
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pranešimas spaudai  
Italų kalbos, kultūros ir kūrybiškumo pasaulyje portalas “ITALIANA” 

 
 
Pandemijos sukelta krizė verčia greičiau įdiegti skaitmenines technologijas kultūros srityje, naudoti 
naujas platformas ir sistemas turinio platinimui internete. Toks žingsnis yra reikalingas ir pristatant 
pasaulyje italų kalbą bei kultūrą. Virtualių renginių organizavimas ir skaitmeninio turinio sklaida 
tampa neišvengiama šios veiklos dalimi: ne renginių “gyvai” pakaitalu, bet atskira veiklos rūšimi, 
paraleliniu kanalu, kuris išliks ir pandemijai pasibaigus.   
 
Š.m. vasario 25 d. 12 val. vyks spaudos konferencija, per kurią bus pristatytas naujas portalas 
"italiana", skirtas italų kalbos, kultūros ir kūrybiškumo pasaulyje sklaidai. Tiesioginė transliacija vyks 
Italijos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos (MAECI) YouTube kanalu:  
https://www.youtube.com/user/MinisteroEsteri.  
Portalo tikslas – pateikti visą informaciją apie Italijos MAECI "kultūros tinklą" ir supažindinti 
tarptautinę auditoriją su kokybišku Ministerijos ir jos tinklo parengtu kultūros turiniu.  
 
Naujas portalas "italiana" yra Italijos MAECI atsakymas į šį poreikį ir siūlomas kaip nauja platforma 
italų kultūros, kalbos ir kūrybiškumo sklaidai. Čia bus prieinama kokybiška produkcija: internetiniai 
serialai, dokumentika, tinklalaidės, trumpametražiai filmai ir leidybiniai projektai, kurių dauguma 
nepublikuoti ir kurie pasakos apie šiandienos Italiją: kūrybišką, atsparią, dinamišką ir įvairialypę šalį.   
 
Portalas, kuris turės keturis pagrindinius skyrius – Kultūra ir kūrybiškumas, Kalba ir mokymai, 
Galimybės, Kas esame – bus prieinamas taip pat ir anglų kalba. Prie jo bus galima prisijungti iš 
skirtingų naršymo įrenginių (taip pat planšečių ir išmaniųjų telefonų). Be naujienų ir straipsnių apie 
renginius ir projektus, skelbimus, portale "italiana" bus siūlomas pramoginis kultūrinis turinys, taip 
pat ir naudojant multimedijas per tam skirtas platformas (Vimeo). Taip pat svetainėje bus galima 
susipažinti su italų kultūros tinklo užsienyje interaktyviu žemėlapiu (italų kultūros institutai, italų 
mokyklos, italistikos katedros ir lektoratai užsienio universitetuose ir t.t. ).  
Portalas “italiana” pradės veikti nuo vasario 25 d. šiuo adresu: www.italiana.esteri.it  
 
Kartu su spaudos konferencija bus išplatintas specialus "italiana" naujienlaiškio numeris, kuriame 
bus pristatytas projektas bei kultūrinis turinys, kuris iš karto bus pasiekiamas portale.  
  
 


