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SEKCIA:
KULTÚRNE PROJEKTY

POĽSKO
SLOVENSKO
TALIANSKO

HISTÓRiA
Počas šírenia diela, aktivity a skúsenosti svojich
zakladateľov, ktoré sú zamerané na kresťanské
princípy, Nadácia Cantonuovo podporuje
zdieľanie a výmenu kultúrnych skúseností,
rovnako ako medzikulturálny dialóg medzi
národmi, začínajúc od európskych, aj v oblasti
vzdelávania. Pri plnení nášho poslania a ako
výsledok našej intenzívnej činnosti v zahraničí, v
národoch, kde pôsobíme, vypukla určitá
„talianska horúčka". U ľudí sa vzbudil veľký
záujem o našu kultúru a najmä o taliansky jazyk,
a mnoho z tých, ktorí v zahraničí (najmä na
Slovensku) navštevujú naše kurzy, začali brať aj
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súkromné hodiny taliančiny. Podobne aj u nás
vzrástla úcta o ocenenie týchto európskych
populácií, ktoré sme predtým poznali len veľmi
povrchne ale teraz si ich veľmi vážime, oceňujúc
existujúcu kultúrnu rozmanitosť. Je úspechom,
že ako výsledok hore uvedeného, veľa
slovenských a poľských občanov vyjadrilo túžbu
prísť do Sieny a navštevovať Nadáciu
Cantonuovo, aby sa zúčastnili našich aktivít a
naučili sa po taliansky, s cieľom vylepšiťť
vedomosti získané v jazykovej škole. Z našej
strany máme vysoký potenciál dať týmto ľuďom
možnosť získať efektívne praktické skúsenosti s
talianskym jazykom a kultúrou. Za týmto
účelom, na základe dohody podpísanej v roku
2010, Nadácia nadviazala úzku spoluprácu v
šírení talianskeho jazyka a kultúry vo svete s
“Universitá per Stranieri di Siena“. Cieľom tejto
spolupráce je tiež uľahčiť proces Európskej
integrácie vďaka znalosti rôznych kultúr v
oblasti. Vďaka tomu môžu aj študenti
“Universitá per Stranieri di Siena“ získať prax v
Nadácii Cantonuovo, kde absolvujú „stage",
počas ktorých môžu precvičovať preklady audio,
video a TV vysielaní z taliančiny do ich
materinského jazyka, simultánne, alebo v
postprodukcii. Okrem toho bola daná Nadácii
možnosť
prezentovať
cudzích
štátnych
príslušníkov, ktorí s ňou majú blízky vzťah, s
cieľom navrhnúť ich ako kandidátov na
štipendiá, ktoré im umožnia prísť do Sieny a
absolvovať kurzy talianskeho jazyka a kultúry.
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1) Universitá per Stranieri di Siena

2) Tlmočenie a TV produkcia

3) Web TV so živým simultánnym prekladom
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