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Съвместно организиран от Глобалното партньорство по водите в Централна и Източна 

Европа (GWP CEE) и Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR), този конкурс 
насърчава децата да имат по-отблизо поглед към местната си река и да разсъждават върху това, 
какво означава околната среда за тях и да създадат оригинални произведения на изкуството във 
връзка с отпразнуването на региона. Деца от всички училища, неправителствени организации, 
клубове, детски центрове или асоциации за деца в Дунавския басейн са поканени да създадат 
произведение на изкуството и да вземат участие в конкурса „Дунавски майстор на изкуствата“, 
който от 2004 г. обединява хиляди деца в целия басейн на река Дунав. Конкурсът не само 
обединява децата от Дунавския регион, но ги обучава за присъщата стойност и значение на 
реката и им дава възможност да коментират бъдещето на тяхната околна среда. 

Подробности за конкурса  
Участниците трябва да са от държава в Дунавския басейн (Германия, Австрия, Чехия, 

Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, 
България, Молдова и Украйна). Участниците се разделят според възрастта им към момента на 
подаване на заявките:  

- Юноши: възраст 6-11;  
- Тийнейджъри: възраст 12-18.  
Участниците могат да се присъединят индивидуално, като клас или като група от макс. 4 

души. 
Състезанието ще се проведе на две нива: национално и международно. След като бъдат 

избрани на национално ниво, националните победители ще се състезават на международно 
ниво. Крайният срок за подаване към националния организатор е 20 октомври 2020. 

 Три категории: произведение на изкуството, видео и *НОВО* -  карта  
Децата трябва да отидат до брега на реката (в идеалния случай река Дунав или Дунавски 

приток) и да създадат своето произведение за околната среда. Освен това, тъй като тази година 
мотото е „Открийте Дунав“, се въвежда нова категория - карта, в която децата изследват брега 
на реката и създават карта на някои различни интересни точки според тях. Картата може да 
маркира различни интересни точки (напр. замък), значителни места, подчертаващи 
биоразнообразието, места за отдих (плажове, паркове, велосипедни алеи и др.), както и места, 
които може да се нуждаят от повече внимание (напр. места в лошо състояние, места, които 
изискват почистване, наводнени зони и т.н.). Картата може да разкрие и някои любопитни или по-
малко известни факти за реката. След създаването на своите произведения на изкуството децата 
или учителите трябва да направят цветна снимка или видеоклип на произведението и да го 
изпратят на националния организатор. Необходимо е да сте сигурни, че файловете са с висока 
разделителна способност, не са изкривени, готови за печат и могат да бъдат лесно преглеждани. 

Специфични изисквания 

• Произведения на изкуството - трябва да бъдат създадени с естествени материали, 
открити от реката. Например скулптура, колаж, мода&бижута и др. Рисунки и картини не 
се приемат. Минималният размер на цифровите снимки е 150 DPI и 3 мегабайта. 

• Видеоклипове - не трябва да са по-дълги от 1 минута. Те могат да бъдат записани с 
камера или телефон. Анимации няма да се приемат. Учениците могат да направят филм, 
да изсвирят песен или да се представят. 

• *НОВО* Карти - трябва да бъдат създадени на страница с формат A3. Картата трябва да 
включва направления на компаса, разстояние или мащаб, легенда, символи, които да 
представят различни обекти. Учениците се насърчават да разгърнат творчеството си и 
да представят всякакви интересни факти и петна на картата. Снимки или сканиране на 
карти с висока разделителна способност трябва да се изпращат на националните 
организатори. Минималният размер на файловете е 150 DPI и 3 мегабайта. 
Всички снимки, видеоклипове и сканирания трябва да се изпращат на националните 

организатори. 
 
 

 



 
Избор на победител 
Национално ниво 
На национално ниво националните организатори ще преценят различните видове 

изкуства. Националните награди варират в различните страни и участниците се насърчават да 
се свържат с организатора на страната им за подробности. Националните произведения на 
изкуството в Топ 10 ще бъдат публикувани в официалния Instagram акаунт на конкурса. 

Международно ниво 
На международно ниво един национален победител от юношите и един национален 

победител от тийнейджърите в трите категории ще бъде оценен от международно жури, което е 
съставено от националните представители на всички държави от ICPDR. За преценката 
текстовите или други подсказки относно произхода на националното произведение на изкуството 
ще бъдат редактирани, за да се улесни неутралната оценка. Решението на съдиите е 
окончателно и създателят (ите) на избраното произведение на изкуството ще бъде коронясан за 
„Дунавски майстор на изкуствата“. 

Промоционално видео ще вдъхнови участниците да създадат своите произведения на 
изкуството. След конкурса ще бъде организирана изложба със снимки на най-добрите 
произведения на изкуството от всяка страна, свързана с международно събитие, организирано 
от ICPDR. 

Служители на GWP CEE и ICPDR, както и на близки на семействата им (родители, 
съпруг/съпруга, деца, братя и сестри и баби и дядовци) нямат право да участват в състезанието. 

Историята зад всяко произведение на изкуството е задължително само при оценката на 
международно ниво т.е. всички участия на международно ниво трябва да включват писмена 
история на представеното произведение на английски език  или изявление на художника до 250 
думи.  

Историята може да опише: 1) творческия процес и 2) какво е научил участникът чрез 
проучването на речните басейни. Ето някои ръководни въпроси за размисъл:  

Какво е вашето послание към публиката?  
Какво вдъхнови работата ви?  
Докато създавате своите произведения на изкуството, какво сте научили? 
Участието в състезанието включва съгласието на победителя да бъде публикувано 

неговото име и принос в публикации на GWP CEE и ICPDR. GWP CEE и ICPDR си запазват 
правото да използват направените снимки/видеоклипове без изричното писмено разрешение на 
тези, включени в снимките/видеоклиповете. 

 
Социални медии  
Освен в основния конкурс, творбите в Топ 10 от всички страни ще участват в онлайн 

конкурс. Ще има специална награда за най-харесваното произведение във Фейсбук страницата 
на Danube Art Master. Само творбите, представени официално от националните организатори, 
могат да се състезават за наградата с най-много харесвания. 

 
За повече информация, виж www.danubeday.org  или  
се свържете с Veronika Vagoova, GWP CEE, veronika.vagoova@gwpcee.org 
 
Национални организатори:  
GWP-Bulgaria (galiabardarska@gmail.com, 0887 602672)  
НТС по водно дело в България (ntsvd@abv.bg, www.stuwa.org) 
 
Националните организатори ще подготвят  провеждането на конкурса през септември и 

октомври 2020 г., а през ноември ще бъдат избрани победителите.  
Победителите за 2020 г. с придружаващо лице ще посетят секретариата на ICPDR във 

Виена през януари-февруари 2021 г.  
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Two age categories: 

• Juniors: Age 6-11 

• Teens: Age 12-18 

Three art categories: 

• Artworks 

• Videos 

• Maps *NEW* 


