul de Sociologie al Facultăţii de
Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara.
Pentru detalii suplimentare privind această ediţie a Târgului GAUDEAMUS Timişoara, vă rugăm să
accesaţi website-ul www.gaudeamus.ro , unde sunt disponibile catalogul participanţilor şi programul
evenimentelor, sau să vă adresaţi Secretariatului GAUDEAMUS. Persoană de contact: Connie Chifor
(tel. 0745 109 649, e-mail connie@gaudeamus.ro).

