Istituto Italiano di Cultura Praga
Italský kulturní institut v Praze

Se gli Istituti Italiani di Cultura rappresentano il presidio identitario dell’Italia all’estero, l’Istituto Italiano
di Cultura di Praga ne costituisce anche la memoria storica.
Nato sotto l’imperatore Rodolfo II come Congregazione Italiana, l’Istituto ha sempre conservato nelle sue
secolari trasformazioni i caratteri fondanti della propria natura: tolleranza, accoglienza, formazione,
multiculturalismo. Luogo per eccellenza di confronto e di crescita, dopo quasi mezzo millennio di vita
l’Istituto si trova ad affrontare le nuove sfide della diplomazia culturale con un grande bagaglio di storia e
di esperienze. Sotto questo aspetto la promozione della lingua e della cultura italiana in un contesto globale
dominato dall’incertezza dei mercati, dalle assertive politiche di sviluppo delle nuove economie e dalla
costante evoluzione delle tecnologie di comunicazione, deve necessariamente passare attraverso il
coordinamento tecnico delle svariate attività culturali, come parte essenziale di un “sistema Italia” che fa
capo all’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Ceca.

Jestliže Italské kulturní instituty jsou představiteli identity Itálie v zahraničí, Italský kulturní institut v Praze
je i její historickou pamětí.
Institut, který vznikl za vlády císaře Rudolfa II jako Italská kongregace, si i během svých přeměn v průběhu
staletí zachoval rysy tvořící jeho podstatu: toleranci, vstřícnost, možnost vzdělávání, multikulturalismus. Po
téměř pěti stech letech své existence, kdy byl výsadním místem konfrontace a růstu, čelí nyní Institut novým
výzvám kulturní diplomacie svou bohatou historií a zkušenostmi. Z tohoto hlediska v globálním kontextu,
kterému vévodí nejistota na trzích, asertivní politika rozvoje nových ekonomik a stálý vývoj komunikačních
technologií, musí propagování italského jazyka a kultury jakožto podstatná součást „systému Itálie“
řízeného Italským velvyslanectvím v České republice nutně projít technickou koordinací různých kulturních
aktivit.
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1. MISSIONE
Gli Istituti Italiani di Cultura rappresentano la “voce culturale” della politica estera italiana. Dei 91 Istituti
Italiani di Cultura attualmente operativi nel mondo, quello di Praga vuole mostrarsi, con il suo superbo
edificio storico, come ideale luogo di incontro e dialogo per intellettuali, artisti, operatori culturali, ma anche
per tutti quelli, italiani e stranieri, che vogliano instaurare o mantenere un rapporto con il Bel Paese.

LA PRESTIGIOSA SEDE

Nato nel 1573 come Congregazione Italiana di Praga, più volte perduto e riacquistato nel corso dei secoli,
trasformatosi nel tempo passato in ospedale, orfanotrofio, maternità, Casa e Chiesa d’Italia e infine Istituto, è
il più famoso complesso residenziale straniero della Repubblica Ceca. Si occupa, sotto l’egida
dell'Ambasciata d'Italia, della promozione dei rapporti e degli scambi culturali tra i due paesi e della
diffusione della cultura e della lingua italiana, secondo l’Accordo Culturale firmato nel 1971 e rinnovato nel
gennaio 2011.
Sempre viva è la passione di approfondire i rapporti storicamente consolidati tra l’Italia e la Repubblica Ceca
dal Cinquecento fino ai nostri giorni, e allo stesso modo di muoversi attraverso iniziative che risaltino le
espressioni culturali dell’Italia contemporanea.
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1. POSLÁNÍ
Italské kulturní instituty fungují jako „výkladní skříň“ italské zahraniční politiky. V současné době je jich
celkem 91 po celém světě. Italský kulturní institut v Praze, sídlící v nádherné historické budově, se hodlá
profilovat jako ideální místo setkávání a dialogu mezi intelektuály a kulturními pracovníky. Je otevřen všem
Italům i cizincům, kteří chtějí navázat a udržovat vztahy s krásnou Itálií.

