COMUNICAT DE PRESĂ
PIRELLI SEMNEAZĂ UN ACORD DE COLABORARE CU PRINCETON PE O PERIOADA
DE 5 ANI
PRIN PROGRAMUL „VIZITA PIRELLI LA CATEDRA DE STUDII ITALIENE” S-A
REUȘIT SUSȚINEREA CULTURII ȘI ISTORIEI ITALIENE
PRINCETON ÎL NUMEȘTE ÎN 2014 PE POZIȚIA DE PROFESOR ASOCIAT INVITAT
PE GIANNI RIOTTA
Ca parte a efortului de a promova, sponsoriza și susține diverse proiecte culturale în Italia și în
general în întreaga lume, Pirelli a înființat programul „ Vizita Pirelli la catedra de studii italiene”,
care se va desfășura pe o perioadă de cinci ani în cadrul Departamentelor de Franceză și Italiană
din cadrul Universității Princeton. Acest program are ca scop să susțină răspândirea culturii și
istoriei italiene prin intermediul Tehnologiilor New Media din cadrul Studiilor Italiene.
În fiecare an academic, Universitatea Princeton va invita în campus un savant sau un profesionist
Italian, pentru a preda cursuri studenților și pentru a participa la activități suplimentare prin care
să îmbogățească experiența educațională deosebită din cadrul Princeton și să extindă amploarea
și domeniile de aplicare ale programelor interdisciplinare. În 2014, poziția de profesor asociat
invitat la Princeton va fi acordată domnului Gianni Riotta.
Parteneriatul dintre Pirelli și Universitatea Princeton va fi lansat în ianuarie de către
Departamentul de Franceză și Italiană din cadrul prestigioasei universități americane. Noul curs
va fi predat de către scriitorul-jurnalist Gianni Riotta împreună cu profesorul Gaetana MarronePuglia și se va axa pe istoria Italiei din perioada de după război până în prezent, fiind analizate
producțiile cinematografice italienești, care au surprins cel mai bine caracteristicile prezentului,
precum și dinamica politică, culturală și socială.
Studenții vor fi rugați să analizeze respectiva perioadă istorică prin intermediul unor proiecte
multimedia la care Pirelli va contribui, furnizând conținut și material din arhivele Fundației

Pirelli. Printre aceste materiale se numără: documentare, manuscrise, fotografii, filme și reclame
care vor îmbogăți resursele educaționale referitoare la istoria Italiei disponibile pentru studenți.

Numărând peste 140 de ani de activitate industriala, Pirelli a traversat și contribuit nu numai din
punct de vedere economic, ci și din perspectivă culturală și socială la toate etapele importante din
dezvoltarea țării. Studenții la Princeton, respectiv toate Facultățile din cadrul Universității, vor
avea acces la materialele din cadrul Fundației Pirelli. Aceasta va oferi materiale de cercetare
originale despre piața muncii, despre transformarea urbană a orașului și despre modernizarea
tehnologică, culturală și socială.
Pirelli colaborează în prezent cu 14 Universități, într-un efort global de a promova cercetarea atât
în domeniul științific, cât și în cel umanist. Parteneriatul cu Universitatea Princeton în domeniul
științelor umaniste și în sfera mass media permite companiei să promoveze cultura italiană în
afara granițelor, dar și să obțină o mai mare vizibilitate în conformitate cu tendințele
contemporane și cu evoluția noilor media, acest lucru fiind deosebit de important și din punct de
vedere al dezvoltării afacerii.

Urmand aceeasi directie, Pirelli Tyres Romania a incheiat in ultimii ani parteneriate cu
Universitatea Politehnica din Bucuresti si Universitatea din Craiova, dezvoltand proiecte
importante pentru apropierea studentilor de realitatea domeniului auto intr-o corporatie. In
fiecare an sute de studenti raspund „Prezent!” invitatiei noastre de a participa la workshopuri
tematice sustinute de specialistii Pirelli Romania in cadrul facultatilor, de a efectua stagii de
practica in fabricile noastre si de a-si dezvolta competentele practice.

