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Iași, 6 octombrie 2019 
 

 
Caravana Gaudeamus Radio România 2019 se încheie la Iași 

 
 
Cea de a șaptea etapă a Caravanei Gaudeamus Radio România din acest an s-a încheiat în această 
seară în Piața Unirii din Iași. Evenimentul, în premieră organizat în această parte a țării, a avut loc în 
perioada 2 – 6 octombrie, în incinta unui pavilion expozițional amplasat în inima orașului și a atras 
peste 6.500 de vizitatori. Partenerii Radio România, inițiatorul și organizatorul târgului, au fost 
Primăria Municipiului Iași și Festivalul de Literatură și Traducere Iași.  
 
Palmaresul Caravanei Gaudeamus 2019, care se încheie odată cu ediția ieșeană, însumează 7 
târguri de carte derulate sub brandul Gaudeamus Radio România, peste 150 de evenimente, 340 de 
participanți și aproape 96.000 de vizitatori. 
 
Președintele de onoare al primei ediții a Târgului Gaudeamus Iași a fost prof. univ. dr. Alexandru 
Călinescu, figură emblematică a vieții culturale și universitare ieșene.  
 
* 
Premiile Târgului GAUDEAMUS Radio România, Iași 2019, decernate duminică, 6 octombrie, la ora 
17.00, participanților și jurnaliștilor, au fost atribuite exclusiv prin votul publicului, astfel:  

 Trofeele GAUDEAMUS, acordate editurilor, au revenit Editurii Humanitas (locul 1), Grupului Editorial 
ART (locul 2) și Editurii Trei (locul 3); 

 Cea mai râvnită carte a ediției a fost seria „Pisicile războinice” de Erin Hunter, publicată de 
Editura ALL; 

 Trofeele Presei, pentru secțiunile publicații print, radio și TV au revenit „Ziarului de Iași”, postului 
Impact FM și postului TVR Iași, cel mai frecvent menționate de către vizitatori drept surse de informații 
despre această ediție a târgului.  

 Premiile Concursului Național de Lectură „Mircea Nedelciu”, etapa zonală, organizată de Radio 
România Iași au revenit Andreei – Iuliana Cojocaru (locul 1), Karinei Tănase (locul 2) – ambele, eleve ale 
Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași și lui Ștefan Ciobanu (locul 3) - elev al Colegiului Național 
„Ștefan cel Mare” din Hârlău. Ocupanta locului 1 va reprezenta Iașiul la finala națională a concursului, 
organizată la Târgul Gaudeamus Radio România (București, 20 – 24 noiembrie). 
 
Premiul Miss Lectura, acordat celei mai frumoase vizitatoare, de către InfoTouch Systems și CEWE, a 
revenit domnișoarei Miruna Borșeri, studentă la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 
Iași.    
 
Proiecte Radio România – Gaudeamus derulate cu prilejul acestei ediții: 

 Volumele donate pentru proiectul Cărţile se întorc acasă - circa 1.000 -  vor ajunge în acest an în 
biblioteca Școlii Gimnaziale „Vasile Mitru” din localitatea Tașca, județul Neamț.   

 Cei șase „Invitaţi de nota 10” ai ediției - Emilian Paul Pentiuc (Seminarul Teologioc Ortodox „Sf. Vasile 
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cel Mare”), Raisa Pavlov (Colegiul Național „Costache Negruzzi”), Maria Stamouli (Colegiul Național „Emil 
Racoviță”), Matei Bogdan Pleșcan (Colegiul Național Iași), Andrei Mircea Lupuleasa (Colegiul Național 
Iași) și Claudia Ivanov (Colegiul Național „Emil Racoviță”), au fost premiați de către Asociația Lions Club D 
Iași. 
 

 Concursul dedicat vizitatorilor care urmăresc proiectul Gaudeamus Radio România și prin intermediul 
paginii noastre de pe rețeaua Facebook, le-a adus acestora cinci premii, care au fost câștigate de:  
Alexandra Apetrei - un laptop, Lina Moldoveanu - un televizor, Oana Jalba - o tabletă (premii oferite de 
IndECO Grup), Alexandru Apostol - un rucsac pentru laptop și Mona Elisabeta Cioroiu - o baterie externă 
wireless (premii oferite de InfoTouch Systems). 
 
Târgul GAUDEAMUS Iași este cea mai recentă componentă a programului Gaudeamus Radio 
România, proiect de anvergură naţională iniţiat şi derulat de postul public de radiodifuziune cu scopul de a 
susţine cultura scrisă din ţara noastră prin evenimente de tip expoziţional, dedicate în principal cărţii şi 
ofertei educaţionale. Principalele componente ale programului sunt: Târgul GAUDEAMUS Radio România 
(25 de ediţii) și Caravana GAUDEAMUS Radio România (Cluj-Napoca – 20 de ediţii, Craiova – 18 ediţii, 
Timișoara - 11 ediții, Litoral  – 11 ediţii, Oradea – 6 ediţii, Brașov – două ediții și Iași – în premieră). 
 
 
Următoarea etapă a acestui proiect, ediția a 26-a a Târgului Gaudeamus Radio România, va avea 
loc la București, în Pavilionul B2 al Complexului Expozițional Romexpo. 
 
 
Sponsori și parteneri Gaudeamus Iași 
Sponsori: IndECO Grup, InfoTouch Systems, Asociația Lions Club D Iași, CEWE, Emex, Clima Service și 
Spring Harghita 
Partener media: Agenția de presă RADOR  
 
 
Pentru detalii suplimentare privind Târgul GAUDEAMUS Radio România, ediția Iași 2019, vă rugăm să 
accesaţi website-ul www.gaudeamus.ro sau să vă adresaţi Secretariatului GAUDEAMUS. Persoană de 
contact: Connie Chifor (0745 109 649, e-mail connie@gaudeamus.ro).   
 
 

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