PRESTIŽNÍ SÍDLO

Existuje od roku 1573 - nejdříve jako Italská kongregace v Praze, která však v průběhu staletí vícekrát
zmizela ze scény a byla znovu obnovena. V minulosti se přeměnila na špitál, sirotčinec, porodnici, na tzv.
Casa a Chiesa d´Italia a konečně na Institut. O tomto místě lze hovořit jako o nejslavnějším rezidenčním
komplexu vybudovaném cizinci na území České republiky.
Institut se pod dohledem velvyslanectví Italské republiky v Praze zabývá podporou vztahů a kulturní
výměnou mezi oběma zeměmi, rozšiřováním italského jazyka a kultury na základě Kulturní dohody z roku
1971, nejnověji pak z ledna roku 2011.
Je zde živý zájem prohloubit historicky dané vztahy mezi Itálii a Českou republikou datující se od 16. století
do dnešních dnů, stejně jako představit celou škálu současné italské kultury.
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L’OFFERTA ISTITUZIONALE:

• promozione in settori quali: arte, musica, letteratura, poesia, cinema, teatro, danza, moda,
design, fotografia, scienze (medicina, biologia e altre) e tecnologia;
• opportunità di conoscere la lingua e la cultura italiana, attraverso l’organizzazione di corsi, la
gestione della biblioteca e l’offerta di materiale didattico ed editoriale;
• creazione di contatti e dei presupposti per agevolare l'integrazione di operatori italiani nei
processi di scambio e di produzione culturale tra l’Italia e la Repubblica Ceca e per i rapporti fra
impresa e cultura;
• supporto informativo e logistico ad operatori culturali pubblici e privati, sia italiani che cechi, e
sostegno alle iniziative che favoriscono il dialogo interculturale fondato sui principi di democrazia e
solidarietà internazionale;
• coordinamento di una rete di contatti proattivi con Istituzioni, Enti, Università e Accademie
del mondo scientifico e culturale della Repubblica Ceca (scambio di docenti e ricercatori, servizio
di consulenza per le borse di studio accordate dal Ministero Italiano degli Affari Esteri a cittadini
cechi, gestione delle pratiche relative alle richieste di contributi per la traduzione di opere italiane,
coordinamento dei rapporti con i quattro Lettorati di Italiano presenti nel Paese).
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NABÍDKA:

• podpora těchto oblastí: umění, hudba, literatura, poezie, film, divadlo, tanec, móda, design,
fotografie, věda (medicína, biologie aj.) a technologie;
•

možnost: studovat italský jazyk a kulturu prostřednictvím jazykových kurzů, navštěvovat
knihovnu, získávat didaktické a ediční pomůcky;

• vytváření kontaktů a možností, které usnadní začlenění italských kulturních subjektů do procesu
vzájemné kulturní výměny mezi Itálií a Českou republikou, vytváření vztahů mezi kulturou a
podnikáním;
• logistická a informační podpora subjektů působících ve veřejné i soukromé kulturní sféře, a to
italských i českých, podpora iniciativ, které upřednostňují dialog mezi kulturami založený na
principech demokracie a mezinárodní solidarity;
• koordinace sítě vzájemně užitečných kontaktů s českými institucemi, firmami, univerzitami a
akademiemi působícími na poli vědy a kultury (výměna školitelů a vědců, konzultace týkající se
stipendií pro české občany, která nabízí Ministerstvo zahraničních věcí Italské republiky, agenda
spojená se žádostmi o subvence na překlady z italského jazyka, koordinace vztahů se čtyřmi
lektoráty italského jazyka na území České republiky).
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2. ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO
VIVA VERDI!!!!...MA ANCHE IL POP, IL JAZZ E I CANTAUTORI

L’Istituto promuove gli artisti italiani e collabora alla realizzazione di eventi musicali. È ormai tradizionale
la collaborazione con alcuni fra i più prestigiosi Festival di musica, quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival di chitarra di Kutna Hora e di Mikulov;
JazzFest Bohemia;
Festival Folkove prazdniny (Le Vacanze Folk);
Scuola Internazionale Estiva di Musica Antica di Valtice;
Festival Internazionale Musicale di Cesky Krumlov;
Festival F. Chopin di Marianske Lazne;
Festival Organistico Lauretano;
Festival di musica classica “Tony nad mesty” (Toni sulle città);
altre importanti manifestazioni musicali che si svolgono a Praga e in altre città della Repubblica
Ceca.

Collabora inoltre con alcuni dei più prestigiosi Enti musicali, quali:
•
•
•
•
•

il Conservatorio di Praga;
la Facoltà di Musica dell’Accademia delle MUSE di Praga;
la Facoltà di Musica dell’Accademia delle MUSE Janacek di Brno;
il Teatro dell’Opera di Stato (Festival dell’Opera italiana);
altri enti e istituzioni della Repubblica Ceca.

