Nowe serbske medije
App z přidatnymaj poskitkomaj
Štóž wužiwa na swojim smartphonje app „Sorbisch leicht- Serbsce lochko“, kotruž je Rěčny
centrum WITAJ zhotowił a wudał, smě so wotnětka na dalšej poskitkaj wjeselić: Přidatnje
wobsahuje app nimo awdiokursa z rěčnymi wobrotami tež prěnje krótke zwučowanske
nadawki k 6 temam. Hdyž woli zajimc hesło „Vokabeln-wokable“ a jako přichodne
„Begrüßung-Postrowjenje“, čita na wobrazowce „Dobre ranje-Guten Morgen“, widźi k tomu
wubrane foto a móže serbski postrow tež jako awdio słyšeć. Po słyšenju a čitanju dalšich
słowow a wobrotow k tutej temje slěduje zwučowanski nadawk: Tu ma wužiwar k serbsce
napisanemu postrowej namakać adekwatny němski přełožk. Za to su 3 móžnosćow podate.
Stłóči-li wužiwar na prawy přełožk, přeměni so pismo wot čorneje do zeleneje barby. Dalši
zwučowanski nadawk je pisanje serbskeho postrowa. Za to pokazuja so wužiwarjej
předpodate pismiki a mjezoty na delnjej lajsće smartphona. Na tute ma jedyn po druhim
w prawym rjedźe stłóčić. Wuzwolene pismiki skoča pod wobraz. Hdyž stłóči potom na
tłóčatko ze symbolom hóčki, so zapodaća w korigowanej formje pokazaja.
Po samsnym zwučowanskim mustrje móže wužiwar tež personalne pronomeny kaž tež
jednore wobroty na temu swójba, snědań, napoje a sad zwučować a skrućeć. Wšo
to za nowy medij wudźěłałoj stej wotrjadnica RCW Annett Dźědźikowa a Simona Ćěslina.
Dalši nowy poskitk na app je hesło „Serbsce w 100 sekundach-Sorbisch in 100 Sekunden“.
Tu słyši wužiwar 5 awdiopřinoškow, kotrež su z hudźbu podkładźene. Su to krótke
słuchanske teksty, kotrež wobsahuja někotre wubrane powšitkowne informacije wo Serbach.
Tak poda rěčnik spočatnje stajnje zawodnu sadu w němskej rěči k wěstej temje. Na to
slěduje zwisowacy tekst z typiskimi němskimi wobrotami, kotrež rěčnica w serbskej rěči
wospjetuje. Narok je, na lóštne a zabawne wašnje w předpodatym, něhdźe połdra mjeńšin
trajacym časowym ramiku sposrědkować typiske serbske słowa, wobroty a sady, kiž móže
słuchacy spěšnje zapřijeć. Temy awdijow su tež tule zakładneho razu a zaběraja so z
postrowjenjom, rozžohnowanjom, z wobrotami zdwórliwosće, ze skazanjom jědźe a pića a z
wobrotami na temu lubosć. Teksty napisa Bianka Wjeńcyna. Wšitke awdija kaž tež wokable
za app nahrawachu so w Symankec zwukowym studiju w Budyšinje. Wobě nowostce
programěrował a z tym app aktualizował je Adrian Ćěsla. Za tym, hač nańdu wonej mjez
serbsce wuknjacymi a zajimowanymi němskimi wobydlerjemi a turistami dobry wothłós, je
dalše rozšěrjenje awdijow a rěčnych zwučowanjow předwidźane.
Hladajo na to, zo je potrjeba na nowych serbskich medijach dźeń a wjetša, prócuje so RCW
wo to, app w blišim času tež za IPhone wudać. App je sej dotal něhdźe 1300 ludźi na swój
smartphone přewzało.
Štóž tajki njewobsedźi, słyši mjenowane 5 awdiopřinoškow tež w interneće na stronje
www.sorbisch-lernen.de pod hesłom „Sorbisch in 100 Sekunden“.

