Конкурс
по проект „СТЕНИ” на сдружение „Учебна работилница Европа” - Плевен
В рамките на проект „Преодоляване на стените между хората в кризисни времена - да
изградим бъдещето на Европа (СТЕНИ)” по програма „Европа за гражданите”, сдружение
„Учебна работилница Европа” обявява конкурс в две категории:
1. Снимка/фотоколаж и рисунка
2. Есе

на тема „Толерантна Европа без граници”
В конкурса могат да участват ученици при следните възрастови ограничения:
- За снимка/фотоколаж и рисунка - всички ученици от V до XII клас, включително
- За есе - ученици от IX до XII клас
Всички снимки/фотоколажи и рисунки ще участват в изложба заедно със снимките на немския
фотограф Юрген Ритер, който е фотографирал цялата 1 400 км дълга бивша граница, която
делеше Европа, в частност - Берлинската стена, съпоставяйки как е изглеждало тогава и днес.
Ето защо каним Вас, младите българи, да представите своята визия за една либерална и хуманна
Европа без граници. Вашите творби ще влязат в диалог с фотосите на Ритер.
Изложбата ще бъде отправна точка за дискусия на тема „Моята представа за толерантна
Европа без граници. Да преодолеем популизма и расизма в Европа”. На нея ще бъдат връчени
награди на най-добрите участници.
Изисквания за творбите:
За снимките и фотоколажите - минимален размер 35х40 см, максимален - 70х40 см
За рисунките - минимален размер А4, максимален - А3
За рисунките няма ограничение в използваната техника и материали - молив, пастели, туш, бои.
За фотографиите - плюс ще бъде ако са именувани, а репортажните може да бъдат придружени
от кратък текст. Фотоколажите може да са изработени освен със снимки, с изрезки от вестници,
списания и брошури.
На гърба на фотосите и рисунките трябва да има информация за автора: трите имена и
телефон за връзка, клас/възраст, населено място, училище/организация, от чието име се
участва.
За есетата - обем до 3 600 знака (две стандартни машинописни страници), двустранно
подравнени, шрифт Times New Roman, 12 пункта. Обем, по-голям от посочения, не дава
предимство.
Есетата трябва да бъдат представени само в електронен вид на адрес:
lernwerkstatt.eu@gmail.com

Есето трябва да бъде подписано с трите имена на автора, училището, клас и възраст. В
съдържанието на имейла да пише: „Конкурс за есе“, а като текст да бъдат написани отново
имената на участника, телефон и имейл за връзка.
Краен срок за изпращане:
За снимки/фотоколажи и рисунки - 15 април 2018 г.: на място или по пощата на адрес:
Плевен 5800, ул. „Александър Стамболийски” 1, офис 302, Учебна работилница Европа, за
конкурса.
За есетата - 20 април 2018 г., на адрес lernwerkstatt.eu@gmail.com.
Всички творби ще се оценяват от тричленна комисия.
Ще бъдат връчени награди в двете категории - ваучери за книги от книжарница „Сиела”,
като участниците в конкурса за снимка/фотоколаж и рисунка ще бъдат разделени в две
възрастови групи – първа, от V до VIII клас и втора, от IX до XII клас.
Награди:
За първо място – ваучер на стойност 50 лева
За второ място – ваучер на стойност 30 лева
За трето място – ваучер на стойност 20 лева
Победителите ще бъдат обявени и наградени на дискусията по проекта, която ще се състои в
художествена галерия „Илия Бешков” на 8 май 2018 г., от 16:30 часа. Отличеното с първа
награда есе ще бъде прочетено пред присъстващите и ще бъде акцент на форума.
Станете част от нашия проект!
За повече информация: http://lernwerkstatt-bg.eu/mauer.php
Телефони: 0898515193 - Иванка Ватева, 0899139011 - Пенка Спасова