Con profonda passione l’Istituto sostiene le proposte musicali inviate da musicisti italiani e fornisce
informazioni sulle attività musicali svolte in Repubblica Ceca. Fornisce i contatti con le maggiori
organizzazioni musicali agli artisti che desiderano proporre progetti o spettacoli.
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2. ČINNOST INSTITUTU
AŤ ŽIJE VERDI!!!...ALE TAKÉ POP, JAZZ A PÍSNIČKÁŘI

Institut propaguje italské umělce a spolupracuje na pořádání hudebních událostí. Účast na několika
významných mezinárodních hudebních festivalech se stala již tradicí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora a Mezinárodní
kytarový festival Mikulov;
Bohemia Jazz Fest;
Folkové prázdniny Náměšť nad Oslavou;
Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích;
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov;
Chopinův festival v Mariánských Lázních;
Festival Organistico Lauretano;
Mezinárodní hudební festival Tóny nad městy;
a mnoho dalších hudebních událostí, které se konají nejen v Praze, ale i v dalších městech České
republiky.

Institut navázal spolupráci s několika nejvýznamnějšími hudebními institucemi:
•
•
•
•
•

Pražská konzervatoř;
Hudební fakulta AMU v Praze;
Hudební fakulta JAMU v Brně;
Státní opera;
a další.

Institut se s plným nasazením věnuje propagování hudebních nabídek italských hudebníků a poskytuje
informace o hudebních akcích konaných v České republice. Umělcům, kteří chtějí předložit své projekty či
nabídnout realizaci představení, zprostředkovává kontakty na největší hudební instituce v zemi.
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ARTI VISIVE, LETTERATURA, CINEMA...TUTTO L’ANNO, NO STOP!!

In collaborazione con le istituzioni ceche, l’Istituto partecipa a diversi festival internazionali:

CINEMA
(fine marzo/inizio aprile)
Febiofest
(aprile)
Giornate del Cinema europeo

(inizio luglio)
Festival Internazionale del Cinema
di Karlovy Vary

Il più importante evento cinematografico che si svolge a Praga.

Rassegna del cinema contemporaneo europeo organizzato dalle
ambasciate e dagli istituti culturali dei paesi membri dell´Unione
Europea.

Il più importante Festival internazionale dell’Europa centrale e
orientale, organizzato da “Film Servis Festival Karlovy Vary”.
Prevede una regolare presenza di numerose delegazioni di grandi
cineasti italiani (registi, attori, critici cinematografici, produttori).
Gli organizzatori sono in diretto contatto con le ditte
cinematografiche italiane e collaborano da molti anni con
Cinecittà Luce per la presentazione di film italiani nelle varie sezioni
del festival.

LETTERATURA
(maggio)
Notte della Letteratura –
Attraverso
l´Europa
tra
le
righe
Nell’arco di una serata, in vari locali di
Praga, si svolgono letture di brani di letteratura
contemporanea europea in traduzione ceca

UMĚNÍ, LITERATURA, FILM... PO
CELÝ ROK NON STOP!!
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Institut v součinnosti s českými organizátory spolupracuje na různých mezinárodních festivalech:

FILM
(konec března/začátek dubna)
Febiofest
Nejvýznamnější filmová událost v Praze.
(duben)
Dny evropského filmu
Přehlídka současné evropské kinematografie, kterou pořádají
velvyslanectví a kulturní instituty zemí Evropské unie Europea.
(začátek července)
Mezinárodní filmový festival
v Karlových Varech

Nejvýznamnější mezinárodní filmový festival ve střední a východní
Evropě pořádaný společností Film Servis Festival Karlovy Vary.
Pravidelná účast delegací nejznámějších italských režisérů, herců,
kritiků, producentů. Pořadatelé jsou v přímém kontaktu s italskými
filmovými organizacemi, již řadu let spolupracují s Cinecittà Luce, s
nimiž prezentují italské filmy v různých sekcích festivalu.

LITERATURA
(květen)
Noc literatury
Evropou mezi řádky

České herecké osobnosti čtou na vybraných atraktivních místech
Prahy úryvky z knih současné evropské literatury, které byly
přeloženy do českého jazyka. (Pořadatel: České centrum Praha).

nell´interpretazione di importanti attori cechi (in collaborazione con
il Centro Ceco di Praga).

