
 

 

Budyšin, dnja 13. nowembra 2019 
 

 

Nawodnistwo Ludoweho nakładnistwa Domowina rozsudźene 
 
Załožbowa rada je so na wčerawšim posedźenju w Podstupimje za kandidata za 
městno jednaćela/ki Ludoweho nakładnistwa rozsudźiła. Direktor ma nadawk, 
wotpowědne zrěčenske jednanja zahajić. Hakle po zakónčenju tutych so mjeno 
wozjewi. Jednaćelstwo ma so k 01.06.2020 znowa wobsadźić, dokelž poda so nětčiša 
jednaćelka, knjeni Marka Maćijowa, na wuměnk. 
 
Załožbowa rada wita direktne spěchowanje pěstowarnjow ze serbskimi poskitkami přez 
Kraj Braniborsku. Zo by so dwójnemu spěchowanju zadźěwało, so dotalne 
spěchowanje Załožby za serbski lud nachwilnje, to rěka w času wot 01.09.2019 do 
31.12.2020, wusadźi. Z tym su we wotpowědnych pěstowarnjach dale wšitke poskitki za 
dźěći k spěchowanju serbskeje rěče a nałožkow zaručene. 
 
Dale wobzamkny rada hospodarski plan Załožby za serbski lud za lěto 2020. Nastajenje 
wurunaneho plana za 2020 bě wužadanje, dokelž je lěto 2020 poslednje 
srjedźodobneho financneho planowanja 2016–2020 wotpowědnje aktualnemu 
financnemu zrěčenju. Dla njewočakowanych wysokich tarifowych stopnjowanjow 
wobsteji njehladajo na njezwyšene wěcne wudawki a přesunjene inwesticije njedostatk 
financowanja we wysokosći 1.083,5 tysac eurow. Tutón hodźi so jenož z wužiwanjom 
kompletnych nalutowanjow lět 2016–2018 kompensować. Cyłkowny budget załožby za 
lěto 2020 wučinja 20.605,0 tys. eurow.  
    
Za hospodarske lěto 2020 buchu ze stron załožby prěni króć cilowe dojednanja ze 
serbskimi institucijemi přihotowane. 
  
W dalšim dnjowym dypku posedźenja zaběraše so Załožbowa rada z nastawacym 
konceptom k digitalizaciji. Radźićeljo informowachu so wo dotalnym stawje přesadźenja 
projekta „Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach“ wot 2015 do 2018. Pozitiwnje 
hódnoćichu při tym přidatne srědki Zwjazka za projekt za lěto 2020 we wysokosći 105,0 
tys. eurow. Na fachowej konferency k temje „Digitalizacija a serbska rěč“ dnja  30. 
nowembra 2019 w Budyšinje budu fachowcy aktualny mjezystaw dotal realizowanych 
projektow na polu digitalizacije serbskeje rěče rozjimać.      
 
Załožbowa rada dźakowaše so statnej sekretarce w Statnym ministerstwje za 
wědomosć, slědźenje a kulturu Kraja Braniborska dr. Ulrike Gutheil za jeje dołholětne, 
angažowane sobudźěło. Dr. Gutheil přewozmje nowe dźěłowe nadawki.  


