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Tîrgul Gaudeamus de la Bucureşti, din acest an, a avut ca invitată de onoare Italia.
În cadrul numeroaselor dezbateri, simpozioane, lansări de carte sau mese rotunde au fost
atinse aspecte ţinînd de literatura şi cultura italiană, de presa şi viaţa editorială a
peninsulei etc. Activităţile culturale au beneficiat de prezenţa numeroşilor scriitori,
ziarişti, profesori şi cercetători veniţi din Italia.

În sectorul intitulat “Şcoala română de italienistică” au fost reprezentate
universităţile şi liceele speciale cu profil bilingv din ţara noastră. Un stand special
amenajat a inclus Colegiul Naţional “G. Bariţiu” din Cluj. Au fost expuse aici cărţile
scrise ori traduse de profesorii şcolii, pliante de prezentare a instituţiei, în limbile română
şi italiană, scurte filme derulate pe computer.

În ziua de miercuri, 23 noiembrie, ora 16.30, s-a desfăşurat seminarul
“L’Italofonia in Romania”, organizat de Radio România Internaţional, Secţia Italiană şi
Asociaţia Pro Italica. Dezbaterile au fost moderate de Iuliana Anghel, realizatorcoordonator al redacţiei italiene din cadrul R.R.I. Loredana Cornero, de la
Departamentul de Relaţii Instituţionale şi Internaţionale RAI – Radiotelevisione Italiana,
a vorbit despre “I progetti della Comunità Radiotelevisiva Italofona”. Mircea Grosaru,
deputatul minorităţii italiene din Parlamentul de la Bucureşti, s-a referit la “Italiani in
Romania – un’etnia con radici antiche”. Prof. dr. Bruno Mazzoni, decanul Facultăţii de
Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Pisa a prezentat “Esperienze nella
formazione

delle

competenze

linguistiche”.

Paola

Berbeglia,

expertă

în

multiculturalitate, a abordat tema “Apprendimenti linguistici e interculturali”. În cadrul
secţiunii dedicate studierii limbii italiene în România, şi-au prezentat experienţele
profesionale conf. univ. dr. Roxana Utale, coordonator al Catedrei de limbă şi literatură
italiană, Universitatea Bucureşti, prof. Ioana Cotabiţă, Colegiul Naţional “Ion Neculce”
Bucureşti, prof. Giancarlo Repetto, Liceul “Dante Alighieri” Bucureşti şi prof. dr.
Laszlo Alexandru, Colegiul Naţional “George Bariţiu” Cluj-Napoca. Ne-a onorat cu
prezenţa sa dl. Mario Cospito, Ambasadorul Italiei la Bucureşti.

În ziua de joi, 24 noiembrie, de la ora 16, la standul C.N. “G. Bariţiu” a fost lansat
romanul Şantajul de prof. Patrizio Trequattrini, tradus de prof. dr. Laszlo Alexandru. De
la ora 17 a fost prezentat volumul de publicistică Viaţa de zi cu zi, semnat de prof. dr.
Laszlo Alexandru. Amfitrionul evenimentului a fost prof. Anca Crăciun, iar alături de cei
doi autori a mai vorbit dl. Alexandru Voicescu, directorul Herg Benet Publishers din
Bucureşti.

În ziua de vineri, 25 noiembrie, de la ora 18, la standul Societăţii Culturale
“Amici di Pavese” s-a desfăşurat dezbaterea pe marginea operei şi a personalităţii
scriitorului Cesare Pavese. Au participat d-na Mara Chiriţescu, directoarea Editurii
Pavesiana, şi prof. dr. Laszlo Alexandru. Au intervenit de asemeni scriitorii Bedros
Horasangian şi Adrian Cioroianu.

Prin publicaţiile expuse şi prezentările realizate de profesorii şcolii noastre la
această importantă manifestare culturală internaţională, suntem convinşi că predarea
limbii italiene în Colegiul Naţional “G. Bariţiu” a avut mult de cîştigat.

