O dzia�alno�ci

<h2 style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;">W dziedzinie kultury prezentujemy i
wspieramy:</h2> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">�</p> <ul> <li>Rodzim�
literatur�s�owack� i�t�umaczenia na�j�yk polski, autor� s�owackich i ich dzie�,
poszczeg�ne wydawnictwa, podr�zniki i�pomoce dydaktyczne, wsp�ne warsztaty tw�cze dla
m�odych autor� i�ich prace;</li> </ul> <ul> <li>Sztuki plastyczne, przede wszystkim
ilustracje ksi��kowe, grafik� fotografi� wzornictwo, bi�uteri� projekty mody; profile
tw�czo�ci s�owackich malarzy i�rze�biarzy; wsp�ne wystawy s�owackich i�polskich
absolwent� i�artyst�, prezentacja m�odych talent�;</li> </ul> <ul> <li>Muzyk�
poszczeg�ne jej gatunki, tw�c� i�wsp�zesnych wykonawc� s�owackich, trendy w muzyce
s�owackiej, festiwale;</li> </ul> <ul> <li>Dramat, przede wszystkim rodzim�
tw�czo��dramatyczn�, udane spektakle s�owackiego teatru, filmu, telewizji, radia, a�tak�e
sztuk�ta�a ze szczeg�nym uwzgl�nieniem prac student� V�MU (Wy�sza Szko�a
Artystyczna);</li> </ul> <ul> <li>Sztuk�filmow�, przede wszystkim przegl�dy rodzimej
s�owackiej produkcji filmowej, przegl�dy autorskie i�po�wi�one poszczeg�nym aktorom,
przegl�dy film� dokumentalnych, festiwale filmowe, retrospektywy s�owackich re�yser�
filmowych;</li> </ul> <ul> <li>Dzia�alno��s�owackich instytucji kulturalnych w dziedzinie
muzealnictwa, galerii, bibliotek, wsp�ne przedsi�zi�ia, sympozja muzeologiczne
i�etnograficzne, wystawy zbior� tych instytucji,</li> </ul> <ul> <li>Kursy j�yka s�owackiego
dla os� zainteresowanych j�ykiem s�owackim organizowane s� w �cis�ej wsp�racy z
lektorami j�yka s�owackiego na polskich uniwersytetach,</li> </ul> <ul> <li>Specjalne
przedsi�zi�ia i programy dla dzieci i�ucz�cej si�m�odzie�y, maj�ce na celu wzbudzanie
zainteresowania j�ykiem s�owackim, s�owack� literatur�, histori�, polityk�,
dziennikarstwem, muzyk�, sztuk�, filmem i�sportem.</li> </ul> <p style="margin-bottom:
0.42cm; text-align: center;">�</p> <h2 style="text-align: center;">W dziedzinie rozwoju polityki
regionalnej, wsp�racy transgranicznej organizacji pozarz�dowych:</h2> <ul> <li>Promujemy
i�prezentujemy wyroby s�owackich firm;</li> <li>Propagujemy i prezentujemy miasta i regiony
S�owacji, interesuj�ce instytucje, organizacje i przedsi�iorstwa</li> </ul> <ul>
<li>Wspieramy wsp�race instytucji w zakresie promocji turystyki i�uzdrowisk;</li>
<li>Wspieramy wsp�rac�przedstawicieli euroregion� Tatry, Beskidy i�Karpaty prezentuj�c
ich do�wiadczenia,</li> <li>Pomagamy przy nawi�zywaniu wsp�racy partner� po obu
stronach granicy, szczeg�nie w dziedzinie kultury, gospodarki, szkolnictwa, nauki, techniki
i�wsp�racy transgranicznej;</li> <li>Organizujemy spotkania z�wa�nymi postaciami
s�owackiego �ycia kulturalnego, naukowego, politycznego, sportowego, wspieramy
bilateraln� wsp�rac�historyk� i�prezentujemy efekty ich bada� </li> <li>Prezentujemy sztuki
plastyczne w galerii Instytutu a tak�e w polskich muzeach i�presti�owych galeriach, r�nie�
poza Warszaw�;</li> <li>Promujemy s�owack� muzyk�poprzez organizowanie regularnych
cykli muzycznych dla polskiej publiczno�ci;</li> <li>Wsp�racujemy z�partnerskimi
instytucjami dyplomacji kulturalnej a�przede wszystkim z�polskimi plac�kami kulturalnymi na
terenie ca�ego kraju.</li> </ul>
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