Продолжен е рокот за достава на уметнички трудови на тема правда и
повикување на одговорност во контекст на сексуално насилство починето во
војна
Поради големиот интерес на студентите, Обвинителството на Меѓународниот
кривичен суд за поранешна Југославија (МКСЈ) го продолжи рокот за доставување
уметнички трудови изработени од студентите на унинверзитетите на подрачјето на
поранешна Југославија на тема правда и повикување на одговорност во контекст на
сексуално насилство починето за време на војна. Сите заинтересирани студенти
може да ги достават своите трудови до петок 10 јули 2015 на адреса на
канцеларијата на МКСЈ во Сарево˸ UN ICTY, p.p. 370, 71000 Сараево, Босна и
Херцеговина.Одбраните трудови ќе ги има во претстоечката публикација и/или ќе
бидат изложени на промоцијата на книгата во која ќе бидат претставени искуствата
на обвинителството за кривичното гонење на злочини на сексуално насилство
починети за време на конфликтот на подрачјето на поранешна Југославија.
Конкретно, во оваа книга ќе биде претставен осврт на достигнувањата и
предизвиците со кои се соочува обвинителството, како и на она што е научено во
текот на истрагите и кривичното гонење за злочини на сексуално насилство пред
МКСЈ. Освен тоа, за трите најдобри трудови обезбедени се парични награди во
износ од 500, 200 и 100 евра, а истотака, авторот на најуспешното ликовно
решение ќе освои тридневна посета на Хаг, гостување на промоцијата на книгата и
посета на МКСЈ. Уште еднаш, љубезно би Ве замолиле да ги известите своите
студенти за овој конкурс за којшто поединостите и модалитетите се содржани во
анексот на ова писмо. Однапред Ви благодариме на поддршката. Воколку ви се
потребни додатни информации , Ве молиме без двоумење да се обратите на
доленаведените телефонски броеви на канцеларијата на МКСЈ во Сарево.
Срдечен поздрав,
Програма Аутрич на МКСЈ (Програма за соработка со јавноста на МКСЈ)
Обвинителство на МКСЈ

ОБЈАВУВАЊЕ НАГРАДЕН НАТПРЕВАР ПО УМЕТНОСТ
Во соработка со Програмата Аутрич, Канцеларијата на Обвинителот (КО) на
Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија (МКСЈ) ги поканува
студентите од земјите на поранешна Југославија да учествуваат на еден награден
натпревар за најдобро уметничко дело на тема: правда и одговорност во контекст
на сексуално насилство за време на војна. Избраните дела ќе бидат опфатени во
претстојното објавување и/или промоција на книгата на КО во врска со искуството
на КО во кривичното гонење на дела на сексуално насилство извршени за време на
конфликтите во поранешна Југославија. Конкретно, во оваа книга КО ќе ги
претстави своите достигнувања, предизвици и научените лекции при иследување и
кривично гонење на дела на сексуално насилство во МКСЈ.

Правила:


Натпреварот започнува, односно уметничките творби можат да се
достават почнувајќи од вторник, 14. април 2015, се до петок, 19 јуни
2015 како краен рок за доставување.



Уметничката творба треба да претставува визуелнa интерпретациjа на
учесникот во форма на слика/платно, цртеж, или други слики,
вклучувајќи и компјутерски генерирани слики, на концептот на правда и
одговорност во контекст на сексуално насилство за време на војна
натпреварот.



Уметничката творба треба да биде од дводимензионален формат
(слика/платно, цртеж, репродукција, или фотографија). Ќе бидат
прифатени и колажи, кои не надминуваат 1 центиметар од површината
на хартијата.



Уметничката творба треба да биде испратена по пошта на адреса:
UN ICTY, p.p. 370, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina



Уметничката творба се праќа заедно со пополнет формулар за
доставување (во прилог), со име и презиме, потпис и контакт
информации на авторот на делото, како и име и адреса на универзитетот
на авторот на делото.



Најдобрите уметнички творби ќе бидат избрани од страна на Комисија
составена од претставници на КО и Програмата Аутрич на МКСЈ.
Имињата на победниците ќе бидат објавени на интернет страницата на
МКСЈ (www.icty.org) до најкасно 20. август 2015.



Покрај нивното објавување во книгата на КО за кривично гонење на дела
на сексуално насилство и/или претставување на промоцијата на оваа
книга, трите најдобри уметнички творби ќе се здобиат со следните
награди:



Прво место: парична награда од 500 евра, заедно со тридневна посета на
Хаг за учество на промоцијата на публикацијата и посета на МКСЈ.



Второ место: парична награда од 200 евра.



Трето место: парична награда од 100 евра.



КО го задржува правото за изложување на некои или сите доставени
уметнички творби во Хаг за време на промоцијата на книгата кон крајот
на 2015/почетокот на 2016.



Сите можни измени на условите и правилата на наградниот натпревар,
како и информациите во врска со доделувањето на наградите за
победниците, ќе бидат објавени на интернет страната на МКСЈ
(www.icty.org).



Со нивното учество во овој натпревар, учесниците им го отстапуваат на
КО и Програмата Аутрич на МКСЈ правото за објавување, печатење или
користење во кој бил друг начин и во неограничен број копии на
нивниот поднесен труд, и се согласуваат нивното име и презиме, како и
името на нивниот универзитет, да бидат објавени без никакви
ограничувања.

Контакт:
Програма Аутрич на МКСЈ во БиХ; Тел: +387 (0)33 568 549

Формулар за доставување
(се поднесува заедно со уметничкото дело)

ИМЕ:
ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ:
ИМЕЈЛ АДРЕСА:
УНИВЕРЗИТЕТ:
АДРЕСА:

Јас, _____(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)__________________, потврдувам дека со моето
учество во овој натпревар, на КО и Аутрич програмата на МКСЈ им го отстапувам
правото за објавување, печатење или користење во кој бил друг начин и во
неограничен број копии на мојот поднесок/труд. Исто така се согласувам моето име
и презиме, како и името на мојот универзитет, да бидат објавени без никакви
ограничувања.

Потпис:
Датум:
Место:

