Поводом 50 година првог лета човека у свемир, Јурија Гагарина

Друштво српско-руског пријатељства
на челу са Иваном Жигон расписује

НАГРАДНИ КОНКУРС НА ТЕМУ
“ Космос и будућност човечанства ”

Друштво српско-руског пријатељства из Београда у сарадњи са фондом "Центар
Националне Славе Русије" расписује наградни конкурс за учеснике узраста од 18-30 година под
називом "Космос и будућност човечанства", поводом 50 година првог лета човека у свемир, Јурија
Гагарина.

КОНКУРС
Поводом 50 година првог лета човека у свемир, Јурија Гагарина
"Космос и будућност човечанства"
Јуриj Гагарин је дао огроман допринос развоју космонаутике. Пре њега, ни један човек
није био у космосу. Он се није уплашио неизвесности, свесно је ризиковао. Пре полетања, Јуриј
Гагарин је рекао: "Све што сам проживео и урадио у свом животу, све је проживљено и урађено
због овог минута". Заиста, цео његов живот је био повезан са небом, и није случајно што је баш он
направио колосални корак. Учинивши оно о чему су други само маштали, поплочао је пут у
космос. Разумевајући каква одговорност лежи на њему, потрудио се да уради све што је било у
његовој моћи. И, успео је.
Данас је лет у космос нешто што припада свакодневници и не изненађује. Међутим, упркос
томе, оно ће увек да узбуркава нашу фантазију, што је добар услов за активно и живо учешће у
конкурсу који је пред Вама.
Теме Вашег стваралаштва могу да буду: утицај полетања првог човека у космос или
личност Јурија Гагарина на људе и науку, ваше представе о међугалВ ваш рад буде оригиналан,
припремљен специјално за конкурс и да се не користи у комерцијалне сврхе.
На конкурс се примају како писмени радови (чланци, есеји, приче, научни доприноси),
тако и други стваралачки радови, мултимедијална средства - видео спотови, анимације, или у виду
скулптура, модела, макета, тј. било којих традиционалних или кративнихх начина изражаја људске
мисли у оквиру задате теме.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају учесници старости 18-30 година са територије
Републике Србије који похађају средњу школу, факултет или да уче руски језик у оквиру редовне
или ванредне наставе.

Конкурс обухвата неколико циљних група:
-НОВИНАРИ
-ДИЗАЈНЕРИ
-ПИСЦИ
-ОСТАЛИ
- НОВИНАРИ (њихов задатак је да најбоље осветле концепт: "Космос и будућност човечанства у
средствима јавне информације".
У конкурсу могу да учествују штампани и електронски медији: репортери треба да пошаљу
публикован текст у новинама, часопису или на интернет сајту.
Радио станице: новинари треба да пошаљу запис програма.
Телевизијске станице: новинари треба да пошаљу видео запис програма о конкурсу или
запис емисије која је посвећена теми конкурса.
- ДИЗАЈНЕРИ: њихов задатак је да пошаљу рад на једну од три тема:
1. Космички транспорт
2. Космичке куће будућности
3. Одећа људи који путују у космос.
Пројекат треба да буде цртеж или 3Д модел у виду фајла графичког формата, рад треба да
садржи краћи запис или информациони натпис са указањем о којој је иновационој технологији у
будућности реч.
- ПИСЦИ: задатак је да се пошаље литарарни рад на једну од следећих тема:
1. Први лет човека у космос и развој науке
2. Јуриј Гагарин - први космонаут
3. Пут ка звездама
4. Чаробни свет космоса
Радови треба да садрже следеће елементе:
-садржајност, познавање теме;
-сопствено размишљање аутора на изабрану тему;
-стваралачки приступ теми;
-литерарно-уметнички приступ;
-јасноћа, логичност и коректност у излагању текста;
-квалитет оформљеног рада
Литерарне радове доставити куцане на рачунару, формату А4, величина слова 14. Укупан обим
текста треба да буде максимално 10 страна.
ОСТАЛИ:
-експериментано ракетно моделирање, модели-копије
-модели и макете ракетно-космичке технологије, технологије моделирања
-електроника, аутоматика и телеметрија
-космичка биологија и медицина
-астрономија
-екологија и космонаутика
Напомене:
Илустративни материјали се прилажу на крају рада, у виду прилога и морају да буду
нумерисани. Сваки прилог треба да почне на новој страници, у горњем десном углу да има натпис
"Прилог" са указањем редног броја и с редоследом како се у тексту појављују позивања на њих.
Модели од стакла се не прихватају.
Достављање радова и евентуални повратак (искључиво на захтев учесника) се враћају о
трошку учесника. Победнички радови се не враћају, биће изложени у Русији.

Сви радови треба да садрже:
- Пуно име и презиме аутора
- Старост аутора
-Назив школе, факултета или др. образовне установе
- Место становања, улица и број
- телефон кућни и мобилни
- е-маил
Радове треба послати до 3. јуна 2011. године, на адресу: ДРУШТВО СРПСКО-РУСКОГ
ПРИЈАТЕЉСТВА, Булевар Војводе Мишића 21/2, Београд са назнаком "за конкурс Космос и
будућност човечанства" или путем електронске поште на адресу: dsrp@dsrp.org са назнаком "за
конкурс".
Победнике ће изабрати конкурсна комисија на основу различитих критеријума,
укључујући оригиналност представљања материјала, јасност и дубину разумевања саме теме.
Победници ће бити проглашени 5. јуна 2011. године, а резултати објављени на сајту Друштва
српско-руског пријатељства (www.dsrp.org) и прослеђени победницима у електронској и писаној
форми.
___________________
НАГРАДЕ: Најбољих 10 радова ће бити награђени атрактивним путовањем крајем августа
2011. године у Москву, а затим специјалним авионским летом у Бајканур (Казахстан) на
посматрање полетања ракете на космодрому и екскурзијом посвећеној педесетогодишњем
јубилеју полетања првог човека у космос - Јурију Гагарину.
Напомена 1: Победници конкурса треба да буду здрави, да не пате од хроничних болести,
да су у могућности да издрже дуг пут и сложене климатске услове, високе температуре у
Казахстану.
Напомена 2: Победници морају да имају припремљене важеће путне исправе и да нам све
копије путних докумената доставе до 7. јуна.

Додатне информације:
Друштво српско-руског пријатељства, Београд
011-265-10-10, 26523-95, 063-766-1229
dsrp@dsrp.org

