
 

Ausschreibung eines Stipendiums für einen Kulturassistenten oder eine Kulturassistentin 
 

im Projekt Digitale Geschichtswerkstatt des Ungarndeutschen Museums Tata (Kuny Domokos 

Múzeum, Tata, 2890, Alkotmány u. 1.) 

Zeitraum: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2016 

Das Ungarndeutsche Museum Tata setzt sich zum Ziel das Bildungsangebot des Museums für die 

jüngere Generation zu erweitern und innerhalb des Projektes aktuelle, relevante zeithistorische 

Fragen (z.B. Mehrsprachigkeit, Mobilität, Flucht und Vertreibung, Generationswechsel in der 

Tradition, Sport als Identitätsmarker... usw.) museal aufzuarbeiten und als digitale Erweiterung der 

Sammlung zu veröffentlichen. Am Endes des Projektes sollen wissenschaftlich geprüfte, redaktionell 

betreute, frei zugängliche, flexibel anwendbare Inhalte zur Geschichte und Kultur der 

Ungarndeutschen – online und offline – zur Verfügung gestellt werden. 

Aufgabe des Kulturassistenten/der Kulturassistentin: 

Der/Die Kulturassisten/-In soll im Projektverlauf selbständig – unter Betreuung der 

Projektkoordinatorin – eine Auswahl von relevanten, gegenwartsbezogenen Themen vorlegen, 

bearbeiten, und als Bild-Text-Ton-Materialien edieren. Ziel ist es im Verlauf des Projektes monatlich 

eine Themenbearbeitung zu veröffentlichen. Bei der Bearbeitung der Themen soll eine 

Zusammenarbeit mit formalen oder informalen Gruppen von Jugendlichen miteinbezogen werden. 

Anforderungen: 

Der/Die Kulturassistent/-In der Digitalen Geschichtswerkstatt ist der Geschichte und Kultur der 

Ungarndeutschen kundig, kennt aktuelle Fragen und Probleme der Mehrheits- und Minderheiten-

gruppen, ist imstande online–Flächen von musealen Einrichtungen (Europeana, LeMO, DDB… u. Ä.) 

zu benutzen. Der/Die Kulturassistent/-In ist fähig mit Gruppen von Jugendlichen verschiedenen Alters 

Projektveranstaltungen zu koordinieren und durchzuführen. 

Vorausstetzung: min. begonnenes Masterstudium in Kultur-, Geistes- oder Sozialwissenschaften, 

gute Ungarisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

Wir bieten an: 
Stipendium in Höhe von 400 € monatlich,  
Teilnahme an einem zentralen Weiterbildungsseminar für den Stipendiat im Rahmen des Programms 
im November 2016 in Stuttgart, Deutschland, 

Zielvereinbarung und Bilanzierungsgespräch nach Abschluss aller Projekte innerhalb des Programms  
 

Folgende Bewerbungsunterlagen sind einzureichen: 
Motivationsschreiben mit Lebenslauf und Zeugnisse per Mail (klara.kuti.dr@gmail.com)  
 

Bewerbungsfrist: 3. April 2016 
 
Kontaktperson: Klára Kuti PhD, Museologe, klara.kuti.dr@gmail.com, Ungarndeutsches Museum, 
Tata, 2890, Alkotmány u. 1. 
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Ösztöndíj múzeumi kulturális asszisztens számára 
 

A tatai Német Nemzetiségi Múzeum (Kuny Domokos Múzeum) pályázatot hirdet kulturális asszisztens 

részére a Digitale Geschichtswerkstatt (Digitális Történeti Műhely) című határozott idejű projektben 

való részvételre. 

Az ösztöndíj időtartama és célja: 2016. május 1. – 2016. december 31. 

A tatai Német Nemzetiségi Múzeum célja, hogy a múzeum közművelődési és tudományos küldetését 

a fiatal generációk számára vonzó módon hozzáférhetővé tegye, és aktuális, releváns, időszerű 

kérdések (pl. többnyelvűség, mobilitás, kényszermigráció, generációváltás a hagyományőrzésben, 

sport mint identitásmarker... stb.) múzeumi feldolgozásával a gyűjtemény digitális tartalom-

szolgáltatását bővítse. Az asszisztens a projekt keretében a magyarországi német kisebbség 

történetét és kultúráját feldolgozó, tudományosan hiteles, szerkesztett, szabadon hozzáférhető, 

rugalmasan felhasználható anyagait szerkeszti és teszi közzé  – online és offline. 

A kulturális asszisztens – a projektkoordinátor segítségével – önállóan választja ki és dolgozza fel a 

jelenkori témákat, és szerkesztett kép-hang-szöveg-anyagokat állít össze. A projekt futamideje alatt 

havonta legalább egy téma feldolgozása kötelező. Kívánatos a témák kiválasztásánál és kidolgozása 

során a magyarországi német kisebbséghez kötődő, formális és informális ifjúsági csoportokkal való 

együttműködés. 

Pályázati feltételek: 

Min. megkezdett kultúra-, bölcsész- vagy társadalomtudományi MA-tanulmányok, magyar és német 

nyelvtudás 

A Digitale Geschichtswerkstatt kulturális asszisztense ismeri a magyarországi németek történetét és 

kultúráját, ismeri a többségi- és kisebbségi társadalmat érintő aktuális kérdéseket és problémákat, 

képes általában a múzeumi online-portálok (Europeana, LeMO, DDB… stb.) használatára. A kulturális 

asszisztens képes különböző korosztályú fiatalokkal való projektmunkára. Használja a közösségi 

médiát. 

Benyújtandó pályázati anyagok: 

motivációs levél, életrajz, iskolai végzettséget, tanulmányokat és nyelvtudást igazoló dokumentumok 

(pdf formátumban) 

Az ösztöndíjas 

az IfA 400 euro nagyságú havi ösztöndíjában részesül 

részt vesz az IfA által vezetett továbbképzésen 2016 novemberében (Stuttgart) 

programzáráskor munkájáról és tapasztalatairól összefoglalót nyújt 

 

A jelentkezés határideje: 2016. április 3. 

A pályázatok beküldendők a következő címre: klara.kuti.dr@gmail.com, Kuti Klára PhD, muzeológus, 

Német Nemzetiségi Múzeum, Tata, 2890, Alkotmány u. 1. 
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