
   

Bucureşti, 18 noiembrie 2018 
 

GAUDEAMUS 2018 la ora bilanțului 
 

Ediţia aniversară a Târgului Internaţional GAUDEAMUS, eveniment organizat de Radio România, s-

a încheiat duminică, 18 noiembrie. Evenimentele prilejuite de Centenarul Marii Uniri și de aniversarea 

a 90 de ani de Radio România, cele peste 900 de lansări, prezentări de carte și dezbateri, susținute 

de cei mai cunoscuți scriitori români ai momentului, au făcut din ediția numărul 25 a celui mai îndrăgit 

târg de carte din România, timp de cinci zile, centrul de atracție al vieții culturale a Capitalei. Cei peste 

125.000 de vizitatori care au trecut pragul Pavilionului Central de miercuri, 14 noiembrie, până 

duminică, 18 noiembrie, sunt cea mai concludentă dovadă. 

Tema centrală a ediției a fost România Centenar, ilustrată prin intermediul unui stand care a găzduit o 

colecție de câteva sute de volume dedicate acestui moment istoric și prin circa 50 de evenimente. 

Standul România Centenar a fost organizat de Primăria Municipiului București prin Muzeul Național 

al Literaturii Române și Muzeul Municipiului București, iar preşedintele de onoare al Târgului a fost 

acad. Ioan – Aurel Pop. 

Premiile ediţiei 2018 a târgului, decernate duminică, 18 noiembrie, au fost: 
 

 Trofeele GAUDEAMUS, ai căror câştigători au fost stabiliţi prin Votul Publicului, au fost acordate 

Editurilor Humanitas (locul 1), Polirom (locul 2) şi Nemira (locul 3); 
 

 Trofeul pentru „Cea mai râvnită carte a târgului”, stabilit tot prin Votul Publicului, a revenit Editurii 

Litera, pentru volumul „6 povești cu draci” de Igor Bergler; 
 

 Trofeele Presei pe secţiunile TV, publicaţii print, online și agenții de presă au fost câştigate de: 

postul Pro TV, publicația Dilema Veche, Mediafax şi Agenția Națională de Presă Agerpres. Trofeul 

pentru secţiunea radio nu a fost acordat. Posturile Radio România, cel mai frecvent  indicate drept surse 

de informaţii despre eveniment, nu au intrat în această competiţie, dat fiind statutul de organizator al 

instituţiei; 
 

 Premiul de Excelenţă, în valoare de 10.000 lei, oferit de către Radio România, a fost decernat în 

acest an, în premieră, mai multor edituri, „pentru admirabila lor activitate editorială naţională, în anul 

Centenarului Marii Uniri” (motivația juriului). Editurile premiate cu acest prilej au fost: Prut, Ştiinţa, Arc 

(din Chișinău), Cartier (din Chişinău), Şcoala Ardeleană (din Cluj) şi Casa Cărţii de Ştiinţă (din Cluj); 
 

 Premiul Educaţia a revenit Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în semn de apreciere 

pentru constanţa şi pentru standardele înalte la care Academia s-a prezentat şi în acest an la 

Gaudeamus; 
 

 Premiul pentru traducere „Antoaneta Ralian”, decernat pentru traducători din limba română într-o 

limbă străină şi dintr-o limbă străină în limba română a fost acordat la această ediţie: 

- pentru traducere dintr-o limbă străină în limba română, doamnei Vali Florescu pentru volumul Femei 

cu bărbaţi de Richard Ford (Editura Vellant, 2018); 

- pentru traducerea din limba română într-o limbă străină: redacției revistei Caietele avangardei, editor 

Ioan Cristescu, coordonator ştiinţific Ion Pop, editată de Muzeul Naţional al Literaturii Române, pentru nr. 

12, 2018, cu tema Avangardă, neoavangardă, postavangardă..., pentru promovarea valorilor 

novatoare româneşti în lume; 



 Miss Lectura pentru ediţia 2018 a Târgului Internațional GAUDEAMUS a fost desemnată domnişoara 
Isabel – Raluca Grigore, studentă la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, 
Universitatea din București. Premiul a constat în echipamente multimedia oferite de InfoTouch 
Systems și Hidroprotect. 
 
