FOTOGRAFSKI NATEČAJ in NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI
TEMATSKI FILM na Gimnaziji Škofja Loka z
naslovom

Dediščina # umetnost # razvedrilo

Snovna in nesnovna dediščine je osrednja komponenta kulturne identitete, kulturne
raznolikosti in medkulturnega dialoga. Pomaga nam razumeti preteklost in ustvariti boljšo
prihodnost. Letošnji Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD), ki bodo potekali od 28. 9.–
12. 10. 2019 so si nadeli zanimiv naslov »Dediščina # umetnost # razvedrilo«.
Na Gimnaziji Škofja Loka se bomo v projekt DEKD vključili s fotografskim natečajem in
fotografsko razstavo ter s filmskim natečajem. Otvoritev fotografske razstave bo 8. oktobra
2019 v avli šole.

FOTOGRAFSKI NATEČAJ
na temo Dediščina#umetnost#razvedrilo.
Namen teme je prikazati mnogo vidikov tako snovne kot tudi nesnovne kulturne dediščine,
posvečene umetnosti in prostemu času, s pomočjo katerih lahko uživamo v kulturi in
pobegnemo iz vsakdana. Tema obsega vizualne umetnosti, muzeje, kino, cirkus, zabaviščne
parke, ples, praznovanja, festivale, igre, branje, glasbo, fotografijo, radio, televizijo, gledališče,
turizem in šport. To je priložnost za raziskovanje zgodovine vseh s tem povezanih objektov in
predmetov.
Vabim vse dijake, ki radi fotografirate, da v vašem lokalnem okolju poiščete motive, ki so
povezani s to tematiko: npr. fotografija starega radia, televizorja, starih športnih
pripomočkov, arhitekturni detajl kulturnih ustanov.... natečaj vam ponuja ogromno možnosti
za vaše ideje in ustvarjalnost.
Komisija bo izbrala najboljše fotografije (zanimive, izvirne, kvalitetne in povezane s temo), ki
bodo razstavljene v avli šole. Najboljše tri fotografije bodo nagrajene z lepimi nagradami.
Fotografije naj bodo opremljene z naslednjimi podatki:
 naslov fotografije
 ime in priimek avtorja
 kraj posnete fotografije
Fotografije naj bodo v enem od fotografskih formatov (tiff, jpg…) primerne ločljivosti
(vsaj 1280 x 960 točk oz. velikost datoteke vsaj 1 MB).
Prispevke lahko prinesete pomočnici ravnatelja ali pa pošljete po elektronski pošti s
pripisom Fotografski natečaj na naslov ana.megusar1@guest.arnes.si
Strokovna žirija bo najboljše fotografije nagradila in pripravila razstavo.
Strokovna žirija : Domen Košir, zunanji sodelavec, Ana Prevc Megušar, koordinatorica projekta
TKD, Matej Plestenjak, dipl. kipar in Jože Bogataj, ravnatelj.
Rok za oddajo fotografij: 4. oktober 2019 do 14. ure v tajništvu šole
Razglasitev zmagovalca: 8. 10. 2019, ob 10. uri v avli šole.
Nagrada: po izboru komisije, vsekakor vredna truda.

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI TEMATSKI FILM
na temo Dediščina#umetnost#razvedrilo.
Pogoji razpisa:
Tematika: Dediščina#umetnost#razvedrilo (tematika obsega snovno in nesnovno dediščino
Škofje Loke in okolice, prežeto z umetnostjo, obenem pa gledano skozi oči razvedrila, zabave,
dogodkov, tako za mlade kot za starejše občane.
Tehnika in dolžina: 3-minutni (barvni) film, ki v uvodni špici vsebuje vse potrebne logotipe (v
dopisu), naslov in je tehnično primeren za predvajanje v predavalnici (in še kje), po možnosti
z glasbeno opremo, odvisno od scenarija pa tudi z glasom ali podnapisi. V zaključni špici imena
avtorjev, datum.
Rok za prijavo na projekt: 20. september 2019 (na e naslov: info@gimnazija-skofjaloka.si ) s
pripisom: prijava filmske ekipe na razpis Tedna kulturne dediščine 2019
Velikost ekipe: med 3 in 5 (največ) dijakov/dijakinj
Strokovna žirija: Domen Košir, zunanji sodelavec, Ana Prevc Megušar, koordinatorica projekta
TKD, Matej Plestenjak, dipl. kipar in Jože Bogataj, ravnatelj.
Rok izdelave in oddaja: 4. oktober 2019 do 14. ure v tajništvu šole
Razglasitev zmagovalca: 8. 10. 2019, ob 10. uri v avli šole.
Nagrada: po izboru komisije, vsekakor vredna truda.

Ana Prevc Megušar, pomočnica ravnatelja

