Bucureşti, 27 noiembrie 2011
Comunicat de presă
Duminică, 27 noiembrie 2011, s-a încheiat ediţia a XVIII-a a Târgului Internaţional GAUDEAMUS –
Carte de învăţătură, organizat de Radio România în perioada 23-27 noiembrie în Pavilionul Central
Romexpo din Bucureşti.
În cele cinci zile ale Târgului peste 400 de expozanţi – edituri româneşti şi străine, instituţii de învăţământ,
centre şi asociaţii culturale, distribuitori de carte, agenţii literare etc. – au oferit publicului noutăţi editoriale
din cele mai reprezentative domenii pentru segmentul cultural-educaţional. Maratonul de evenimente
culturale desfăşurat pe întreaga durată a Târgului a continuat până la închidere, totalizând un număr record de
peste 650 de lansări şi prezentări de carte, seminarii şi mese rotunde, întâlniri cu scriitori şi conferinţe.
Italia a fost ţara invitată de onoare la ediţia din acest an a Târgului: peste 15 personalităţi culturale italiene de
primă mărime, scriitori, critici literari, traducători şi jurnalişti au fost invitaţi speciali la GAUDEAMUS
2011. Ambasada Italiei, organizatoarea prezenţei italiene ca invitat de onoare al Târgului, a propus publicului
peste 30 de evenimente culturale, aducând în premieră în România 34 de edituri reprezentative pentru
actualitatea editorială din Italia. Preşedintele de onoare al acestei ediţii, Luciano de Crescenzo, a oferit
publicului, sâmbătă, 26 noiembrie, o evocare emoţionantă a carierei sale de scriitor, actor şi regizor de film.
Participarea Italiei ca invitat de onoare la GAUDEAMUS 2011 reprezintă momentul de vârf al unei serii de
evenimente culturale dedicate sărbătoririi culturii şi limbii italiene în România, în contextul aniversării a 150
de ani de la Unirea provinciilor italiene într-un singur stat (1861).
Vineri, 25 noiembrie 2011, în cadrul unui eveniment care i-a avut ca invitaţi pe Marco Polillo, Preşedintele
Asociaţiei Editorilor din Italia şi Mihai Penescu, preşedintele Federaţiei Editorilor din România, s-a semnat o
declaraţie comună de parteneriat între cele două asociaţii de editori din România şi din Italia.
În ultima zi a Târgului, duminică, 27 noiembrie, a avut loc decernarea premiilor GAUDEAMUS, astfel:
Trofeele GAUDEAMUS, acordate prin Votul Publicului – locul I: Editura HUMANITAS; locul II: Editura
RAO, locul III: Editura Nemira;
Cea mai râvnită carte a Târgului – premiu acordat prin Votul Publicului volumului Răspuns criticilor mei
şi neprietenilor lui Negru Vodă, de Neagu Djuvara, publicat la Editura Humanitas şi lansat cu prilejul
Târgului;
Premiul de Excelenţă: acordat unei edituri implicate în proiecte de promovare a literaturii române în plan
internaţional: Editura Vinea;
Premiul pentru Traducere „Antoaneta Ralian” - Dinu Flămând pentru traducerea din portugheză a
operei poetice a lui Fernando Pessoa, volum publicat la Editura Humanitas în 2011;
Premiul Educaţia – Academia de Studii Economice din Bucureşti;
Trofeele Presei acordate anual, pe secţiuni, presei scrise şi diverselor canale media (radio, TV, publicaţii,
online, agentii de presă), astfel: Secţiunea TV: postul TVR; secţiunea radio: Radio Guerilla; secţiunea presă
scrisă: cotidianul Evenimentul Zilei; secţiunea agenţii de presă: Agerpress.
Distincţii speciale:
Catedra de Limba şi Literatura Italiană, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din Bucureşti; Editura
“Vecchi Editore”, Italia; Domnului Jean Marc Godès, fotograf francez, pentru promovarea cărţii şi a
scrisului, autorul imaginii din acest an a Târgului GAUDEAMUS; Asociaţiei Culturale “Amicii lui Pavese”;
Asociaţiei “Pro Italica”; Liceului Teoretic “Dante Alighieri” din Bucureşti; Colegiul Naţional “Ion Neculce”
din Bucureşti; Colegiul Naţional “George Bariţiu” din Cluj-Napoca.
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Premii acordate vizitatorilor:
Premiul Miss Lectura, acordat celei mai frumoase cititoare prezente la Târg: domnişoara Gabriela Conţu,
Facultatea de Litere, secţia Comunicare şi Relaţii Publice, Universitatea din Bucureşti.
Câştigătorii Tombolei GAUDEAMUS, derulată pe baza biletelor şi abonamentelor de intrare în Târg,
desemnaţi prin tragere la sorţi, au fost: Alexandru Bruda, Radu Grigore şi Gabriel Ghişea. Premiile au
constat în 3 tablete Evolio şi în 3 smartphone-uri Orange.
Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură, ediţia a XVIII-a în cifre:
- număr record de vizitatori: 110.000 în cele cinci zile ale Târgului
- peste 400 de expozanţi
- peste 650 de evenimente culturale
- peste 3000 de volume donate în cadrul campaniei nationale de donaţii „Cărţile se întorc acasă”. Cărţile
colectate în urma campaniei vor fi donate biblotecilor publice din Chişinău, cu prilejul lansării unui nou post
regional, Radio România Chişinău.
Excelenţa în ştiinţă premiată la GAUDEAMUS: în acest an, Invitaţii de nota 10 ai Târgului au fost
olimpicii României premiaţi cu medalie de aur la olimpiadele internaţionale pluridisciplinare: Daniel
Eugenie Posdarascu, Octav Drăgoi, Roberta Răileanu, Andreea Onofrei, Andreea Măgălie, Ana-Maria
Constantin, Dan Cristian Andronic (Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti), Paul Andrei
Gramatovici şi Radu Bumbăcea (Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”). Olimpicii invitaţi au
primit premii din partea partenerilor şi a editurilor participante la Târg.
GAUDEAMUS 2011 a găzduit finala celei de a noua ediţii a Concursului Naţional de Lectură „Mircea
Nedelciu”, la care au participat câştigătorii etapelor zonale ale competiţiei, derulată în cadrul Caravanei
GAUDEAMUS la Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Constanţa-Mamaia, în parteneriat cu posturile regionale
Radio România. Câştigătorii finalei Concursului Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu” au fost: locul I:
Mihaela Balica, Colegiul Naţional Elena Cuza din Craiova, locul II: Diana Marcu, Colegiul Naţional „Ion
Luca Caragiale”, Cluj-Napoca, locul III: Diana Năcuţă, Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” din Paşcani.
Revista Târgului, publicată în cinci ediţii, cu un tiraj zilnic de 10.000 de exemplare, a fost realizată de echipa
redacţională condusă de Ion Bogdan Lefter.
Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură 2011: de 18 ani citim serios!
Parteneri: Automobile Dacia, EuroWeb, Fundaţia „Noi Citim”, CasaMiaTV, Federaţia Română de
Radioamatorism
Sponsori: Orange Romania, Evolio
Eveniment susţinut de TVR Cultural
Cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti, al Primăriei Sectorului 1 şi al RATB
Partener media: Şapte Seri
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