Anunț – lansare concurs internațional de fotografie “one day of the danube”
Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de instituție cu rol coordonator la nivel național pentru
implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), informează despre
lansarea unui concurs internațional de fotografii cu genericul “One Day of the Danube”, în contextul
marcării Zilei Internaționale a Dunării, sărbătorită anual pe 29 iunie.
Evenimentul cultural face parte din calendarul de acțiuni planificate și derulate de Președinția în
exercițiu a Ungariei în cadrul SUERD și este organizat de Centrul Contemporan de Fotografie Robert
Capa, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei. Tema concursului vizează o zi din
zona bazinului Dunării și a râurilor/afluenților săi din cele 14 state participante la SUERD. Acțiunea va
culmina cu o ceremonie de premiere a participanților selectați de un juriu.
Ziua Dunării este marcată începând cu 29 iunie 2004, urmărind mediatizarea și conștientizarea
importanței fluviului Dunărea pentru regiune, precum și a solidarității comunităților dunărene pentru
conservarea valorilor acestuia.
Concursul se va derula conform următorului program:
27 iunie – 1 iulie 2017 – perioada de deschidere a concursului;
2 iulie - 6 iulie 2017 – perioada de transmitere a fotografiilor;
14 octombrie 2017 – anunțarea și premierea participanților învingători.
Detaliile organizatorice și condițiile de eligibilitate pot fi consultate pe pagina web a concursului
http://drs.capacenter.hu/
Competiția este deschisă doritorilor interesați provenind din cele 14 state participante la SUERD,
inclusiv România. Vor fi eligibile pentru concurs doar lucrările realizate în perioada 27 iunie – 1 iulie
2017. Scopul principal al concursului constă în încurajarea transmiterii mesajelor, prin intermediul
fotografiilor, ilustrând importanța Dunării pentru viața din regiune, caracteristicile sale unice de ordin
istoric, artistic, cultural sau al mediului înconjurător, inclusiv cu accent pe conotațiile de natură
folclorică al fluviului, specifice fiecărei țări.
Informații generale
SUERD este un proiect politic de anvergură, co-inițiat de România și Austria, lansat oficial la nivelul
UE în 2011, conceput drept un instrument comunitar de cooperare regională pentru statele din
bazinul Dunării în vederea identificării soluțiilor la provocările comune din acest areal geografic. Din
cadrul SUERD fac parte 14 state: 9 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania,
Ungaria, România, Slovacia, Slovenia) și 5 state ne-membre (Bosnia și Herțegovina, Muntenegru,
Republica Moldova, Serbia și Ucraina).
Președinția informală rotativă a SUERD din anul curent este deținută de Ungaria.
Ziua Internațională a Dunării este marcată începând cu 29 iunie 2004, cu prilejul celei de-a zecea
aniversări de la semnarea la 29 iunie 1994 a Convenției pentru protecția fluviului Dunărea și este
sărbătorită prin diverse acțiuni culturale și distractiv-educaționale la nivelul statelor participante.