12

ARTI VISIVE
(maggio/giugno)
Festival di Praga - PF

Tina b

Festival internazionale del vetro organizzato dalla “Galleria
Pokorná”, con l’esposizione presso l’Istituto di sculture in vetro di
artisti contemporanei preceduta dalla presentazione dell´artista
partecipante.
Festival internazionale di arte contemporanea organizzato dalla
Galleria “Vernon” di Monika Burian Jourdan. Mostre, installazioni,
performance, video art ecc. allestite all´aperto e in diverse gallerie
della città di Praga.

TEATRO
(giugno)
Tanec Praha

Festival internazionale di danza contemporanea e di teatro del
movimento con compagnie, gruppi e solisti di danza moderna di
fama mondiale.

(giugno)
Prague Quadrennial of Performance
Festival internazionale dell’arte teatrale che si svolge ogni quattro
anni, organizzato dal Ministero della Cultura della Repubblica Ceca
e realizzato dall’Institut umění - Divadelní ústav.

ARCHITETTURA

Architecture Week

Festival internazionale di architettura contemporanea con mostre,
conferenze, proiezioni ecc. (organizzato dalla Czech Architecture
Week).

VIZUÁLNÍ UMĚNÍ
(květen/červen)
Pražský festival - PF
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Mezinárodní setkání sklářských umělců, které pořádá Galerie
Pokorná.Výstava skleněných soch a výtvorů současných umělců
konaná v Institutu. Vernisáži výstavy předchází prezentace děl
samotnými umělci.
Tina b
Mezinárodní festival současného umění pořádaný Galerií Vernon,
jejíž majitelkou je Monika Burian Jourdan. Výstavy, instalace,
performance, videoart většinou konané venku na otevřeném
prostranství nebo v různých pražských galeriích.

DIVADLO
(červen)
Tanec Praha
Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla, jehož
se pravidelně účastní skupiny a sólisté světové úrovně..
(červen)
Prague Quadrennial of Performance
Mezinárodní festival věnovaný divadelnímu umění pořádaný ve
čtyřletých intervalech. Pořadatelem je Ministerstvo kultury České
republiky a vlastním realizátorem Institut umění - Divadelní ústav.

ARCHITEKTURA
Architecture Week

Mezinárodní festival zabývající se současnou architekturou.
Výstavy, přednášky, promítání filmů o architektuře aj. Pořadatel:
Czech Architecture
Week.
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L’ITALIANO: UNA LINGUA PER COMUNICARE, PER AMARE... E PER FARE
AFFARI CON STILE

L’Istituto È L’ORGANO UFFICIALE DEL GOVERNO ITALIANO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA LINGUA IN REPUBBLICA CECA e organizza corsi di lingua e cultura italiana da oltre 40 anni.
Attualmente si presenta con:
•
•
•

•
•
•
•

un numero di studenti in costante crescita, al momento attestato su 900 iscritti/anno;
(i corsi sono rivolti a un’utenza internazionale e vengono svolti interamente in lingua italiana);
docenti tutti madrelingua, laureati in lingue o in lettere e con specializzazione nell’insegnamento
della lingua italiana a stranieri;
corsi standard (con livelli e sottolivelli come previsto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento
per la conoscenza delle lingue), di conversazione, di grammatica e di preparazione all’esame di
Certificazione Internazionale del Livello di Conoscenza della Lingua Italiana CILS (Università di
Siena);
corsi di durata tri o quadrimestrale di 2 o 4 ore settimanali (l’ora è di 60 minuti effettivi);
corsi intensivi estivi;
sede per l'esame di certificazione CILS (due volte all’anno);
sede per esami ICON online.

A richiesta vengono organizzati corsi individuali, per piccoli gruppi o in ditta. L’Istituto sta ampliando
l’offerta di corsi diversificati e settoriali in base alla domanda avanzata dall’utenza con corsi di cucina
italiana, comunicazione, laboratorio teatrale e tanti altri.
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ITALŠTINA: JAZYK K DOROZUMÍVÁNÍ, K LÁSCE... A K JEDNÁNÍ NA
ÚROVNI

Institut JE OFICIÁLNÍM ORGÁNEM ITALSKÉ VLÁDY PRO VÝUKU JAZYKA V ČESKÉ
REPUBLICE a organizuje kurzy italského jazyka a kultury již více než 40 let. V současné době se Institut
prezentuje následně:
•
•
•

