Wupisanje dźěłoweho městna – Kulturne wědomosće
0,5 městna za wědomostnu sobudźěłaćerku/wědomostneho sobudźěłaćerja

W Serbskim instituće Budyšin z wotnožku w Choćebuzu ma so wot 1. januara 2018 wobsadźić
0,5 městna z wědomostnej sobudźěłaćerku/wědomostnym sobudźěłaćerjom we Wotrjedźe kulturne
wědomosće.
Přistajenje je wobmjezowane na tři lěta. Mzda płaći so po TV-L (E13, 50%) jeli su wosobinske wuměnjenja date.
Serbski institut slědźi na polu rěče, stawiznow a kultury Serbow w Hornjej- a Delnjej Łužicy w zašłosći a
přitomnosći. Přistajenje zarjaduje so do slědźenskeho ćežišća „Žiwjenske wašnja we Łužicy w 21. lětstotku“, kotryž
rozestaja so z prašenjemi konstituowanja serbskeje resp. heterogeneje kultury wšědneho dnja w swojej
kompleksnosći a přepytuje socialne mechanizmy rewitalizacije serbskeje kultury kaž tež akterske aktiwity k jeje
zachowanju a wuwiću.
W srjedźišću steja při tym wosebje zwiski ze serbskosću, wjacerěčnosć a přiswojenje rěče kaž tež formy
mobilizacije a migracije. Zo bychu so tež nowe strategije do přirunowanja zapřijeli, njeměri so perspektiwa jenož na
wjesne, ale tež na měšćanske struktury (na př. Berlin, Drježdźany, Lipsk, Choćebuz a Budyšin), w kotrychž jewja so
komponenty serbskeho žiwjenja. Interdisciplinarny přistup zmóžnja přepytowanje demografiskich, hospodarskich,
ekologiskich, socialnych, nabožnych, socialno-linguistiskich a popularnych aspektow.
Nadawki:
- wobdźěłanje swójskeho projekta w interdisciplinarnym slědźerskim teamje
- wudźěłanje přednoškow a publikacijow
- wobdźělenje na koncipowanju a přewjedźenju workshopow a konferencow
Wuměnjenja:
- wotzamknjeny wysokošulski studij (znajmjeńša master) w kulturno- abo socialnowědomostnym předmjeće
- nazhonjenja z empiriskimi metodami
- jara dobre ertne a pisomne znajomosće jendźelšćiny
Znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny kaž tež druheje zapadosłowjanskeje rěče su witane. Wočakuje so
zwólniwosć, sej serbsku rěč přiswojić. Městno skići móžnosć wědomostneje kwalifikacije, prěnjorjadnje w ramiku
promocije. Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.
Požadanja ze zwučenymi podłožkami zapodajće prošu hač do 26.11.2017 na direktorat Serbskeho instituta,
Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Tež požadanja, kotrež pozdźišo dóńdu, so
wobkedźbuja, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.

