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Târgul de Carte Gaudeamus Radio România 

Ediția Sibiu 2021, 9 - 12 septembrie, Piața Mare 

 

 

Caravana Gaudeamus Radio România revine la Sibiu după o pauză de 13 ani, într-un alt format de 

această dată, potrivit atmosferei de vacanță care încă stăpânește orașul.  

11 pavilioane amplasate în Piața Mare din Sibiu, peste 30 de participanți, zeci de evenimente 

editoriale și mii de surprize îi așteaptă în centrul orașului, de astăzi până duminică, pe sibieni și pe 

cei care au ales să își petreacă ultimele zile de vacanță aici. 

Evenimentul este organizat de Radio România, prin Echipa Gaudeamus și Radio România Regional 

(Cluj – Napoca, Brașov, Sibiu), cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu.  

Președintele de onoare al ediției este prof. univ. dr. Andrei Terian-Dan, prorector la Universitatea 

Lucian Blaga. 

Ediția Sibiu a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România este al treilea eveniment pe care postul public 

de radiodifuziune îl organizează de la debutul pandemiei, demonstrând faptul că, printr-un efort comun al 

tuturor celor implicați, prin responsabilitate și grijă față de cei din jur, târgurile de carte pot fi organizate în 

siguranță, chiar și în aceste condiții speciale. 

Cel mai îndrăgit târg de carte de la cel mai ascultat radio din România aduce la Sibiu și pe website-ul 

www.gaudeamus.ro, începând de astăzi:  

- peste 30 de participanți, printre care se regăsesc majoritatea editurilor prestigioase din România, 

distribuitori de carte, jocuri, muzică și materiale educaționale;  

- 28 de evenimente editoriale, derulate în cea mai mare parte în Piața Mare din Sibiu, dar și online, pe 

www.gaudeamus.ro;  

- cele mai recente apariții editoriale, bestseller-uri și titluri noi, unele prezentate în premieră;  

- concursuri adresate vizitatorilor târgului, derulate pe pagina de Facebook Radio România Gaudeamus.  

 

Târgul este deschis zilnic între orele 10.00 și 21.00, iar accesul publicului este permis în funcție de 

destinația spațiilor care vor găzdui standurile și evenimentele culturale organizate cu prilejul acestei edițiii.  

Astfel, în spațiile dedicate prezentării și vânzării de carte, sunt  aplicate, atât de către organizator și 

participanți, cât și de către vizitatori, normele de prevenție specifice activităților de natură comercială. 

Accesul în pavilionul dedicat exclusiv evenimentelor editoriale se va realiza conform Ordinului comun al 
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Ministerului Culturii și al Ministerului Sănătății (nr. 3.107/851/2021, cu modificări și reactualizări ulterioare).  

Iubitorii de carte care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani sunt exceptați de la aceste norme, dar, pentru 

siguranța tuturor celor implicați, în spațiul alocat târgului este necesară respectarea regulilor de prevenție 

individuală.   

Ca și la edițiile precedente ale evenimentului, organizate în Oradea și Brașov, evenimentul în format fizic 

va fi dublat de o ediție online, găzduită de website-ul www.gaudeamus.ro. Astfel, pasionații de lectură vor 

avea acces la oferta specifică a târgului și la evenimentele organizate cu acest prilej, chiar dacă nu vor 

putea ajunge la Sibiu zilele acestea. 

 

 

Partenerii ediției:  

 

Sponsor: SportPartner.ro  

Partener media: Agenția de Presă RADOR 

 

Persoană de contact: Connie Chifor, 0745 109 649. 
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