
                                   

    
Дунавски уметник 2018 
 

Активирајте се за здравији Дунав! 
 

Заједнички организовано од стране Глобалног партнерства за воде Централне и Источне Европе (GWP CEE) и 
Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR), такмичење охрабрује децу да стекну ближи увид о рекама 
у свом месту и осврну се на то шта животна средина значи за њих. Деца из свих школа, НВО-а, дневних центара 
или удружења за децу у сливу Дунава позвана су да буду креатори уметничких дела и узму учешће у такмичењу 
Дунавски уметник, који уједињује хиљаде деце широм слива реке Дунав још од 2004. године. 
 
Детаљи такмичења 
Учесници треба да су узраста између 6 и 18 година,  из земаља у сливу Дунава (Немачка, Аустрија, Чешка 
Република, Словачка, Мађарска, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Румунија, 
Бугарска, Молдавија и Украјина). Такмичење ће имати два нивоа: национално и међународно. Пошто буду 
изабрани на националном нивоу, национални победник(ци) ће се потом такмичити на међународном нивоу. Рок 
за предају радова је 31. мај 2018. године. 
 
Постоје две категорије: уметнички рад и кратак видео, који треба да рефлектују овогодишњу тему 

„Активирајте се за здравији Дунав!“. 

 
Уметничи рад 
Деца би требала да оду до обале реке, идеално би било Дунава или притоке Дунава и да створе еколошко 
уметничко дело користећи материјал који су пронашли поред реке. Након стварања уметничког дела, деца или 
наставник треба да направе фотографију у боји уметничког дела и пошаљу је националном организатору. 
Минимална величина дигиталне фотографије је 150 DPI. Цртежи и слике неће бити прихваћени. 
 
Видео 
Такмичари су позвани да направе 1-минутни видео, који би требало да носи снажну поруку у оквиру теме 
такмичења. Видео не би требало да буде дужи од 1 минута, снимљен телефоном или фото-камером, и не би 
требало да буде анимација. Видео треба послати националном организатору. 
 
Избор победника 
На националном нивоу, уметничке радове и видее ће оцењивати национални организатори. Националне награде 
варирају од земље до земље, и охрабрујемо учеснике да контактирају организаторе у својој земљи за детаље. На 
међународном нивоу, победнике националних уметничких радова и видеа ће оцењивати међународни жири, који 
је састављен од националних представника свих ICPDR земаља (један по земљи). Да би оцењивање било 
неутрално, текст или други елементи који могу говорити о националном пореклу уметничког дела биће 
прикривени. Одлука жирија је коначна. Аутор(и) најбољег међународног уметничког рада биће крунисан „Дунавски 
уметник“ и биће награђен мотивишућом наградом као што је професионални фотоапарат или другом наградом 
везаном за воду. Међународни победник биће обавештен путем е-поште.  
Биће додељена специјална награда за уметнички рад и видео са највише лајкова на званичној Фејсбук 
страници Дунавског уметника. Само уметнички радови и видеи предати званично од стране националних 
организатора могу се такмичити за награду „Највише лајкован“. Награде не могу да се размењују, нити се њихова 
вредност може исплаћивати у новцу. 
 
Запослени и службеници у GWP CEE-у и ICPDR-у, као и чланови уже фамилије (родитељи, брачни друг, деца, 
браћа и сестре и бабе и деде) и чланови домаћинства сваког њиховог радника и службеника не испуњавају услове 
учешћа у такмичењу. Учешће у такмичењу подразумева да победници дају одобрење да њихова имена и 
фотографије буду објављени у публикацијама GWP CEE-а и ICPDR-а. GWP CEE и ICPDR задржавају право да 
користе фотографије/видео записе без писаног одобрења оних који су укључени у њихову израду. 

