Международен
младежки конкурс
„Нематериално културно наследство:
следващото поколение”
„Intangible cultural heritage:
next generation”

#ShareYouthHeritage

Регламент и общи условия на конкурса:
По случай 75 години от създаването на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО (16
ноември 1945 г.) и 65 години от присъединяването на България
към ЮНЕСКО, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа обявява младежки конкурс за документиране и представяне на елементи
на нематериалното културно наследство на тема: „Нематериално културно наследство: следващото поколение”/ „Intangible
cultural heritage: next generation”.

Цели на конкурса:
•

•
•

Да провокира интереса и съпричастността на младото поколение към опазването и предаването на нематериалното
културно наследство;
Да провокира взаимното опознаване и признаване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа;
Да повиши общественото внимание на широката публика в
целия регион към важността на опазването и популяризирането на „живите” наследства.

Организатор: Регионален Център София – ЮНЕСКО
Съорганизатори: Национална комисия на Република България
за ЮНЕСКО и Френски институт в България

Участници:
Младежи от 18 до 35-годишна възраст, граждани на страните
членки, намиращи се в обхвата на Регионален Център София
– ЮНЕСКО: Република Албания, Република Армения, Босна и
Херцеговина, Република България, Грузия, Република Гърция,
Република Кипър, Република Молдова, Румъния, Република Северна Македония, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Хърватия, Черна гора и Украйна.

Общи условия:
В конкурса може да участва всеки гражданин на държавите в
обхвата на Регионален Център София – ЮНЕСКО, на възраст
между 18 и 35 години. Кандидатите следва да подготвят представяне на елемент на нематериално културно наследство от
своя регион, което съдържа текстово описание и визуални материали.
Важно: НЕ Е задължително елементът да е вписан в Представителния списък на нематериалното културно наследство на
ЮНЕСКО.

Кандидатурата следва да съдържа следната задължителна информация:
•
•
•
•
•
•
•

•

Име и фамилия на участника
Държава
Град/населено място
Телефон и имейл за контакт
Наименование на елемента, според местните общности,
практикуващи съответния елемент
Представяне /кратко описание/ на елемента - до 2000 символа
Обосновка за представянето /може да съдържа кратка лична история, мотиви за избор, предложение как да бъде опазен за поколенията/ - до 2000 символа
Визуално представяне на елемента /плакат, фотография,
рисунка, картичка, видео или аудиоклип, мултимедийна презентация или друго по преценка на участника/

Тематичните рамки, в които младежите трябва да се впишат, са
петте области на нематериалното културно наследство, съгласно Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното
културно наследство (2003 г.):

•
•
•
•
•

Устни традиции и форми на изразяване /в т.ч. езика в качеството му на носител на нематериалното културно наследство/;
Художествено-изпълнителско изкуство;
Социални обичаи, обреди и празненства;
Знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената;
Знания и умения, свързани с традиционните занаяти.

Участниците могат да представят занаяти, танцово, музикално изкуство и сценично изкуство, кулинария, ритуали и обреди
или други вариации на нематериално културно наследство по
свой избор.

Как се кандидатства:
на интернет страницата на Регионалния Център:
https://www.unesco-centerbg.org/.

Продължителност на конкурса:
15 май 2021 г. – 15 септември 2021 г.

Краен срок за поддаване на предложенията
15 септември 2021 г.

Официални езици на конкурса
английски и български език

Награждаване:
Получените конкурсни работи, които отговарят на условията
на конкурса, ще бъдат оценявани от 5-членно експертно жури,
съставено от представители на организаторите и двама експерти по нематериално културно наследство.

Журито ще оцени получените конкурсни работи според следните критерии:
•
•
•
•
•

начина на представяне на елементите
умения за изследване, описание и документиране на елемента
качеството на предоставените визулни и аудио материали
ангажираност на кандидатите към предаването на елемента
за поколенията
иновативност в предложените мерки за опазване на елемента

Журито ще определи 3-ма победители, които ще бъдат обявени на официалната страница на Регионален Център София –
ЮНЕСКО, във Facebook и по другите възможни канали.

Награден фонд:
Наградният фонд предвижда тридневно посещение в Париж за
тримата победители, където ще имат възможността да разгледат Централата на ЮНЕСКО, да се запознаят с културните богатства, които се помещават в нея, както и да посетят различни
културни обекти във френската столица.

Авторски права:
Правата за използване и популяризиране на получените конкурсни работи остават за Регионален Център София – ЮНЕСКО.

