Bucureşti, 21 noiembrie 2014

Peste 42.000 de vizitatori în primele trei zile ale Târgului

Primele trei zile ale Târgului Internaţional GAUDEAMUS au trecut extrem de repede, atât pentru cei
implicaţi în derularea evenimentului, cât şi pentru cei peste circa 42.000 de vizitatori care i-au trecut deja
pragul. Evenimentul, de mulţi ani cap de afiş al agendei culturale bucureştene, este organizat de Radio
România, prin Centrul Cultural Media Radio România şi se desfăşoară în intervalul 19 – 23 noiembrie în
Pavilionul Central Romexpo.
Vineri, 21 noiembrie, Bursa de Contacte din incintă a fost gazda celei de a XII-a ediţii a Concursului Naţional
de Lectură „Mircea Nedelciu”, organizat de Radio România. La ediţia din acest an au participat 6 elevi din
întreaga ţară, câştigătorii etapelor zonale ale concursului, organizate de Studiourile regionale ale Radio România.
Câştigătorii primelor trei locuri au fost: locul I - Monica Litră, elevă a Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan
Velovan” din Craiova; locul II - Marius-Alexandru Teodorescu elev la Liceul de Informatică „Tiberiu
Popoviciu” din Cluj-Napoca; locul III – Ştefan Ciocioi, elev al Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanţa.
Premiile, constând în sume de bani destinate achiziţionării de cărţi din târg, au fost oferite de Radio România.
Pentru a doua oară la această ediţie, Klaus Iohannis, preşedintele ales al României, a fost prezent în incinta
Târgului GAUDEAMUS, de această dată în calitate de invitat special la lansarea volumului „Tranziţia. Primii 25
de ani”, semnat de Alina Mungiu-Pippidi şi Vartan Arachelian şi apărut la Editura Polirom.
Gaudeamus 21 continuă până duminică, 23 noiembrie, târgul fiind deschis zilnic între orele 10.00 şi 20.00.
Dintre sutele de evenimente anunţate pentru ultimele două zile ale târgului – programul complet este disponibil
pe www.gaudeamus.ro - vă reamintim câteva dintre proiectele Gaudeamus:
- Invitaţi de nota 10: Olimpicii României. Sâmbătă, 22 noiembrie, ora 15.00, 26 de elevi din Bucureşti,
medaliaţi la concursuri internaţionale pe diverse discipline, beneficiari ai bursei „Meritul olimpic internaţional”
vor fi premiaţi în cadrul unei festivităţi care va avea loc la standul Automobile Dacia. Premiile vor fi oferite de
Radio România şi Automobile Dacia.
- Cărţile se întorc acasă – campanie de donaţii de carte care continuă până la sfarşitul târgului
- Tragerea la sorţi a premiilor Tombolei GAUDEAMUS, al cărei Mare Premiu este un autoturism Dacia
Logan 10 ani, oferit de Automobile Dacia, duminică, 23, noiembrie, ora 14.00.
- Ceremonia de decernare a trofeelor ediţiei, duminică, 23 noiembrie, ora 16.00.
Un eveniment organizat de RADIO ROMÂNIA
Proiect susţinut de Ministerul Culturii
Sponsori: Automobile Dacia şi Orange.
Parteneri: Primăria Municipiului Bucureşti, RATB, Tarom, Graffiti BBDO, Primăria Sectorului 1 Bucureşti
Parteneri media: România TV, Spectacular, TV5 Monde, Accente, Agenţia de Carte, Arhitext, Bookblog, revista
Cariere, Caţavencii, Forbes, ziarul Metropolis, Observator Cultural, Revista 22, Suplimentul de Cultură, Şapte
Seri, Bernschutz & Co
Pentru informaţii suplimentare referitoare la ediţia 2014 a Târgului Internaţional GAUDEAMUS, vă rugăm să
vă adresaţi Secretariatului GAUDEAMUS. Persoane de contact: Connie Chifor (tel. 0745 109 649; e-mail
connie@gaudeamus.ro) şi Anca Badea (tel. 0740 12 11 73; e-mail anca@gaudeamus.ro).

