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1. Wustawki k spěchowanju serbskeje 

rěče a kultury  

Na kotre wašnje chceće zaručić, zo so w 

zašłosći schwalene wustawki k 

spěchowanju serbskeje rěče a kultury 

přesadźa a zdobom dale pisaja?  
 

 

 

 

Zaručić to njemóžu, ale budu přesadźenje 

wustawkow stajnje zaso napominać, 

hdźežkuli a hdyžkuli je to trěbne. 

 

 

2. Dwurěčnosć w serbskim sydlenskim 

rumje  
Kotre powšitkowne móžnosće widźiće 

za podpěru spěchowanja a hajenja 

serbskeje rěče na teritoriju swojeho 

skutkowanja jako zapósłanča/zapósłanc? 

Na kotre wašnje móžeće sej 

rewitalizaciju serbskeje rěče na kromach 

serbskeho sydlenskeho teritorija 

předstajić?  
 

 

 

 

Baza za to staj Witaj-projekt w dźěćacych 

dnjowych přebywanišćach a bilingualna 

wučba po koncepće2plus w šulach. Nimo 

toho je zmysłapołne, tutu praksu přeco zaso 

w konteksće europskeje kubłanskeje 

politiki wopodstatnić. Wosebje w 

nakromnych kónčinach pokazaja priwatne a 

wosobinske iniciatiwy woprawdźity zajim. 

Tuž měli so tute aktiwity wosebje a na 

fleksibelne wašnje podpěrać. Rěčny 

centrum WITAJ budźe na přikład FSJnicu 

přistajić, kotraž ma w Drježdźanach pola 

towarstwa "Stup dale" skutkować. 

 

 

3. Hajenje serbskeje kultury  
Kak chceće sobu zaručić, zo so kulturne 

ćělesa, kotrež maja tohorunja hajenje 

serbskeje kultury w swojim programje, 

přez komuny spěchuja? Maće 

spěchowanje kultury za realizujomne, tež 

hdyž njesłuša to w kóždym padźe do 

winowatostnych nadawkow komunow?  

 

 

 

Přidatne a dobrowólne wudawki hodźa so 

potom derje wopodstatnić, hdyž wobsteji 

zajim a dobytk na woběmaj stronomaj. W 

zmysle komunalnych zajimow hodźa so 

kulturne skupiny wosebje potom 

spěchować, hdyž wuraznje socialnej 

integraciji přinošuja. W Budyšinje je 

towarstwo Majak za to přikład, kotrež so 

něhdźe z 1000 eurami lětnje spěchuje. 

Kóžda kulturna skupina měła tohodla 

rozmyslować, što komunje jako napřećiwny 

wukon za spěchowanje poskići, prjedy hač 

so wo spěchowanje prócuje. 

 

 
4. Serbšćina w pěstowarnjach a šulach 

Kajke konkretne móžnosće widźiće, zo 
so žiwa serbska rěč w pěstowarnjach, 
šulach a hortach wuwučuje a nałožuje 
kaž tež zwonka kubłanskich 
zarjadnišćow wužiwa a so wot serbšćinu 
njewobknježacych sobuwobydlerjow 
akceptuje?  

 

 

Čłowjek nawuknje rěče doniž je žiwy ze 

wšelakich přičin, tež ekonomiskich přičin 

dla. Přiwšěm zwyša pozitiwne emocije 

wuknjensku motiwaciju. Tuž maja ći, kotřiž 

serbšćinu na maćernorěčnym niwowje 

wobknježa a wužiwaja, wosebitu 

zamołwitosć. Jako podpěru při politiskim 



 dźěle přeju sej město zasakłych žadanjow 

wjele inspiraciskich a přećelnych 

přikładow. 

 

 

 

5. Zapřijeće młodźiny  

Kotre móžnosće widźiće, serbske 

młodźinske socialne dźěło zapřijeć?  

 

 

 

Socialni dźěłaćerjo móža w horjeka 

mjenowanej naležnosći wosebje pozitiwnje 

skutkować. K sensibelnosći w 

mjezyčłowjeskich poćahach wšak su 

powołani. 

 

 

 

6. Serbske napisma a zjawnostne dźěło 

Wobhladujeće to sobu za swój nadawk, zo 

so zmylki na wobchadnych taflach 

wotstronja? Kajke stejišćo maće k tomu, 

zo so přesadźi, zo maja tafle při a w 

zjawnych twarjenjach w serbskim 

sydlenskim teritoriju zasadnje być 

dwurěčne a zo so tež serbskim 

rjemjelsnikam a wobchodnikam poruči, na 

dwurěčnosć dźiwać? Tež w přeprošenjach, 

hamtskich łopjenach a druhich pisomnych 

dokumentach ma so tak daloko kaž jenož 

móžno serbšćina wužiwać. Kajke naprawy 

maće planowane za zakótwjenje serbskeje 

rěče na Wašich internetnych stronach? 

 

 

 

Přidatne dźěło dwurěčnych napismow dla 

mam zasadnje za zmysłapołne, wězo nic 

přeco realistiske. Za wjace 

samozrozumliwosće a rutinu na tutym polu 

chcu pak wabić.  Kóždy z nas móže 

rozmyslować, kak móže z dobrym 

přikładom być. To započnje so pola pisanja 

swójskeho mjena abo mjena dźěsća w 

oficialnych dokumentach. Mamy wšak 

prawo, swójske mjeno serbsce zapisać dać. 

Kelko z nas to pak činja. Tež naši 

předewzaćeljo móhli w zjawnosći sylnišo 

dwurěčnje wustupować. 

 

 

 

7. Styki k Domowinje  

Pěstujeće hižo styki k Domowinje a/abo 

maće předwidźane, tute nawjazać resp. 

wutwarić? 

 

 

Sym přistajena Domowiny. ;-) 

 

 

 

 

 

 

 


