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АКТИВНИ ЗА РЕКЕ!
Укључите се у Дан Дунава, помозите да се обезбеди позитивна будућност за Дунав, и освојите
сјајне награде у дунавском такмичењу! Након великог одзива на прошлогодишњем такмичењу
„Дунавски уметник“, имате могућност да се прикључите креативном спектаклу за 2012. годину.
Деца из школе, НВО, дневних центара или удружења за децу у сливу Дунава позвани су да буду
креатори уметничког дела које слави животну средину Дунава и с њим учествују у међународном
такмичењу. Сваке године, ово амбициозно такмичење, које се организује у 14 земаља, уједињује
хиљаде деце из целог слива реке Дунав.

ДЕТАЉИ ТАКМИЧЕЊА
Изазов за сваког учесника узраста од 6 до
16 година је да направи сопствену „уметност
животне средине“, инспирисану моћним
Дунавом и његовим притокама. Заједнички
организовано од стране Глобалног
партнерства за воде Централне и Источне
Европе (Global Water Partnership Central and
Eastern Europe - GWP CEE) и Међународне
комисије за заштиту реке Дунав (International
Commission for the Protection of the Danube
River - ICPDR), такмичење подстиче децу

да створе јаснију слику о рекама, воденим
површинама у свом месту, идеално би било
да посетом стекну искуство на лицу места и
размисле шта животна средина значи за њих.
Такмичење мотивише младе да размишљају
о визији за Дунав која ће укључити потребе
различитих нација и разноврсног живог
света у његовом сливу. Својим укључењем,
учесници ће учити о сливу и играти значајну
улогу у његовој заштити.

Е НАГРАДЕ!

ОСВОЈИ ФАНТАСТИЧН

Такмичење ће се састојати од два нивоа:
националног и међународног. Прво ће бити
спроведено такмичење у свакој земљи и
изабрани национални победници ће примити
награде. Националне награде се разликују
oд земље до земље и додељују их локални
организатори. Потом, национални победници
ће бити позвани да учествују у међународном
такмичењу.

Креатори најбољих дела на међународном
нивоу биће крунисани титулом „Дунавски
уметник“ и освојиће награду лично али и
награду за школу, дневни центар или друге
групе које су део такмичења - као што
су школски комплети за лабораторијска
испитивања, подводне камере и друге водене
занимљивости.

КАКО УЧЕСТВОВАТИ?
Да бисте учествовали, покрените идеју у
вашој школи, удружењу, дневном центру
и слично за организацију излета до
Дунава или његових притока до краја ове
школске године. Замисао је да ученици
буду инспирисани оним што су видели и да
користе материјал пронађен поред реке
да направе уметнички рад по могућству
директно дуж њених обала. То би могле
да буду скулптуре, слике, мозаици или
колажи израђени од материјала као што су
остаци дрвета које река избаци на обале,
камење, трске, блато или чак отпад бачен
поред реке. Цртежи и слике на папиру,

нису радови које тражимо и не могу бити
прихваћени. Да бисте учествовали, направите
фотографију вашег уметничког дела и
пошаљите га организатору такмичења поштом
(одштампана фотографија) или е-поштом
(дигитална фотографија). Детаље можете
сазнати од организатора у Србији путем
контаката у наставку. Фотографије треба
послати до 20. јуна на адресу организатора
– Младих истраживача Србије. Минимална
величина дигиталне фотографија је 1 MВ
у JPEG формату. Штампа треба да буде
најмање 15х20 cm на стандардном мат или
сјајном папиру.

ИЗБОР ПОБЕДНИКА
Жири ће бити састављен од свих националних
представника 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.
Победник ће бити обавештен путем е-поште.
Награде не могу да се размењују, нити се
њихова вредност може обрачунавати и
исплаћивати у новцу. Запослени у GWP CEE-у
и ICPDR-у, као и чланови уже породице

(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.
Конкурс је отворен за децу која у 2012.
години имају навршених између 6 и 16
година. Учешће у такмичењу подразумева да
победници дају одобрење да њихова имена и
фотографије буду објављени у публикацијама
GWP CEE-а и ICPDR-а.

ИНФОРМАЦИЈЕ О СЛИВУ ДУНАВА И ДАНУ ДУНАВА
Дунав и његове притоке формирају један од
најважнијих речних система у Европи. Кроз
историју, Дунавски басен је одиграо кључну
улогу у политичком, друштвено-економском
и културном развоју Централне и Југоисточне
Европе. То је највећи међународни слив у
свету, који покрива 817.000 km² или оквирно
10% континенталне Европе. Из Црне Шуме
до Црног Мора, река тече преко 2.850 km,
повезујући више пд 80 милионa људи у
Немачкој, Аустрији, Чешкој Републици,
Словачкој, Мађарској, Словенији, Хрватској,
Босни и Херцеговини, Србији, Црној Гори,
Румунији, Бугарској, Молдавији и Украјини.
Реке су основа за живот, снагу, храну, воду,
транспорт и рекреацију. Дунавске мочваре
контролишу загађења, чистећи токсине из
воде. Реке су веза за трговину широм Европе и
уједињујућа снага за заједнице са различитим
културама, језицима и историјом. Дунав је

од изузетног значаја за живи свет Европе.
Невероватних 320 врста птица пронађено је
само у делти Дунава.
Ипак, током прошлог века, Дунав и његов
живи свет претрпели су знатне губитке.
У сливу је сада остало само 20% његових
бивших плавних подручја, од чега је једино
половина у приближно природном стању;
загађење пустоши неке области, многи речни
рукавци су озбиљно измењени људским
активностима. 29. јуна 1994. године, потписана
је Конвенција о заштити Дунава са циљем
решавања ових проблема, успостављањем
ICPDR-a. Рад који је уследио био је успешан и
направио је од ICPDR-а модел за многе друге
сливове.

