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TIL KULTURSOCIOLOGI

VEDR. ETABLERING AF JOBTILBUD FA INSTITUTTET.

Undertegnede vil gerne indgå i et jobtilbud på instituttet for
Kultursociologi.

AAK
Nørrevoldgade 29
1358 København K
33-32. Bl. 03

I har som institut en faglig tradition/miljø, som vil kunne
bidrage til udviklingen heraf; og min specifikke kompetence vil
I også kunne trække på. Derfor også denne anmodning om et
projekt, hvis titel nærmere er "kulturelle grunden til psykiske
problemer".

Med venlig hilsen

Kalle Birck-Madsen
&eoJ.J..e &i<d•.r,U~
Bragesga~e 18. r th
2200 KØbenhavn N
31-81.37.88 / 3)-13.65.92

Specifikke oplysninger:

Arbejdsformidling: Arbejdsformidlingen
København
TØndergade 14
1752 København V
31-21.45.11

Min baggrund er at være uddannet cand.psych. med speeiale
indenfor det socialt-kliniske område. Selve området både
teoretisk og praktisk handlernæssigt - er imidlertid kun i sin
vorden mht præcise bestemmelser af områdets problemfelter. Dette
gælder særligt betydningen af de mere kulturspecifikke faktorer
både for udviklingen som for overvindelsen af psykiske problemer.

A-Kasse:

Den umiddelbare grundide er at være ved biblioteket, og herudfra
nærme mig projektet.
Mht de fysiske/praktiske rammer vil hare det at kunne sætte mig,
skrive og læse, nærmere angivne/skiftende steder være fuldt ud
tilstrækkeligt. Dette også ud fra, at der i projektet vil Være
en stor del markarbejde med alternative/faglige miljøer, der i
forvejen arbejder med problernfeltet.
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