KoreaFilm.ro
Primul site romanesc dedicat cinematografiei si culturii coreene
http://koreafilm.ro/blog

Concurs na?ional de discursuri în limba coreean?

Concurs na?ional de discursuri în limba coreean?, edi?ia 2012 Concursul deschide
programul cultural na?ional „Descoper? Coreea!”, organizat de Asocia?ia Intercultural?
Româno-Coreean?, în parteneriat cu Centrul Cultural Coreean de la Budapesta Sâmb?t?, 6
octombrie 2012, la mansarda Casei Baiulescu a Bibliotecii Jude?ene „George
Bari?iu” din Bra?ov va avea loc edi?ia 2012 a concursului na?ional de discursuri în
limba coreean?, prima edi?ie organizat? de o asocia?ie nonprofit din România, Asocia?ia
Interculturala Româno-Coreean? (AIRC), în colaborare cu Centrul Cultural
Coreean de la Budapesta, cel mai apropiat centru de România, subordonat
Ministerului Culturii din Coreea, institu?ie care organizeaz? în mod tradi?ional acest
concurs în diverse ??ri. Evenimentul va reuni cunosc?torii de limba coreean? din
România, fiind structurat pe 2 nivele: încep?tori ?i intermediari. Astfel, fiecare dintre
concuren?i î?i va prezenta o tem? la alegere, având ca subiect Coreea, pe care va
trebui s? o prezinte în fa?a unui juriu, format din vorbitori nativi. Câ?tig?torii ambelor
categorii vor primi premii constând în electronice de ultima genera?ie oferite de LG
Electronics, precum ?i dic?ionare, CD-uri, etc. oferite de Centrul Cultural Coreean de
la Budapesta, care va oferi totodat? ?i diplomele premian?ilor. Premiile vor fi
înmânate câ?tig?torilor de celebrul violonist Alexandru Tomescu, el însu?i
câ?tig?tor al edi?iei din 2007 a „Concursului na?ional de discursuri în limba
coreean?”, organizat de Ambasada Coreei de Sud la Bucure?ti. Evenimentul va
începe la ora 12.00 ?i se va încheia cu premierea câ?tig?torilor la ora 15.00. În acest
timp, organizatorii au preg?tit publicului spectator (a?teptat în num?r cât mai mare la
Casa Baiulescu din Bra?ov) surprize pl?cute, printre care ?i un târg de suveniruri coreene.
Înscrierile se fac pe mail, la adresa contactairc@gmail.com, pân? la data de 21 septembrie
, iar trimiterea subiectului de concurs pân? la data de 26 Septembrie. Concursul
este primul dintr-o serie de evenimente ce au ca scop aducerea mai aproape a
culturii coreene c?tre publicul românesc. Sub denumirea „Descoper? Coreea!”,
programul integral al evenimentelor va fi lansat s?pt?mâna viitoare, ?i va cuprinde
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activit??i derulate pe întreaga perioad? a lunii octombrie, în Bucure?ti, Bra?ov ?i Craiova
. Evenimentele sunt organizate de AIRC, cu sprijinul Centrului Cultural Coreean de la
Budapesta ?i a partenerilor locali. Principalul partener local al Concursului na?ional de
discursuri în limba coreean?” este Biblioteca Jude?ean? „George Bari?iu” din Bra?ov.
În ultimii ani, cultura coreean? s-a f?cut din ce în ce mai cunoscut?, fie prin seriale TV
(difuzate ?i în România începând din 2009, unde au reu?it s? înregistreze audien?e
spectaculoase), fie prin filme sau muzic? pop, care a câ?tigat tot mai mul?i fani. Datorit?
cre?terii popularit??ii acestor programe, nu mai este o surpriz? faptul c? limba coreean?
a devenit obiect de studiu pentru mul?i români. Pentru informa?ii suplimentare:
contactairc@gmail.com, aircbrasov@gmail.com
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