Пројекат организацијe „Дунавски умреживачи/DanubeNetworkers“ под називом CODANEC „Повезивање дунавских
комшија културом” представља

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОНКУРС

МОЈЕ КУЛТУРНО
БЛАГО
РОК ЗА
ПОШИЉКЕ ЈЕ
ПРОДУЖЕН ДО
15. 6. 2020.

Пример: Осликавање плавог платна - Подунавске Швабе, Франц Флок

Пројекат су подржали:

Више
информација на
веб-сајту

CODANEC.EU

ПРИКУПЉАЊЕ ЛИЧНИХ КУЛТУРНИХ БЛАГА
CODANEC је међународни пројекат, у оквиру ког учешће могу узети појединци и групе.
Главни фокус пројектних активности обухвата следеће:

Која су то лична нематеријална културна блага (драгоцености)
у различитим подунавским земљама?

Које је Ваше личнo нематеријално културно благо које бисте
желели сачувати и представити комшијама у другим европским
земљама?

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!
ПРЕДСТАВИТЕ СВОЈЕ ЛИЧНО
КУЛТУРНО БЛАГО!
То може бити неки стари занат или традиционална рукотворина, кулинарски
специјалитет из Вашег региона, игра/коло, обичај или нека драгоценост, која за Вас има
посебну важност и значај.
Неодлучни сте и немате идеју? Погледајте примере на нашем веб-сајту codanec.eu
Пошаљите нам Образац А са кратким текстом на српском и енглеском језику уз
фотографију Вашег културног блага на info@ileu.net. Пријаве су у току.

DANUBE-NETWORKERS
У октобру 2019. организација „Дунавски умреживачи/Danube-Networkers“ започела је са
реализацијом новог пројекта CODANEC „Повезивање дунавских комшија културом“. У
овој образовној мрежи дуж Дунава, основаној 2008. године, укључено је више од 100
организација цивилног друштва, из области образовања, културе, социјалне заштите и
животне средине, универзитета и школа из 12 подунавских земаља. Кроз сарадњу на
пројектима, сви заједнички желe да допринесу добром, комшијском суживоту у
Подунављу и региону. Пројекат CODANEC је подржан од стране Покрајине БаденВиртемберг и Града Улма и траје до септембра 2021.
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Наслов мејла:
Преуслов за учешће на конкурсу је одабрано и представљено
Competition

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОНКУРС

„лично културно благо“ и обавезно попуњен Образац А, који се
може преузети са веб-сајта пројекта codanec.eu.

ТАКМИЧЕЊЕ У КРЕАТИВНОМ ПИСАЊУ
Какву причу има Ваше културно благо?
Будите креативни, испричајте личну причу, анегдоту, истинити или
измишљени догађај, фантазију коју повезујете са Вашим културним
благом. И освојите награду за најбољи текст.
Напишите макс. 5.000 карактера укључујући размаке.
Пошаљите Ваш текст на енглеском или српском језику. Јавите нам, ако
Вам је потребна помоћ око превода на енглески.

ФОТО ТАКМИЧЕЊЕ
Како Ваше културно благо може бити представљено путем слике?
Направите добру фотографију Вашег културног блага. Можете послати
највише три фотографије.
Најбоље фотографије ће бити награђене и представљене на изложби.
Пошаљите нам слике доброг квалитета (мин. 1080 Pixel) у формату .jpg
или .png величине 1- 4 MB.

ВИДЕО ТАКМИЧЕЊЕ
Желите ли, сами или у групи, да своје културно благо представите
путем видео снимка?
Направите кратак видео (макс. 3 мин) о Вашем културном благу. Можете
снимити причу о културном благу, активно га приказати или снимити
креативан приказ културног блага. Најбољи видео снимак ће бити
награђен.
Видео можете снимити на енглеском или српском. Доставите нам такође
текст и у писаној форми.

ИЗЛОЖБА

НАЈБОЉИХ РАДОВА*
25. јуни - 15. јули 2020

Haus der Begegbung (HdB),
Grüner Hof 7, 89073 Улм, Немачка

*Жири ће донети одлуку о фотографијама, видео записима и тексту, који ће бити
изложени, као и о награђеним радовима. Додела награда ће се одржати током Дунавског
фестивала Улм/Нови Улм 2020.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА КОНКУРСУ
Предуслов за учешће на свим конкурсима је послат опис за „лично културно благо“ и
попуњен Образац А, које заједно треба послати на српском и енглеском језику, на
info@ileu.net до 31.05.2020.
Свака пријава (текст, фотографија, видео-записи) мора бити обједињена са следећим
подацима: наслов, датум снимања и опис. Стављањем потписа на пријаву потврђујете
да поседујете ауторска права за коришћење материјала (текста, фотографија, видео
записа) и сагласност људи који су приказани на поменути материјалима. Форме се могу
преузети са веб-сајта codanec.eu у одељку "Call for Participation".
Слањем пријаве дајете сагласност Институту ILEU e.V. да користи фотографије путем
електронских и штампаних медија, као и за потребе јавних изложби. Видео записи ће
бити постављени на Јутјуб ИЛЕУ-канал који је повезан са веб-сајтом пројекта
(codanec.eu).

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

ILEU e.V.

ILEU e.V.

Carmen Rouhiainen
(Чланица пројектног тима)

Carmen Stadelhofer
(Председница)

info@ileu.net

carmen.stadelhofer@uni-ulm.de

+49 (0) 731 – 379 951 66

+49 (0) 731 – 379 951 66

