Infuzie de cultur�german

<i>Centrul Cultural German a fost inaugurat la Palatul Brukenthal, in prezenta unor oficiali germani •
Institutia are ca prioritate organizarea de cursuri de limba germana<br /> </i><br /> <br /> La sarsitul
saptamanii, la Sibiu s-a inaugurat Centrul Cultural German, care functioneaza la parterul Institutului
Evanghelic. Evenimentul a fost marcat in saloanele baroc al Palatului Brukenthal si s-a bucurat de
prezenta ambasadorului Germaniei – Wilfried Gruber, a sefului Departamenului pentru Cultura si
Educatie din cadrul Ministerului de Externe al Germaniei – Wilfried Grolig, a consului Germaniei la
Sibiu – Eberhard von Schubert, a sefului Departamentului pentru Dialog al Institutului pentru Relatii
Externe IFA – Rainer Nolte, a coordonatorului Fundatiei Robert Bosch – Markus Lux, a primarului
Sibiului – Klaus Johannis si a presedintelui Consiliului Judetean – Martin Bottesch.<br /> <br />
<b>Centru pentru invatarea limbii germane</b><br /> Centrul Cultural German de la Sibiu este o
oportunitate de schimburi culturale intre comunitatea sibiana si Germania si este cel de-a treilea centru
din Romania, dupa cel din Cluj, cu o vechime de 10 ani si cel din Timisoara, infiintat acum 2 ani.
"Germania se bucura de un ecou pozitiv in Romania si de un prestigiu deosebit. Scopul acestor centre este
sa aratam in Romania care este evolutia vietii culturale si spirituale din Germania. Noi sprijinim invatarea
limbii si culturii germane si vom depune eforturi, ca pe langa engleza, sa existe si o a doua limba
cunoscuta de romani si aceea sa fie germana, Sibiul fiind locul unde germana este o limba vie" , a spus
ambasadorul W. Gruber.<br /> Una dintre prioritatile centrului vor fi cursurile de germana, contra sumei
de 40-50.000 pentru o sedinta. Totodata, cei interesati de beletristica pot apela la biblioteca centrului, care
are deja un fond de carte cu autori contemporani, precum si o colectie de casete video, care pot fi
imprumutate sau vizionate la sediu. Periodic, aici se vor organiza intalniri in care se vor dezabate
probleme ale societatii civile. "Nu va fi un import de cultura din Germania, ci vom incerca un dialog pe
plan local, prin serate literare bilingve, prin expozitii de arta plastica ale artistilor romani si germani,
concerte. Vrem sa realizam si un transfer de cultural, prin cursuri care permit actorilor din managmentul
cultural sibian sa deprinda aptitudini ale managemtului practicat in Germania" , a precizat Daniela Rathe,
coordonataorea centrului.<br /> La randul sau, primarul Kalus Johannis vede acest centru ca un
"catalizator si coordonator al activitatilor culturale de esenta germana" , noua institutie creata putand "sa
preia rolul unui intermediar stabil dintre cultura germana din Sibiu si cea din Germania" .<br />
Festivitatile de deschidere a centrului au inclus un recital de pian si lieduri, oferit de Christoph Grund si
de soprana Birthe Bendixen, urmat de o receptie pe cinste.<br /> <br /> Ioana C��IN

Pagina 1 / 1