гледајте

ја по
За више информаци

www.danubeday.org
или контактирајте Ричарда Милера,
GWP CEE Секретаријат на gwpcee@shmu.sk
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AUSTRIA
Umweltdachverband

Strozzigasse 10/7-9, 1080 Vienna, Austria
Tel: +43 1 4011 330 fax: +43 1 4011 350
Mobile: +43 664 2469 028
Email: cornelia.maier@umweltdachverband.at
Website: www.umweltdachverband.at
Contact person: Cornelia Maier

BOSNIA AND HERZEGOVINA
“Ekotim”– Society for the Protection and
Advancement of Environment, Nature and Health
Grbavicka 50, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel/fax: +387 33 523 628 mobile: +387 62 381 701
E-mail: ekotim@bih.net.ba; rijad@ekotim.net;
dam@ekotim.net website: www.ekotim.net
Contact person: Rijad Tikvesa

BULGARIA
Centre for Environmental Information and Education
67 Tsanko Tserkovski Str./3, ﬂ. 2, apt. 3; 1421 Soﬁa,
Bulgaria
Tel/fax: +359 2 866 90 47 mobile: +359 884 651 121
E-mail: d.tsingileva@email.bg website: www.ceie.org
Contact person: Dilyana Tsingileva

CROATIA
Association for Nature and Environmental
Protection Green Osijek

Opatijska 26f, 31000 Osijek, Croatia
Tel: +385 31 565 181 mobile: +385 91 1603 104
E-mail: zeleniosijek@zeleni-osijek.hr;
dinko@zeleni-osijek.hr website: www.zeleni-osijek.hr
Contact person: Dinko Pesic

CZECH REPUBLIC
Union for the Morava River

Hrubá Voda 10, 783 61 Hlubočky, Czech Republic
Tel: +420 530 332 376 mobile: +420 777 853 298
E-mail: krejcilukas@atlas.cz website: www.uprm.cz
Contact person: Lukas Krejci

GERMANY
Bavarian Ministry for Environment and Health
Division E 3 “Danube Strategy, Alpine Region”
Rosenkavalierplatz 2, 81925 Munich, Germany
Tel: +49 89 9214 4307
Email: Joachim.Schuetter@stmug.bayern.de
Website: www.stmug.bayern.de
Contact person: Dr. Joachim Schütter

HUNGARY
GWP Hungary

1119 Budapest, Etele út 59-61, Hungary
Tel/fax: +36 1 3711 333
E-mail: gwpmo@gwpmo.hu
Contact person: Attila Kozák

MOLDOVA
Ecological Movement of Moldova

Serghei Lazo St. no. 13, 2004 MD Chisinau,
Republic of Moldova
Tel/fax: +373 22 232 408
E-mail: alecu.renita@yahoo.com; ioana@mem.md
Website: www.mem.md
Contact person: Alecu Renita

MONTENEGRO
Friends of Tara River Society

Ul.Svetog Save 37. Post Box 31, 84 220 Zabljak, Montenegro
Tel/fax: +382 52 361 115 mobile: +382 69 311 032
E-mail: tarafriends@t-com.me
Contact person: Miroslav Sljivancanin

ROMANIA
Eco Counselling Centre Galati (ECCG)

Str. Basarabiei nr. 2, 800201 Galati, Romania
Tel: +40 236 499 957; +40 236 419 120;
+40 236 325 585 fax: +40 236 312 331
E-mail: eco@cceg.ro website: www.cceg.ro
Contact person: Iulia Leonte

SERBIA
Young Researchers of Serbia

Bulevar umetnosti 27, 11070 Novi Beograd,
Republic of Serbia
Tel: +381 11 311 66 63 fax: +381 11 311 66 53
Mobile: +381 65 5 185 296
E-mail: tanja@mis.org.rs website: www.mis.org.rs
Contact person: Tanja Petrovic

SLOVAKIA
BROZ – Regional Association for Nature
Conservation and Sustainable Development
Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, Slovakia
Mobile: +421 907 300 425
E-mail: ruda@broz.sk website: www.broz.sk
Contact person: Miroslava Ruda

Global Water Partnership Central and Eastern
Europe, Regional Secretariat

SHMU, Jeseniova 17, 833 15 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 5941 5294 fax: +421 2 5941 5273
Mobile: +421 915 130 958
E-mail: gwpcee@shmu.sk website: www.gwpceeforum.org
Contact person: Richard Müller

SLOVENIA
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

UKRAINE
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
Contact person: Petro Hrytsyshyn

Zakarpattya Oblast Branch of All-Ukrainian league
Tel: +380 67 9 062 061
E-mail: bluerivers@ukrpost.ua
Contact person: Olena Marushevska

