
Упутство за уметнички садржај 

ИКТ ФилмФест: Успоставља контакт путем савремених дигиталних технологија и средстава 

комуникације и покреће децу-младе из Србије, региона и дијаспоре на стварање кратког играног 

или документарног филма. У основи идеје је дигитална писменост и упознавање различитих 

култура, обичаја и традиције народа који живе на овом подручју, где деца имају прилику да кроз 

савремену технологију презентују садржаје који су њима занимљиви. Пројекат је доступан и 

видљив свакодневно путем YоуТубе канала, а најбољи филмови ће бити приказани на финалу ИКТ 

ФилмФеста у Новом Пазару (27-29.10.2022.).   

Пројекат званично отпочиње ОБАВЕШТЕЊЕМ школама. Учесници су основци и средњошколци, 

узраста  од 7 до 19 година  из Србије, региона и дијаспоре. Неопходно је да у свакој школи која 

конкурише постоји наставник који ће водити пројекат. Најбоље је да то буде наставник који већ 

води филмску, драмску, литерарну или ликовну секцију. Потом следи формирање креативних 

тимова са циљем да направе кратки играни или документарни филм (3-5 минута). Филмови немају 

задату тему, могу да обрађују све садржаје интересантне младим људима. Садржаји не смеју да 

садрже увредљиве поруке на верској, националналној, полној или било којој другој основи. 

Такође, не смеју да садрже било шта чиме се одређена група или појединац могу осећати 

угрожено, дискриминисано или дискредитовано. Путем савремених дигиталних технологија и 

средстава комуникације, учесници успостављају контакт и заједно пролазе кроз све фазе рада на 

филму - од смишљања идеје, преко писања сценарија, припрема и снимања, до монтаже и 

финалне обраде филма. Филмови могу бити снимљени камером или мобилним телефоном. 

Уколико се снимају мобилним телефоном, морају бити у хоризонталном формату, минимум у 

резолуцији 1080 п.  

Филмови се шаљу до 30.09.2022. на мејл: iktfilmfest@gmail.com; или ikt.filmfest@gmail.com.  Сви 

приспели филмови биће доступни јавности путем YоуТубе канала –ИКТ ФилмФест 2022. и сајта 

www.iktfilmfest.rs  

Стручна комисија (састављена од три филмска професионалца) одлучује о најбољим филмовима и 

прави селекцију која ће бити приказана у Новом Пазару. Коначно, на завршној свечаности 

победнички филмови добијају награде. Уметнички директор ИКТ ФилмФеста је редитељ Стефан 

Арсенијевић, проф. ФДУ УБ. 

*********** 

Ђачки Стрип-фест, „ФАНТАЗИЈА УМА“: Укључује заинтересоване ученике свих школа 

које су у образовном систему Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

Пројекат почиње позивом-ОБАВЕШТЕЊЕМ школама да се пријаве на конкурс. Сценарио (прича) је 

истоветан за све, а дело је савременог српског писца (Урош Петровић, за 2022. годину). Сценарио-

прича биће достављена школама до 30. маја. На основу задатог сценарија, ђаци производе стрип 

на највише четири (4) табле. Уопштено, поступак тече на следећи начин: 
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Прва фаза: пролажење кроз сценарио (индивидуално); 

Друга фаза: међусобни разговор ђака, а потом и њихов разговор са наставником; 

Трећа фаза: одређивање и дизајн ликова;  

Четврта фаза: скицирање и кадрирање страна; 

Пета фаза: реализација финалних стрип табли. 

Дозвољено је радити црно-бели или стрип у боји. 

Израда стрипа у свим техникама. Дозвољен број страна- четири (4 табле стрипа).  

Радови се шаљу до 30.09.2022. на мејл: stripfest.fantazijauma@gmail.com. 

 

Пројекат ће бити доступан и видљив свакодневно на једном електронском месту, на сајту: 

www.stripfestfantazijauma.paracin.rs. 

Завршна смотра - Фестивал најбољи стрипови одржаће се у Параћину, од 09. – 11.11.2022. године. 

Трочлани жири, састављен од еминентних професора ФПУ и стрип уметника, прогласиће Најбољи 

ђачки стрип у 2022. Стрипови који су ушли у најужи избор биће штампани  у Зборнику најбољих 

радова. 

Сви приспели радови биће изложени у Галерији КЦ Параћин.   
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