MUZEJ V MALEM in MESTNI MUZEJ LJUBLJANA
vabi k sodelovanju na NATEČAJU »Naslednjih 30 je naših!«

Hej, mladi državljani!

Slovenija praznuje. Za nami je prvih 30 let v lastni državi. V naslednjih 30 letih boste vi
preživljali svojo mladost, zaključili šolanje, iskali zaposlitev, si ustvarjali družino,
vzgajali otroke, vi boste poganjali motor naše države, vi ji boste postavljali smerokaz in
ogledalo. Na vas je priložnost, da zgradite svetlejšo prihodnost. Kako si predstavljate, da
se bo razvijala naša mlada država? Upodobite vašo vizijo prihodnjih treh desetletij in
nam jo pošljite.
Med prejetimi plakati bomo izbrali deset najboljših in jih razstavili. Najboljši trije
bodo nagrajeni. Sanjajte z nami prihodnost Slovenije, uporabite domišljijo in nam
pošljite svojo vizijo.

Vse, kar morate vedeti o osamosvojitvi, izveste v kratkem videu Pet minut
osamosvojitve, ki smo ga pripravili ob rojstnem dnevu naše države.
Natečaj organiziramo udeleženci Muzeja v malem, muzejskega projekta, pri katerem
sodelujemo učenci 6., 7. in 8. razreda OŠ Kolezija ter Muzej in galerije mesta Ljubljane.
PREDMET NATEČAJA:
Plakat z vašo vizijo Slovenije v naslednjih tridesetih letih.
KDO LAHKO SODELUJE?
Sodelujejo lahko razredi 2. in 3. triade osnovne šole.
KAKO LAHKO SODELUJETE?
Pošljite nam vaš plakat, ki naj meri 70 x 100 cm (pokončen format B1), naj bo
dvodimenzionalen, izdelan v poljubni tehniki in brez okvirja. Podatke o avtorstvu
zapišite na zadnjo stran plakata. Vsak razred lahko pošlje največ pet izdelkov.

Avtorji izdelka jamčijo, da je izdelek njihova avtorska stvaritev.

Poleg izdelka pripišite osnovne podatke:
- razred/šola (ime avtorjev in mentorja),
- kontaktni podatki (naslov, telefonska številka, elektronski naslov),
- kratek opis.
KAKŠNA JE NAGRADA?
Najboljših deset plakatov bomo predstavili na razstavi Naslednjih 30 je naših! v
Mestnem muzeju Ljubljana, ki bo odprta od 22. junija do 29. oktobra 2021. Vsi prejeti
plakati bodo objavljeni na spletni razstavi na naši Facebook strani. Vsem udeležencem
natečaja in njihovim mentorjem bomo podarili brezplačen vstop za obisk ene izmed
lokacij MGML, prvim trem nagrajenim razredom pa bomo podarili brezplačen obisk
pedagoške delavnice ali vodstva MGML po izbiri. Poleg tega pa zmagovalce čaka še
posebno presenečenje.
KDO BO IZBIRAL NAGRAJENCE?
Izdelke bomo ocenjevali vsi udeleženci projekta Muzej v malem.
Kriteriji ocenjevanja:
Ocenjevali bomo sporočilno vrednost izdelka, njegovo všečnost, izvirnost, natančnost
izdelave, videz, jasnost sporočila ter celostni vtis.
KDAJ IN KAM POSLATI IZDELKE?
Izdelke lahko prinesete ali pošljete po pošti najkasneje do 8. junija 2021, na naslov:

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Gosposka ulica 15
1000 Ljubljana
(s pripisom: »Naslednjih 30 je naših!«)
Kontakt: prijava@mgml.si; 01 24 12 506
Vsem sodelujočim se že vnaprej zahvaljujemo za sodelovanje.
NASLEDNJIH TRIDESET JE MOJIH, TVOJIH, NAŠIH!
ITAK, DA TUD' VAŠIH!

Veliko ustvarjalnega navdiha pri delu,
ekipa projekta Muzej v malem

Vsi sodelujoči v natečaju organizatorju dovoljujejo prenos vseh materialnih avtorskih pravic vseh poslanih
izdelkov za potrebe objav v tiskanih in elektronskih medijih ter drugih trženjskih orodjih, vsebinsko,
prostorsko in časovno neomejeno. Prav tako dovolijo objavo izdelkov in osebnih podatkov (imena, priimka
ter starosti) na spletnih straneh MGML in Facebook profilu MGML, v tiskanih in elektronskih medijih ter
drugih trženjskih orodjih, namenjenih promociji natečaja in razstave. Organizator bo zbrane osebne
podatke hranil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z internim pravilnikom. MGML
za morebitne poškodbe izdelkov ne odgovarja.

