Petržalka spolupracuje s tureckou Ispartou

Pozvánka na sladké uvedenie do tureckej kuchyne s ochutnávkou : Turecká káva, čaj a baklava
Mesto ruží, hôr a jazier Isparta, ležiaca v tureckom vnútrozemí západnej Anatólie sa na dva
roky stala partnerom našej Petržalky. Vďaka finančnému príspevku (grantu) Slovenskej
akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, Národnej agentúry programu celoživotného
vzdelávania Partnerstvá Comenius Regio sa mestskej časti podarilo rozbehnúť projekt
medzikultúrnej spolupráce s názvom Cross Culture Communication (Medzikultúrna komunikácia).
Grant je postavený na spolupráci a poznávaní medzi dvoma krajinami. Nám sa podarilo na
základe výzvy mesta Isparta v Turecku, ktoré má o členstvo v EÚ záujem, postaviť projekt
partnerstva so Slovenskom, ako krajinou Európskej únie. Našim očakávaním je získanie bohatých
a ucelených informácií o spoločnej histórii, tradíciách, kultúre, systémoch vzdelávania
prostredníctvom mobilít, spoločných seminárov a stretnutí, konferencií, podujatí a programov.
Nemalý význam prikladáme i šíreniu dobrého mena našej Petržalky, Bratislavy a Slovenska ďaleko
za ich hranicami. Projekt je o vzájomnom poznávaní sa, hľadaní spoločných prvkov, ale aj o
porozumení vo veciach, ktorými sa odlišujeme. Jednou z tém, v ktorej si iste porozumieme je
kuchyňa, najmä ak je plná sladkého pokušenia.
Miestna knižnica Petržalka vás pozýva na sladké uvedenie do tureckej kuchyne
s ochutnávkou tradičnej kávy, čaju a sladkostí baklava, ktoré sa uskutoční vo štvrtok
17. marca od 17,00 hod v pobočke knižnice na Prokofievovej ulici. Vstup je voľný –
bezplatný. Akciu podporila aj Slovensko-Turecká obchodná a priemyselná komora.

K projektu: Zástupcovia partnerskej krajiny z tureckej Isparty prídu do Petržalky na konci marca. Mestská časť,
základná škola aj knižnica pripravujú pre návštevu týždenný informačný, poznávací aj kultúrny program. Knižnica pri
tejto príležitosti chystá vzorovú hodinu pre vybranú strednú školu o tureckom nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru
Orhanovi Pamukovi. Pre mladšie deti pripravujú divadelné spracovanie rozprávky Malý Muk v Prešporku a dramatické
čítanie klasiky tureckej stredovekej literatúry, žartovných príbehov Hodžu Nasreddina.
Mestská časť pripravuje vyhlásenie projektovej súťaže pre žiakov základných škôl Historia magistra vitae,
celoročného projektu pre školské kluby detí v dramatizáciách tureckých rozprávok, ktoré predvedú v materských
školách a ktoré sa dostanú na DVD, ale aj vyhlásenie súťažnej prehliadky tvorivosti petržalských učiteľov vo vytvorení
učebných pomôcok; žiaci a pedagógovia Základnej školy Turnianska 10 pripravujú ilustrovaný prekladový trojjazyčný
slovník najpoužívanejších slovensko-tureckých slov, žiacke projektové prezentácie My Slováci – Vy Turci a kuchársku
knihu slovenských tradičných receptov, ktorú si vymenia s kuchárskymi tradičnými receptami tureckých žiakov.
Petržalskí hostitelia by tureckej návšteve radi predstavili aj hlavné mesto. Je veľa vecí, ktoré nás spájajú s
Tureckom. Antický príbeh Hero a Leandra na slávnych gobelínoch v Primaciálnom paláci sa odohráva v bosporskej
úžine dnešného Turecka. V pláne je aj návšteva Univerzitnej knižnice, kde sa nachádza od roku 1924 vzácna zbierka
islamskej krásnej aj vedeckej literatúry zo šestnásteho až devätnásteho storočia, pochádzajúca z Bosny, ktorá bola pod
tureckou štátnou správou.
Projekt má byť ukončený v roku 2012. Jeho súčasťou je i webová stránka s aktuálnymi informáciami o
spolupráci.

