
 

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Bukurešť 

České centrum v Bukurešti hledá stážistu se zájmem o propagaci české kultury v Rumunsku 
 a zkušeností v oblasti knihovnictví. 
 
Termíny stáže:   2. ledna  – 23. března 2016 

(začátek možný již 15. prosince 2015 – zažij Vánoce v Rumunsku!) 
 

Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a propagují Českou republiku ve 
světě. Působí jako síť prostřednictvím 22 Českých center v zahraničí na třech kontinentech. Jsou 
agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro prezentaci země. 
 
České centrum v Bukurešti bylo založeno jako "Dům české a slovenské kultury" v roce 1971 a to mezi 
vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky. Náplň Domu 
byla především činnost v oblasti literatury, divadla, filmu, hudby, výtvarného umění, vědy, školství a 
osvěty. 
Mezi lety 1971 až 1989 byla provozována dokumentace akcí kulturního Domu, ale jednotlivé podklady 
nejsou řádně roztříděny, katalogizovány a archivovány. Cílem stáže je nastavení metody tvorby 
archivu pro České centrum v Bukurešti a samotné uspořádání jednotlivých dokumentů.  

INFORMACE K PODOBĚ STÁŽE  

Náplň stáže: 

 ●   nastavení metody tvorby archivu pro České centrum v Bukurešti 

●   roztřídění a uspořádání jednotlivých dokumentů 

● digitalizace části archivu a vytvoření metadatového systému, který pracovníkům ČC      

zpřístupní a zjednoduší orientaci v jednotlivých dokumentech 

●   možnost účasti na akcích pořádaných ČC (výstavy, filmové projekce, koncerty)  

Požadavky:  

 

●   praktická zkušenost v oblasti knihovnictví 

●   výborná znalost českého jazyka 

●   pokročilá znalost práce na počítači 

●   samostatnost, organizovanost, trpělivost a pečlivost 

Stážistům nabízíme:  

●   vlastní byt 2+1 v centru Bukurešti; výhled na katedrálu 

●   získání pracovní zkušenosti v zahraničí  

●   vytvoření nových kontaktů  
 

V případě zájmu prosím zašlete do 25. 10. 2015 svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a 

vyplněný dotazník k žádosti o umožnění stáže na ČCZ (dostupný na stránkách Českých center, v sekci 

Kariéra – Stáže) na e-mail  stazeccz@czech.cz.  Jedná se o neplacenou stáž, doporučujeme hlavně 

studentům s nárokem na grant (např. Erasmus). 

Více informací naleznete na: http://www.czechcentres.cz/kariera/staze/  

S jakýmikoli dalšími dotazy se můžete obrátit na výše uvedený e-mail.  
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