Timişoara, 15 mai 2013
Caravana GAUDEAMUS 2013 la Timişoara
Caravana GAUDEAMUS a juns în Banat!
Miercuri, 15 mai, s-a deschis cea de a IX-a ediţie a Târgului GAUDEAMUS Timişoara.
Evenimentul, organizat de Radio România – Echipa GAUDEAMUS şi Radio Timişoara – are
loc în perioada 15 – 19 mai, într-o formulă inedită pentru târgurile GAUDEAMUS: pe
platforma de la intrarea Iulius Mall (Curtea de Onoare).
GAUDEAMUS Timişoara 2013 este evenimentul cu numărul 75 care se derulează sub sigla
GAUDEAMUS şi se înscrie în seria care marchează dubla aniversare din acest an: 85 de ani de la
prima transmisiune a postului public de radio şi 20 de ani de la debutul Programului
LECTURA, odată cu prima ediţie a Târgului Internaţional GAUDEAMUS - Carte de Învăţătură.
În cadrul ceremoniei de deschidere a Târgului au luat cuvântul gazdele evenimentului – Mihai
Anghel, redactor-şef Radio România Timişoara şi Vladimir Epstein, director executiv al Târgurilor
GAUDEAMUS – şi preşedintele de onoare al Târgului, Titu Bojin, preşedinte al Consiliului
Judeţean Timiş.
Edituri prestigioase, agenţii de difuzare de carte şi produse multimedia, instituţii culturale şi de
învăţământ vor prezenta publicului, pe durata celor cinci zile ale Târgului, o variată ofertă editorială
pentru toate vârstele şi gusturile.
Cea de a IX-a ediţie a Târgului GAUDEAMUS Timişoara va constitui şi cadrul pentru reluarea
câtorva dintre proiectele deja tradiţionale sau mai recente, 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 va avea ca beneficiari
biblioteci ale unor comunităţi subfinanţate din acest punct de vedere. Proiectul continuă o
tradiţie care durează de la primele ediţii ale Târgului Internaţional GAUDEAMUS (Coşul
Târgului); de la relansarea sa sub acest nume, în anul 2010, peste 57.000 de volume au
îmbogăţit patrimoniul unor biblioteci care nu au mai primit de foarte mult timp fonduri
pentru achiziţii.
• 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, 18 mai, la ora 15.00, sunteţi
aşteptaţi să îi cunoaşteţi pe invitaţii de nota 10 ai Târgului GAUDEAMUS Timişoara, elevi
din judeţul Timiş şi din judeţele limitrofe, premiaţi la olimpiade internaţionale din diferite
discipline: 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).
• Faza locală a Concursului Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu”, care se va desfăşura
sub denumirea „Lectura ... la doi paşi”, organizată de Radio Timişoara, care va avea loc joi,
16 mai, ora 14.00.

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).