Proiecte Radio România - Gaudeamus 

 În cadrul Târgului a fost organizată finala celei de a XVII-a ediţii a Concursului Naţional de 
Lectură „Mircea Nedelciu”, dedicat elevilor de liceu; câştigătoarele acestei ediţii au fost: locul I – Iulia 
Sucutardean, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara; locul II – Bianca Gabriela Antofie, 
Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Craiova; locul III – Maria Alexandra Robu, Colegiul Național 
„Mihai Viteazul” din București. Premiile au fost oferite de Radio România (sume de bani destinate 
achiziţionării de cărţi din târg), CEWE și InfoTouch Systems. 

 Invitaţi de nota 10: Olimpicii României – un proiect care îşi propune să aducă în prim-plan 
competitivitatea şi excelenţa învăţământului românesc, să atragă atenţia asupra performanţelor şi 
potenţialului reprezentanţilor săi de top pentru viitorul României. La GAUDEAMUS 2018, 21 de elevi 
medaliaţi la concursuri internaţionale la diverse discipline, au fost invitaţi speciali ai Târgului şi premiaţi 
de către Asociația Club Lions Millennium.  
 

 Expoziția „Gaudeamus 25”, amenajată cu sprijinul BRD Groupe Société Générale și al Display 
Group, în spațiul de evenimente „Mircea Sântimbreanu; 

 Proiectul „Cărţile se întorc acasă” s-a bucurat de un real succes şi în acest an, fondul de carte 
constituit prin donaţii ale vizitatorilor ajungând la circa 1.500 de volume.  
 

 Ziarul Târgului (5 numere) a fost realizat, pentru al cincilea an consecutiv, de către o echipă 
redacţională de la cunoscuta publicaţie Caţavencii. 

Tombola GAUDEAMUS, derulată într-o formulă inedită – câte o extragere la fiecare 90 de minute - pe 
baza biletelor şi a abonamentelor de intrare, a avut în acest an câteva zeci de premii extrem de 
atractive: 10 eBook reader, oferite de BRD Groupe Société Générale, 10 vouchere în valoare de câte 
300 de lei, oferite de Optiplaza, 8 vouchere în valoare de câte 300 de lei, oferite de Emex, pachete de 
accesorii pentru echipamente multimedia, oferite de InfoTouch Systems, vouchere pentru foto-cărți 
CEWE, echipamente sportive oferite de sportpartner.ro și echipamente multimedia oferite de 
Hidroprotect. 
 
Seria evenimentelor culturale organizate de Radio România în cursul acestei luni continuă cu ediția a 
IV-a a Festivalului ”RadiRo”, care a debutat în această seară la Sala Radio, printr-un concert al 
Orchestrei Naționale Radio și desfășoară în perioada 18 - 25 noiembrie. Ediția 2018 include și o 
premieră – o serie de concerte de jazz susținute de Big Band-uri ale radiodifuziunilor publice din 
Danemarca, Croația și bineînțeles, România. 
 
Parteneri GAUDEAMUS 2018 
 
Proiect cultural susţinut de Ministerul Culturii și Identității Naționale 
 
Sponsor principal: BRD Groupe Société Générale 
Parteneri: Camerele de Comerț și Industrie din România și Romexpo, Primăria Municipiului București, 
Muzeul Național al Literaturii Române și Muzeul Municipiului București, Display Group. 
  
Sponsori: CEWE România, Treasure&Co, 7Last Muse, InfoTouch Systems, Bernschutz&Co, Asociația 
Lions Club Millennium, Optiplaza, Emex, sportpartner.ro, IndECO Grup, Perla Harghitei, Hidroprotect 
 
Parteneri media: TVR, Agenţia de carte, Agenția de Presă RADOR, Caţavencii, Media Trust 
 
 

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să vă adresaţi Secretariatului GAUDEAMUS sau să accesaţi 
www.gaudeamus.ro . Persoană de contact: Connie Chifor (tel. 0745 109 649, 
e-mail connie@gaudeamus.ro). 

http://www.gaudeamus.ro/
mailto:connie@gaudeamus.ro

