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КОНКУРС: „ Културни мениджъри от Източна,Средна и Югоизточна 
Европа“ 2009/10 
 
Фондация Robert Bosch кани 14 стипендианти, от Източна, Средна и 
Югоизточна Европа, завършили висшето си образование, да вземат 
участие в тринадесетмесечната  квалификационна програма за културен 
мениджмънт в Германия. 
 
От октомври 2009 г. стипендиантите поемат задачата да представят в 
Германия културното разнообразие на страните от Източна, Средна и 
Югоизточна Европа и в частност младата културна сцена на своята 
държава посредством развиването на свои иновативни проекти. 
Стипендиантите работят в културни  
институции, намиращи се в различни немски градове (с изключение на 
Берлин), разполагащи с опит в съвместната международната работа в 
сферата на изкуството и културата и/или желаещи да задълбочат своите 
контакти в Източна, Средна и Югоизточна Европа. Основополагаща част 
от програмата са обученията в писане и планиране на проекти, работа в 
екип, водене на преговори, набиране на средства, връзки с 
обществеността, медиите както и културен маркетинг.  
 
Пpoфил на кaндидaтитe:  
За програмата се търсят млади културни мениджъри, които живеят в 
Средна, Източна и Югоизточна  Европа и разполагат със следните 
квалификации:  
- професионален опит или опит свързан с реализирането на отделни 
проекти в областта на културния мениджмънт .  
- добри контакти с действащите в сферата на съвременната културна 
сцена на своята държава.  
- добри познания по немски език  
- самостоятелност и ангажираност над средното ниво.  
 
Фондация Robert Bosch осигурява на стипендиантите:  
Стипендиантите получават в рамките на тринадесетмесечното си 
обучение месечна стипендия в размер на 1000 евро. Пътните разходи до 
Германия, Въвеждащият семинар в  Берлин през октомври 2009 и 
обученията, провеждащи се в различни градове на Германия също биват 
поети от програмата, както и  разноските пo самите обучения и 
едногодишни застраховки на стипендиантите. С тримесечна стипендия  
се подкрепя професионалния старт на стипендиантите в техните 
държави след края на програмата. 
 
Kандидатстване е възможно до 15 Март 2009 на Интернет страницата на 
програмата www.moe-kulturmanager.de   


