ОКО НАС „Мој, твој, наш свет“ l AROUND US „My, your, our world“

Избор за најбољи интеркултурни стрип
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У

циљу подстицања разумевања, поштовања и
толеранције међу људима и различитим културама, Центар за културну акцију „ОКО НАС” у сарадњи
са Немачком школом Београд, школом стрипа “Ђорђе Лобачев”, школом Техноарт Београд и Центром за интеграцију
младих (ЦИМ), организовао је такмичење за најбољи интеркултурни стрип под називом „Мој, твој, наш свет". Млади,
разног узраста и образовног нивоа, приказаће своју визију
света различитих култура, обичаја и традиција. Организатори такмичења позивају све заинтересоване да учествују у
избору најбољих радова, да их погледају и оцене гласањем
на Фејсбук страницама „ОКО НАС” и Информационог центра
ЕУ од 1. до 28. априла 2013. године. Награђени радови биће
изложени у Информационом центру Европске уније (Дом
омладине Београда) од 10. до 19. јуна 2013. године.
„Очекујемо интересанте радове, који ће нам показати шта
млади мисле на ову тему и верујемо да можемо и сви ми
много тога од њих да научимо” кажу у Центру за културну
акцију „ОКО НАС".
Ако желите да подржите овај пројекат, контактирајте:
www.okonas.org.rs.

Selection of the Best Intercultural Comic

I

n order to foster understanding, mutual respect and tolerance among people and different cultures, the Center for
Cultural Initiative “OKO NAS” (AROUND US) in cooperation with the German School Belgrade, School of Comics “Djordje
Lobačev”, Tehnoart Belgrade School and Youth Integration Center (CIM) organized a competition for the best intercultural comic. Different age and education level youth will display the vision of their world that shows diversity in cultures,
customs and traditions.
The organizers invite all interested parties to view and vote for participants works on Facebook pages “OKO NAS” and EU Info Centre, from 1st to 28th of April 2013. Awarded works will be
exhibited in the EU Info Centre (Cultural Center DOM OMLADINE) from June 10th to 19th, 2013.
“We anticipate interesting works, as they will show us what young people think on this issue and we
believe we all can learn a lot from them”, say at the Center for Cultural Initiative ‘’OKO NAS’’.
If you wish to support this project, contact: www.okonas.org.rs.
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