•
•
•
•

počet studentů neustále stoupá, ročně se jich zapíše přibližně 900 (kurzy jsou dostupné uživatelům
různých národností a probíhají pouze v italském jazyce);
všichni lektoři jsou rodilí mluvčí, kteří promovali z jazyků nebo z italského jazyka a literatury a mají
specializaci na výuku italského jazyka pro cizince;
standardní kurzy (jejich úrovně a podúrovně jsou určené Společným evropským referenčním rámcem
pro znalost jazyků), kurzy konverzace, gramatiky a přípravy na zkoušku pro získání Mezinárodního
potvrzení o znalosti italského jazyka CILS (Univerzita v Sieně);
kurzy tříměsíční nebo čtvrtletní po 2 nebo 4 hodinách týdně (jedna hodina trvá 60 minut);
letní intenzivní kurzy;
místo konání zkoušek CILS k získání daného potvrzení (dvakrát do roka);
místo konání zkoušek ICON online.

Na žádost jsou organizovány individuální kurzy pro malé skupiny nebo podniky. Na základě poptávky ze
strany uživatelů rozšiřuje Institut nabídku o kurzy zaměřené na různé obory: nabízí kurzy vaření italské
kuchyně, kurzy komunikace, divadelní laboratoř a mnohé další.
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GOLIARDICAMENTE PARLANDO...NON ESISTE CULTURA SENZA RICERCA
L’Istituto collabora alla presentazione di eventi relativi alla promozione della lingua italiana con:
•
•
•
•

l’Associazione Amici dell’Italia;
la Società Dante Alighieri;
i Dipartimenti di Italianistica (anche per la presentazione delle richieste di contributi assegnati dal
MAE);
numerose scuole statali e private in cui viene insegnato l’italiano.

In Repubblica Ceca operano 8 Dipartimenti di Italianistica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Università Carlo IV di Praga, Facoltà di Lettere e Filosofia;
Università Carlo IV di Praga, Facoltà di Scienze Sociali;
Università Economica di Praga;
Università Masaryk di Brno;
Università Palacky di Olomouc;
Università Slesiana di Opava;
Università della Boemia del Sud di Ceske Budejovice;
Università della Boemia occidentale di Plzen.

Inoltre a Praga ha sede il Liceo bilingue italo-ceco, in cui all’insegnamento intensivo della lingua italiana
viene affiancato l’insegnamento della cultura italiana e delle materie curricolari in italiano (come
matematica, fisica e chimica).
In base al vigente Protocollo Culturale italo-ceco vengono assegnate reciprocamente borse di studio di
lunga e di breve durata, ed è operativo un programma di scambio di missioni di studio aperto a docenti e a
ricercatori in campo tecnico-scientifico. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
offre annualmente a 3 docenti cechi la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento di italiano
organizzati dall’Università per Stranieri di Perugia.
Diverse scuole, università ed istituzioni linguistiche italiane offrono annualmente a un certo numero di
studenti dell’Istituto Premi di studio, particolarmente apprezzati dai borsisti che hanno in questo modo la
possibilità di perfezionare in Italia la loro conoscenza della lingua.
Da diversi anni l’Istituto collabora inoltre nel settore medico-scientifico con l’Accademia delle Scienze di
Praga, in particolare con il Dott. Luca Vannucci, Direttore del Laboratorio di Immunologia cellulare
dell’Istituto di Medicina Sperimentale, per la presentazione di workshop e conferenze di illustri medici e
ricercatori italiani.
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NENÍ KULTURA BEZ VÝZKUMU
Institut spolupracuje na prezentaci akcí zaměřených na propagaci italského jazyka se:
•
•
•
•

Společností přátel Itálie;
Společností Dante Alighieri;
katedrami italského jazyka (též za účelem podání žádostí o příspěvky udílené italským MZV);
mnohými státními a soukromými školami, na kterých je zavedena výuka italštiny.

V České republice působí 8 kateder italského jazyka a literatury:
•
•
•
•
•
•
•
•

Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta;
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd;
Vysoká škola ekonomická v Praze;
Masarykova univerzita v Brně;
Univerzita Palackého v Olomouci;
Slezská univerzita v Opavě;
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;
Západočeská univerzita v Plzni.

