РЕГЛАМЕНТ ЗА КОНКУРС
по проект „ДИАЛОГ“ на сдружение „Учебна работилница Европа“ - Плевен
В рамките на проект „Да градим Европа чрез ДИАЛОГ - ДИАЛОГ срещу популизма,
расизма и антисемитизма“ (DIALOG) по програма „Европа за гражданите“, мярка
„Европейска памет за миналото“, сдружение „Учебна работилница Европа“, което е
координатор по проекта, обявява

Конкурс за снимка/фотоколаж и рисунка
на тема „Моята представа за Европа“
Чрез дейностите по проекта учениците повеждат диалог със съвременници на
революцията от 68-ма година на миналия век, на Промяната от '81 и '89, 30 години от
падането на Берлинската стена, изборите за Европарламент. Историята на нацисткия
режим и изключването по това време на автори, представители на т.нар. „упадъчно изкуство“
стават теми за разговор. Младите хора са поканени да проектират своята представа за Европа
под въздействието на настоящата заплаха от расизъм, популизъм и антисемитизъм. В
съприкосновението с тази конфликтна/емоционална област между „тогава“ и „сега“, се
пораждат визии за една свободна и отворена Европа. При това - без ограничение на
въображението!
В конкурса могат да участват ученици от IV до XII клас включително, които ще бъдат
разделени в 2 възрастови групи:
Първа група: от IV до VIII клас
Втора група: от IX до XII клас
Изисквания
1. За рисунките:
Размер А4 (210х297 мм) или А3 (297х420 мм)
Техника и материали - без ограничения, може да се ползват молив, пастели, туш, бои
Да не са паспартирани
2. За снимките:
Минимален размер 35х40 см, максимален - 70х40 см
Черно-бели или цветни; висока резолюция
3. За фотоколажите:
Размер не по-малък от 35х50 см и не по-голям от 50х70 см
Да са върху кадастрон, без рамка
Може да са изработени освен със снимки, с изрезки от вестници, списания и
брошури
Всеки участник може да представи по една творба от трите вида.
При колажите се допуска участие в екип от двама, максимум трима души.
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На гърба на фотосите, рисунките и колажите трябва да има информация за автора:
трите имена и телефон за връзка, клас/възраст, населено място, училище/организация, от
чието име се участва, ако има ръководител - и неговите имена и телефон.

Краен срок за изпращане:
25 април 2019 г.: на място или по пощата на
За снимки/фотоколажи и рисунки - 15
адрес: Плевен 5800, ул. „Александър Стамболийски” 1, офис 302, Учебна работилница
Европа, за конкурса по проект „ДИАЛОГ”

Отличените творби ще бъдат част от Изложба "Упадъчното изкуство (или т.н."Изродени
творби") в сравнение с МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ЕВРОПА” през м.май 2019г. в ХГ „Илия
Бешков“, а някои от тях и от Международна изложба "30 години от падането на
Берлинската стена - МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА ЕВРОПА” в градския музей на Йена,
Германия, през м.ноември 2019г.

Очакваме Ви!
Станете част от нашия проект!
За повече информация: http://lernwerkstatt-bg.eu/dialog.php
и на телефони: 0898515193 - Иванка Ватева, 0899139011 - Пенка Спасова
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