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Informacje na temat wystawy

Wystawa prezentuje ludzi – od ucznia do seniorki – z saksońsko-polsko-czeskiego
regionu przygranicznego i opowiada ich osobiste historie związane z otwarciem się
na naukę języków sąsiedzkich - polskiego lub czeskiego oraz na kulturę sąsiadów.
Dowiecie się Państwo, np. w jaki sposób mistrzowi piekarskiemu, Arminowi
Hübnerowi udało się dzięki ciekawości, świadomości tradycji i otwartemu sercu
dotrzeć do polskich sąsiadów, lub poznacie historię młodej Anny Käsche, która
najpierw spędziła rok jako wolontariuszka w Ústi nad Labem, a w międzyczasie
znalazła w Czechach swoją drugą ojczyznę.
W ramach tej wystawy chcemy pokazać, jak różnorodne mogą być osobiste motywy
poszczególnych osób do nauki języka polskiego lub czeskiego, oraz jakie różnorodne
szanse i wartości dodane mogą z tego wynikać dla regionu przygranicznego.
Zadaniem wystawy jest dawanie impulsów i dodawanie odwagi do pójścia tą drogą
i poznania potencjałów naszych sąsiadów - Polski i Czech.
Sąsiad?Język! – Opowieści z regionu przygranicznego, to wspólny projekt
Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa) oraz
spółki Entwicklungsgesellschaft Niederschlesien Oberlausitz mbH (ENO).
Osoba do kontaktu:
Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung
c/o Landratsamt Görlitz
Bahnhofstr. 24 | 02826 Görlitz
Telefon: +49 (0)3581- 663 9307
E-Mail: nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de
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Wskazówki dotyczące wypożyczenia

Nie ponosicie Państwo opłat za wypożyczenie wystawy. Ewentualne koszty
związane z odbiorem i zwrotem wystawy ponosi strona pożyczająca. (Możliwy jest
samodzielny odbiór materiałów wystawowych.)
Placówka wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za kompletność wystawy
przy wypożyczaniu i zwrocie, co potwierdza podpisem złożonym na formularzu
wypożyczenia. Informacje o poszczególnych elementach wystawy znajdziecie
Państwo w spisie elementów wystawy.
Za uszkodzenia lub kradzieże poszczególnych elementów wystawy, powstałe
w okresie jej wypożyczenia, odpowiada strona pożyczająca.
Podczas zwrotu materiałów wystawy, jej elementy powinny być tak zapakowane, jak
podczas jej wypożyczania. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się we
wskazówkach dotyczących montażu i demontażu.