Kromě toho v Praze existuje Dvojjazyčné italsko-české gymnázium, kde vedle intenzivní výuky italského
jazyka probíhá v italštině také výuka italské kultury a dalších předepsaných předmětů (např. matematika,
fyzika a chemie).
Na základě platného Italsko-českého kulturního protokolu jsou recipročně udělována dlouhodobá či
krátkodobá studijní stipendia a probíhá program výměnných studijních pobytů určený vyučujícím a
výzkumným vědeckotechnickým pracovníkům. Ministerstvo školství, univerzit a výzkumu (MIUR) nabízí
každoročně třem českým vyučujícím možnost navštěvovat zdokonalovací kurzy italštiny organizované
Univerzitou pro cizince v Perugi.
Různé školy, univerzity a italské jazykové instituce nabízejí každoročně určitému počtu studentů Institutu
Studijní ceny, které vítají hlavně ti stipendisté, kteří mají tímto způsobem možnost zdokonalit si v Itálii
svoji znalost jazyka.
Řadu let Institut navíc spolupracuje v sekci lékařských věd s Akademií věd v Praze, zvláště pak s Dr. Lucou
Vannuccim, ředitelem laboratoře buněčné imunity Institutu experimentální medicíny, a to při pořádání
workshopů a konferencí významných italských lékařů a vědců.
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BIBLIOTECA

“Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus ”
La magnifica Biblioteca dell’Istituto nasce nel giugno 1922 come centro di documentazione sulla realtà
italiana del passato e del presente e con lo scopo di sviluppare la diffusione e l'apprendimento della
conoscenza della cultura italiana in Cecoslovacchia anche tramite il coordinamento di rapporti reciproci tra
intellettuali e artisti.
INFORMAZIONI GENERALI
SUPERFICIE TOTALE: circa 100 mq.
DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA: quasi 18.000 volumi prevalentemente in lingua italiana.
ISCRITTI: 924.

PRIMATI
È la quindicesima biblioteca per patrimonio librario tra i 91 Istituti Italiani di Cultura nel mondo, la
seconda in tutta l’Europa Centro Orientale e la biblioteca straniera più prestigiosa in Repubblica
Ceca.
Copre svariati settori d’interesse: da quello letterario a quello sociale e artistico fornendo assistenza e
supporto ai corsi di lingua organizzati dallo stesso Istituto, a quelli di lingua e letteratura italiana tenuti dai
lettori delle università ceche e agli altri insegnanti d'italiano (i materiali didattici sono costantemente
aggiornati).
SERVIZIO
La collocazione del materiale segue uno schema di classificazione creato ad hoc per soddisfare le esigenze
della biblioteca che riprende indicativamente il sistema globale CDD. Dall’anno 2001 la Biblioteca è stata
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KNIHOVNA

“Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus ”
Nádherná knihovna Institutu vznikla v červnu roku 1922 jako středisko dokumentace o italské realitě doby
minulé i současné a jejím cílem bylo rozvíjet šíření a osvojování znalostí italské kultury v Československu
mj. také koordinací vzájemných vztahů mezi intelektuály a umělci.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
CELKOVÁ ROZLOHA: asi 100 m2
BIBLIOGRAFICKÉ VYBAVENÍ: téměř 18 000 svazků převážně v italském jazyce
ZAPSÁNO: 924 osob
PRVENSTVÍ
Knihovna se svým knižním majetkem řadí na patnácté místo mezi 91 Italskými kulturními instituty
ve světě, na druhé místo v celé středně východní Evropě a je nejprestižnější zahraniční knihovnou v
České republice.
Pokrývá nejrůznější zájmové oblasti od literární po sociální a uměleckou, kdy slouží jako opěrný bod nejen
pro jazykové kurzy pořádané samotným Institutem, ale i pro lektory italského jazyka a literatury na českých
univerzitách a pro ostatní vyučující italštiny (didaktické materiály jsou průběžně aktualizovány).
SLUŽBY
Fond je rozmístěn podle klasifikačního schématu vytvořeného ad hoc tak, aby vyhovoval potřebám
knihovny, která úhrnně přejímá globální systém CDD. Od roku 2001 je knihovna plně automatizována a
informatizována; navíc disponuje webovými stránkami na internetovém sítu Institutu a její majetek je
přístupný prostřednictvím katalogů online.
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completamente automatizzata e informatizzata; dispone inoltre di pagine web sul sito internet dell’Istituto ed
il suo patrimonio è reso accessibile tramite i cataloghi online.
Oltre ai servizi di base (accoglienza, consultazione in sede e prestito a domicilio), vengono offerti agli utenti
anche alcuni servizi avanzati tra cui: prestito interbibliotecario, servizio di reference, alcuni servizi a distanza
come rinnovo prestiti e prenotazioni, e la ricerca di informazioni bibliografiche. La sala di consultazione
funge anche da sala di lettura ed è dotata di due postazioni internet per la navigazione e l’accesso agli OPAC
(cataloghi nazionali on-line), oltre ad una rete wireless che copre tutto l’edificio. La sala di consultazione ha
una capacità di 30 posti a sedere; in essa si trova la maggior parte del materiale librario in dotazione,
compresa la sezione dei periodici ed una sezione dedicata ai nuovi arrivi.
ATTIVITÀ
Grazie al Ministero degli Affari Esteri italiano la Biblioteca partecipa ogni anno, in ottobre, alla “Settimana
della Lingua Italiana nel Mondo” per promuovere e valorizzare la lingua italiana all’estero con mostre,
proiezioni, conferenze e presentazioni di opere letterarie.

