
Timing  

0.00-0.05 Did you know that Coventry is twinned with 26 cities around the world? 

Știați că orașul Coventry este înfrățit cu 26 de orașe din jurul lumii? 
 

0.05-0.28 Coventry, a city of peace and reconciliation, is a pioneer of twinning. It 
all began during the second world war. The city of Stalingrad, (which is 
now called Volgograd) had been destroyed during a siege by the German 
Army. Women in Coventry donated six pence to sign their names on a 
tablecloth to raise money for medical provisions for the people of 
Stalingrad. You can now view this famous tablecloth in the panoramic 
museum in Volgograd.  

Coventry, oraș al păcii și reconcilieri este un pioner al înfrățirii. Totul a 
început în timpul celui de al doilea război mondial. Orașul Stalingrad, 
(acum numit Volgograd) fusese distrus în timpul unui asediu de către 
armata germană. Femeile din Coventry au donat fiecare câte șase 
pence pentru a-și semna numele pe o față de masă cu scopul de a 
strânge bani de provizii medicale pentru cetățenii Stalingradului. În 
prezent această față de masă poate fii găsită în muzeul panoramic 
din Volgograd. 

0.28-0.48  After the second world war Coventry twinned with other cities that had 
been destroyed, Warsaw, Dresden and Kiel to name but a few. Over the 
years Coventry twinned with its namesakes, Coventry in Connecticut 
USA and Coventry Rhode Island, and Coventry’s West Indian 
community chose to be twinned with Kingston in Jamaica.  

În urma celui de al doilea Război Mondial, Coventry s-a înfrățit cu alte 
orașe care au fost distruse;  Varșovia, Dresden și Kiel. De alungul 
aniilor Coventry s-a mai înfrățit și cu Coventry în Connecticut, 
Coventry în Rhode Island SUA, iar communitatea vest Indiana din 
Coventry a ales să se infrateasca cu Kingston în Jamaica. 
 

0.48-1.06  To celebrate these twinnings, cities often build monuments, artworks, or 
rename places. Coventry has Volgograd place in the city centre and the 
Madonna of Stalingrad in the Cathedral. In Dresden there is 
Coventrystraße and in Parkes Australia a Coventry community hall. 

Pentru a sărbători aceste înfrățiri, orașele adeseori construiesc 
monumente, opere de artă sau redenumesc locuri în cinstea 
celorlalte. În Coventry se poate regăși piața Volgograd în centrul 
orașului, și Madonna Stalingradului în Catedrala. În Dresden există 
strada Coventrystraße iar în Australia în orașul Parkes se află 
Biblioteca Coventry! 
 



1.06-1.07 So what happens when you are twinned?  

Ce se întâmplă atunci când orașele se infrățesc 

1.07-1.40 Sometimes there are official visits but the focus is much more on 
grassroot exchanges between voluntary groups such as artists, musicians, 
theatre groups, as well as faith groups, business organisations and 
schools. Coventry students have exchanged visits with students from all 
over the world, places like Jinan China, Dresden and Kiel in Germany 
and Volgograd in Russia, visiting their schools and homes. It is through 
these exchanges that students learn how other young people live and how 
growing up in these places is similar but also different from Coventry.  
Of course, nowadays you don’t have to visit face-to-face you can carry 
out exchanges using social media. 

Uneori există vizite oficiale, dar accentul se pune mult mai mult pe 
schimburile directe între grupuri de voluntari, cum ar fi artiști, 
muzicieni, trupe de teatru, precum și grupuri religioase, organizații de 
afaceri și școli. Studenții din Coventry au putut beneficia de 
schimburi de experianta cu studenți de pe tot mapamondul, locuri 
precum Jinan în China, Dresden și Kiel în Germania și Volgograd în 
Rusia, făcând vizite în școlile și casele acestora. Prin aceste 
schimburi studenți învață cum trăiesc alți tineri și cum a crește în 
aceste locuri este similar dar și diferit de experiența din Coventry. 
Bineînțeles, în prezent nu mai sunt necesare vizitele la fața locului, 
poți beneficia de schimburi prin social media. 
 

1.47-1.48 Does twinning matter?  

Contează înfrățirea? 
 

1.48-2.12 Twinning broadens people's horizons, creating enduring links between 
people places even when national politics become fractured. But you 
don’t need to travel to understand twinning, Coventry is an international 
city and many communities have links with India, Pakistan, Ireland and 
Poland and many more countries besides!  

Înfrățirea lărgește orizonturile oamenilor, creând legături puternice 
între locuri și oameni chiar și atunci când politica devine fracturată. 
Dar nu este necesar să călătorești pentru a înțelege înfrățirea, 
Coventry este un oraș internațional și foarte multe comunități au 
legături cu India, Pakista, Irlanda și Polonia și mult  mai multe țări! 
 

2.12-2.20 Twinning is about international understanding and friendship so why not 
find out more?  

Înfrățirea constă în înțelegerea internațională și pretenie, deci dece să nu aflăm 
mai mult? 



 

 