 
За више информација, погледати www.danubeday.org 

Или контактрати Гергану Мајерчакову, из Секретаријата, на gergana.majercakova@gwpcee.org 

mailto:gergana.majercakova@gwpcee.org


                                   

 
НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАТОРИ 
 
 
АУСТРИЈА 
Jugend-Umwelt-Plattform JUMP  
Spittelauerlände 5, 1090 Vienna  
Tel: +43 31304 2011; mobile: +43650 7333 494 
E-Mail: angelika.rainer@jugendumwelt.at; website: www.jugendumwelt.at 
Contact person: Angelika Rainer 
 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
“Ekotim” - Society for the Protection and Advancement of Environment, Nature and Health 
Grbavicka 50, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 
Tel/fax: +387 33 812 515; mobile: +38761554302  
E-mail: ekotim@bih.net.ba, rijad@ekotim.net; dam@ekotim.net; website: www.ekotim.net 
Contact person: Rijad Tikvesa 
 
БУГАРСКА 
GWP Bulgaria 
14, Hristo Belchev Str., 1000 Sofia, Bulgaria  
Tel/fax: +359 2 987 04 61; mobile: +359 887 602 672 
E-mail: bardarska@dir.bg 
Contact person: Galia Bardarska 
 
ХРВАТСКА 
Association for nature and environmental protection Green Osijek 
Opatijska 26f, 31000 Osijek, Croatia 
Tel: +385 31 565 181; mobile: +385 97 606 9881  
E-mail: zeleniosijek@zeleni-osijek.hr; adnan@zeleni-osijek.hr; website: www.zeleni-osijek.hr 
Contact person: Adnan Delić 
 
МАЂАРСКА 
GWP Hungary 
1119 Budapest, Etele út 59-61, Hungary 
Tel/fax: +36 1 3711 333 
E-mail: gwpmo@gwpmo.hu 
Contact person: Attila Kozák 
 
МОЛДАВИЈА 
Ecological Movement of Moldova 
Serghei Lazo St. no. 13, 2004 MD Chisinau, Republic of Moldova 
Tel/fax: +373 22 232 408 
E-mail: mem@mem.md, alecu.renita@yahoo.com, website: www.mem.md 
Contact person: Elena Scobioala 
 
РУМУНИЈА 
Eco Counselling Centre Galati (ECCG) 
Str. Basarabiei nr. 2, 800201 Galati, Romania 
Tel: +40 236 499 957, fax: +40 372 877 585, mobile: +40 724 049 139 
E-mail: eco@cceg.ro; website: www.cceg.ro 
Contact person: Iulia Leonte 
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СРБИЈА 
Млади истраживачи Србије 
Bulevar umetnosti 27, 11070 Novi Beograd, Republic of Serbia 
Tel: +381 11 311 66 63; fax: +381 11 311 66 53, mobile: +381 638 737 170 
E-mail: dusica@mis.org.rs; website: www.mis.org.rs 
Контакт особа: Dušica Trnavac Bogdanovic 
 
СЛОВАЧКА 
BROZ - Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development 
Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava, Slovakia 
Mobile: +421 948 370 437 
E-mail: filagova@broz.sk; website: www.broz.sk 
Contact person: Žofia Filagová 
 
Global Water Partnership Central and Eastern Europe, Regional Secretariat 
Jeseniova 17, 833 15 Bratislava, Slovakia 
Tel: +421 2 5941 5294 fax: +421 2 5941 5273 
Mobile: +421 917 873 893 
E-mail: gergana.majercakova@shmu.sk website: www.gwpcee.org 
Contact person: Gergana Majercakova 
 
СЛОВЕНИЈА 
GWP Slovenia 
Limnos, Podlimbarskega 31, 1000 Ljubljana, Slovenia 
Tel: +386 1 4273 245; fax: +386 1 5057 386; mobile: +386 40 316 064 
E-mail: martina.zupan@siol.net 
Contact person: Martina Zupan 
 
УКРАЈИНА 
The Western Center of the Ukrainian Branch of the World Laboratory 
4 Mateyko St., 79000, Lviv, Ukraine 
Tel/fax: +38 032 245 94 21 
E-mail: networld@lviv.farlep.net, danuta_p@mail.ru 
Contact person: Petro Hrytsyshyn 
 
Zakarpattya Oblast Branch of All-Ukrainian Ecological League 
Tel: +380 67 9 062 061 
E-mail: bluerivers@ukrpost.ua 
Contact person: Olena Marushevska 
 


