Cristian Tudor Popescu isi lanseaza primul
volum despre ﬁlm in standul Dacia la
Gaudeamus
Dacia, in calitate de partener traditional, invita cititorii de carte buna la Targul de carte
Gaudeamus – Carte de invatatura. În perioada 23 – 27 noiembrie 2011, in standul Dacia,
publicul poate rasfoi cartile preferate, dar si participa la evenimente de lansare si intalniri
cu personalitati din diverse domenii, animatii si concursuri pentru copii.
Nume sonore in standul Dacia si animatii pentru copii
Sambata, 26 noiembrie, admiratorii cunoscutului jurnalist si scriitor, Cristian Tudor Popescu, au ocazia
de a-l cunoaste in standul Dacia, unde isi va lansa cartea „Filmul surd in Romania muta. Politica si
propaganda in ﬁlmul romanesc de ﬁctiune (1912 – 1989)” si va acorda autografe.
Şi alte personalitati precum Stelian Tanase sau Dinu Giurescu isi vor lansa cartile la standul Dacia pe
perioada desfasurarii targului.
Copiii sunt invitati si anul acesta in standul Dacia, unde ii asteapta doua zile de surprize, animatii si
concursuri.
Programul Dacia la Gaudeamus
Miercuri, 23 noiembrie
12h00 – 13h00: Deschiderea oﬁciala a Targului de Carte Gaudeamus – Carte de invatatura
13h30 – 14h30: Lansare carte: „Povestea trecatorilor – volum colectiv” (volum scris de vizitatorii
targului, editia 2010)
Joi, 24 noiembrie
14h00 – 20h00: Animatii si concursuri pentru copii
Vineri, 25 noiembrie
17h00 – 18h00: Lansare carte: „Romania in patrimoniul UNESCO”, autori: George Dumitriu, Razvan
Theodorescu, Atena Groza, editura Monitorul Oﬁcial
Sambata, 26 noiembrie
10h00 - 12h00: Animatii pentru copii
13h00 - 14h00: Lansare carte: Carti noi in Colectia „Planeta Bucuresti”, autori: Stelian Tanase, Nicolae
St. Noica, Gheorghe Leahu, Silvia Colfescu, editura Vremea
14h30 – 15h00: Tragere la sorti a castigatorilor concursului lansat pe pagina de facebook „Dacia la
Gaudeamus”
16h00 - 17h00: Lansare carte: „Filmul surd in Romania muta. Politica si propaganda in ﬁlmul
romanesc de ﬁctiune (1912 – 1989)”, autor: Cristian Tudor Popescu, editura Polirom
17h00 – 18h00: Lansare carte: „O istorie ilustrata a diplomatiei romanesti”, autori: Dinu Giurescu,
Rudolf Dinu, Laurentiu Constantiniu, editura Monitorul Oﬁcial
Duminica, 27 noiembrie
11h30 – Premierea concursului „Lectura e COOLtura”, in cadrul campaniei nationale de incurajare a
lecturii pentru copii si tineri, initiata de elefant.ro in parteneriat cu Dacia
14h00 – Premiere olimpici internationali in parteneriat cu organizatorii
http://www.gruprenault.ro/en/node/1449

Dacia, de 6 ani partener al Targului de carte Gaudeamus
„Dacia. Întotdeauna in preajma literaturii de calitate” este sloganul promovat in campania de
comunicare dedicata asocierii cu editia de anul acesta a Targului Gaudeamus.
„Suntem la Gaudeamus pentru al saselea an consecutiv, iar aceasta prezenta reaﬁrma angajamentul
nostru pentru cultura si adevaratele valori. Dacia este un brand national si dorim sa ne asociem cu
cele mai importante evenimente culturale din Romania. Gaudeamus se inscrie in seria de parteneriate
culturale initiate de Dacia, alaturi de premiile Gopo si Festivalul George Enescu. Ca in ﬁecare an, ii
asteptam pe vizitatori chiar la intrarea principala cu multe surprize atat pentru cei mari, cat si pentru
cei mici ” a declarat Anca Oreviceanu, director comunicare Dacia.
Programul complet al Targului de carte Gaudeamus poate ﬁ aﬂat pe site-ul www.gaudeamus.ro.
La inceputul saptamanii trecute, Dacia a lansat pagina de
facebook http://www.facebook.com/DaciaLaGaudeamus si odata cu aceasta un concurs inedit. Cei
care o viziteaza pana pe 24 noiembrie au parte de o provocare: pot descoperi coperte celebre din
literatura romaneasca si straina, reinterpretate, iar cei care ghicesc despre ce opere literare este
vorba pot castiga o tableta Kindle 4 E-book reader si 10 pachete de carti.
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