
 

 

  

 

 

 

Које је твоје културно благо које желиш 
да поделиш са пријатељима широм 
Европе? 

 

 
Подели твоје културно благо са нама и људима широм Европе. 
Очувајмо традицију и културу. 
 

Ко може да учествује? 

Млади људи или група младих људи подунавских земаља који 
желе да сачувају и поделе њихово културно благо могу 
учествовати у такмичењу.  
 

Како учествовати? 

Поставите објаву на Facebook или Instagram профил са 
најмање једном фотографијом или лично направљеним видео 
снимком, које ће бити повезане са вашим културним благом, 
користећи #MCMS #CODANEC #Culturaltreasure #Culture 

#danubenetworkers и озналите наш профил @codanecyouth. У 
опису ставите једноставне реченице са појашњењем вашег 
културног блага и одговорите на следећа питања, да би их 
ваше Европске комшије разумеле: 
 

Зашто је баш то културно благо важно за тебе? 

На који начин си повезан са твојим културним благом?  
Да ли је културно благо типично само у твојој земљи? 

Како сачувати и пренети културно благо на млађе генерације?  
Који је начин пренети наше знање на млађе генерације (образовни 
систем, фестивали младих, празници)? 

 

Језик на коме можете писати: Енглески или ваш матерњи језик 

 

Све пристигле објаве поставићемо и на наш web сајт www.codanec.eu 

У случају да немате друштвене мреже можете послати вашу причу на 
наш мејл. На сајту можете пронаћи шему коју требате попунити.  
 

Идеје које можете искористити за учешће: 

 

* Ако је традиција оно што желите да нам покажете, поставите 
слику или видео вашег националног празника, националних ношњи 
или како припремате национално јело. Укратко нам опишите зашто 
је то важно за вас и како мотивисати млађе генерације да наставе ту 
традицију. 
 

* Знаш да плешеш? Покажи нам своје покрете! Можете поставити 
видео како плешете било коју врсту плеса. Реците нам шта вас 
мотивише и на који начин можете мотивисати млађе генерације да 
наставе.  
 

* Сви се сећамо друштвених игара које смо играли као деца. 
Поставите слику или видео уз кратак опис зашто је битно не 
заборавити ове игре, али и како их пренети на млађе генерације. 
 

* Могли смо чути и научити доста од наших бака и дека. То је битан 
део нашег детињства. Да ли се сећате нечега што су вас научили? 
Поставите видео запис или фотографију уз кратак опис зашто је 
важно не заборавити И како пренети то знање на млађе генерације. 
 

Све слике и видео записе морате поставити на праве Instagram и 

Facebook налоге као јавни садржај. “Приватни” (закључани) 
профили неће моћи учествовати на такмичењу. Након што објавите 
пост, добићете формулар коју морате попунити и послати на мејл  
info@ileu.net  да бисте били регисторвани као такмичари.  

 
 

МОЈА 
КУЛТУРА, 
МОЈА ПРИЧА 
 

Такмичење за младе 
путем друштвених мрежа 

 

ОД 8. АПРИЛА ДО 1. ЈУНА 

 

Можете очекивати вредне 
новчане награде као и књиге у 
укупној вреднсоти од 700 евра! 

 

 

 

КОНТАКТ 

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ: 

Facebook: Codanec Youth 

Instagram: codanecyouth 

 

WEBSITE: 

www.codanec.eu  

 

EMAIL: 

info@ileu.com 

 

За сва додатна питања, можете 
нас контактирати путем мејл 
адресе или поруком на 
официјалној facebook или 
instagram страници.  
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