ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕА ЗА ОХРИД КАКО ГРАД СО
ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ТЕМА: „КОГА БИ ИМАЛЕ САМО ЕДЕН ДЕН ВО ГРАД СО ПРИРОДНО И
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“
Општина Охрид објавува Јавен повик за изработка на видеа на тема : “Кога би
имале еден ден во град со културно наследство”, во рамки на организацијата на градови со
природно и културно наследство “ORGANIZATION OF WORLD HERITAGE CITIES “
(OWHC).
OWHC оваа година го спроведува петтото издание на интернационалниот натпревар за
видео продукција.
Овој натпревар е наменет за две групи на млади луѓе и тоа : првата група се
однесува на млади од 14 до 17 години, а втората од 18 до 21 година.
Градовите кои се регистрирани во OWHC мрежата се поканети да продуцираат
видео во времетраење најмногу до 5 минути на тема “ Кога би имале само еден ден во
град со природно и културно наследство” и истото треба да биде објавено на Youtube
cannel на OWHC мрежата.
1. Целите на натпреварот за најдобро видео се:
•
•
•
•

Да им помогне на младите да стекнат подобро знаење и свест за природното и
културното наследство;
Да развие подобро чувство за припадност и гордост, земајќи го во предвид
наследството ;
Да им овозможи на младите луѓе да се изразат преку нивна визија и поглед кон
наследството, генерално, како и на тоа од нивниот град;
Да се осигура дека се инволвирани во мерките за зачувувачки и подобрувачки
пристап на OWHC за градовите кои се сметаат за богатсво на човештвото.

2. Тема: „Кога би имале еден ден во град со културно и природно наследство“
Прашања на кои треба да се обрне посебно внимание при обработка на
темата:
-

Што би посетиле?
Кои се најважните места или точки од ваша гледна страна кои заслужуваат
да бидат посетени во еден ден?
Кои се најважните елементи кои турист во својот еднодневен престој не
смее да ги пропушти, а кои ги опфаќаат најзначајните моменти од
историјата на градот?

3. Предвидени награди:
•
•
•
•

Сертификати ;
Една награда во износ од 1.500 долари за победниците од старосната група
од 14 до 17 години;
Една награда во износ од 3000 долари за победниците од старосната група
од 18 до 21 година;
Промовирање на победничкото видео на OWHC веб страната и на
Светскиот конгрес на градови со природно и културно наследство.

4. Услови за аплицирање:
Услови за учество кои треба да ги исполнуваат апликантите:
-

-

Да се исполнати критериумите за возраст (Во моментот на аплицирање
апликантите да ги имаат исполнато горенаведените услови 14-17 или 1821) ;
Да има солидно познавање на англиски, француски или шпански јазик,
односно барем еден од работните јазици на OWHC;

-

I.
-

Да има адреса на живеење во Охрид и регионот.

Услови кои треба да ги исполнува видео – записот :
Видеата не смеат да надминат времетраење од 5 минути;
Видеата мора да прикажат визуелни елементи на градот и да не бидат
оптоварени со текстови ;
Звучни ефекти и музика (со текст и без) се дозволени;
Задолжително е во видеото да се интегрира текст и/или наративен
дел (без претерување) на еден од трите работни јазици на OWHC:
француски,англиски или шпански;
Видеата кои се поднесени без текст или наративен дел нема да бидат
прифатени;
Младите учесници треба да ни ја прикажат нивната визија;
Видеата направени со камкордер, камера, компјутер или мобилен
телефон се прифатливи .
ЗА ЛОКАЛНИОТ ДЕЛ: Видеото треба да се поднесе и преку
Youtube, со акаунт од младиот продуцент.
ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ДЕЛ: Видеото мора да биде
конвертирано во формати поддржани од Youtube, т.е.
WMV(Windows Movie Maker, Windows Media Player, итн);AVI,
(Audio Video Interleave); MOV (iMovie); MPG (Quick Time video
format), затоа што задолжително ќе биде презентирано на OWHC
Youtube каналот (важи само за победничките видеа).

-

Задолжително е видеото да има наслов кој не е копиран ,односно мора да
биде поразличен од насловот на натпреварот или темата.

5. Поднесување на апликација:
Видеата треба да се поднесат најдоцна до 11.01.2019 во оригинален формат (на
CD/DVD) и пропратно писмо со лични податоци на апликантот, во затворен

плик , секој работен ден од 08:00 до 15:00 часот во општинската архива или по
пошта, на следната адреса:
Ул. “Димитар Влахов”, бр. 57, 6000 Охрид
Со назнака: ЗА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕА ЗА ОХРИД
КАКО ГРАД СО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.

Повеќе информации на следниoт линк:
https://www.ovpm.org/en/video_competition

Контакт:
Одделение за култура
Општина Охрид - 046/262 – 492

ОПШТИНА ОХРИД
Градоначалник

Д-р Јован Стојаноски