3. CONTATTI ISTITUTO:

INDIRIZZO:

Sporkova 14
118 00 Praga 1

EMAIL:

iicpraga@esteri.it

SITO WEB:

http://www.iicpraga.esteri.it

FACEBOOK:

Italský kulturni institut
http://www.facebook.com/IICPraga
http://www.facebook.com/italiancultureinstituteprague

TEL:
FAX:

+420 257 090 681
+420 257 531 284
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Kromě základních služeb (vstřícné přijetí, konzultace na místě a výpůjčky domů) jsou uživatelům
poskytovány také některé nadstandardní služby, k nimž patří meziknihovní výpůjční služba, referenční
služby, některé služby poskytované na dálku, jako je např. prodloužení výpůjční doby a provádění rezervací,
a vyhledávání bibliografických informací. Výpůjční sál knihovny slouží zároveň jako studovna a kromě sítě
wireless, která pokrývá celou budovu, je vybaven dvěma internety k vyhledávání informací a k přístupu na
OPAC (státní katalogy on-line). Sál knihovny má kapacitu 30 míst k sezení. Nachází se v něm převážná část
knižního materiálu získaného formou dotací včetně sekce periodik a sekce věnované novým přírůstkům.
ČINNOST
Díky italskému Ministerstvu zahraničních věcí se knihovna každoročně v říjnu účastní „Týdne italského
jazyka ve světě“, aby propagovala a valorizovala italský jazyk v zahraničí pořádáním výstav, filmových
projekcí, konferencí a prezentací literárních děl.

3. KONTAKTY NA INSTITUT:

ADRESA:

Šporkova 14
118 00 Praha 1

EMAIL:

iicpraga@esteri.it

WEBOVÉ STRANKY: http://www.iicpraga.esteri.it
FACEBOOK:

Italský kulturni institut
http://www.facebook.com/IICPraga
http://www.facebook.com/italiancultureinstituteprague

TEL:
FAX:

+420 257 090 681
+420 257 531 284
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Si ringraziano i collaboratori dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Italiani e Cechi, per la preziosa
assistenza nella traduzione dei testi, la correzione delle bozze, la ricerca filologica e storica, l’impaginazione
e la costruzione del libro - e non ultima la revisione lessicale per armonizzare i vari testi.
Malgrado il lavoro ordinario d’ufficio, sempre molto sostenuto, hanno voluto donare a questa
pubblicazione quel “qualcosa in più” che ha fatto la differenza: in ordine alfabetico, Alessio Di Giulio,
Lorenzo Gabrielli, Adriano Mondelli, Anna Polverari, Mauro Ruggiero, Xenie Slobodová, Jana Šimáčková,
Lea Šupová.
Ředitel Italského kulturního institutu děkuje všem italským i českým pracovníkům Institutu za
vynikající spolupráci při překladech a opravách textů, při vyhledávání filologických a historických
informací, při formálním zpracování knihy a v neposlední řadě za lexikální revizi textů, která je umožnila
sladit.
Vedle své běžné, každodenní, s velkou vážností vykonávané činnosti, vtiskli této práci “něco navíc”.
Poděkování patří těmto pracovníkům: Alessio Di Giulio, Lorenzo Gabrielli, Adriano Mondelli, Anna
Polverari, Mauro Ruggiero, Xenie Slobodová, Jana Šimáčková, Lea Šupová.
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