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ESTI HIRLAP
Közép-Európában a legnagyobb

Dunára~ néző franciák

A budapesti Francia in
tézetnek 45 éves története
van, de most áll a tegjelen
tősebb változás előtt: a Te
rézvárosból Budára. a Fő
utca 17. szám alá költözik
egy ötszörte nagyobb épü
letbe. Ez alkalomhól kértük
beszélgetésre ALvin Lombard urat. az intézet igazgatóját.
—
Milyen változásokat
hoz a költözés az intézet
életébe?
— A változások
minden
szektort érintenek. Egyik
bázisfeladatunk a francia
nyelvi kurzusok tartása —
a hét régi, nem funkcionális
tanterem helyett ezután ti
zen.két világos, jól felszerelt

helyiséggel
rendelkezhe
tünk. Az utóbbi időben
igencsak megnövekedett az
érdeklődés tanfolyamaink
iránt, amelyek tandíjasak,
mégis kedvezményes árúak.
Mindenféle
rétegeknek
ajánljuk őket, s olyan pa
I pírt is adunk, melyet a
francia egyetemek is elfo
gadriak. Tizenhat főben
maximáljuk a csoportokat,
amelyeket majdnem kizáró
lag francia anyanyelvű ta
nárok oktatnak. Akik ma
gyarok, azok a fordításra
specializálódtak.
—
Sokan könyvtárként
használták eddig az intéze
tet...
— A régi könyvtárterem
helyett most egy tágas, há
romszintes
bibliotékánk
lesz, polcokról leemelhető
kinvvekkel. Harmincezer
dokumantumunk lesz: ka
zetták, vicleofil.mek, lézerle
mezek is. Több mint száz
újság és képeslap jár majd
ide. Az informatikai rend
szere is fejlett, alkalmas
bibliográfiai kutatásokra.
Több mint húsz nagvasztal,
Dunára néző ablakok, s
akár az egész napot itt lehet
tólteni. Azt hiszem, ez lesz
Budapest egyik legszebb
könyvtá ra.
— Mi a helyzet a kulturá
lis rendezvényekkel?

ház-, mozi- és konferencia
termünkben például mozi
sorozatot indítunk az el
múlt három év Césare-dijas
fiimjeiból, lesznek előadá
sok Közép-Európáról és a
modern művészetről, szólis
ták,
kamaraegyüttesek
koncerteznek. Ami a szín
házi előadásokat illeti, a
méretek meghatározzák a
meghívottak számát. De
van hatvan nézőt befogadó
videovetítőnk is, amely
szintén alkalmas előadások
tartására. Kisebb fotó-,
festmény- és szoborkiállitá- !
sokat is tudu.nk rendezni.
— Miért épp ide költözött
az intézet?
— Először is,
mert ez a
terület Franciaország tulaj
dona évtizedek óta, másod
szor pedig ennek szimboli
kus jelentősége is van: a
láthatóság. Franciaország
nem akarja eltitkolni, hogy
fejleszteni akarja kapcsola
tait Magyarországgal. Inté
zetünk e dialógus központ
ja is lehet.
—
Eddig a francia kul
tűt-politika inkább mintha
Romániát részesítette volna
előnyben a térség országai
közül...
— En úgy érzem,
Fran
ciaország mindig fontosnak
tartotta a jó viszonyt olyan
országokkal. mint Magyar
ország vagy Csehszlovákia.
S egyet nem szabad elfelej
teni: Közép-Európában a
budapesti Francia Intézet
lesz a legnagyobb.
Ki finanszirozta ezt a
nagy beruházást?
—
Száz százalékig a
francia kúlügyrninisztóri
u m.
Mikor vehetik a láto
gatók birtokba or ‘Új épnie
let?
— A tantermeket március
30-tói. a könyvtárat márci us 31-től, a hl”atalos meg
nyitót azonban később tart-
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