Трг Доситеја Обрадовића 4
21000 Нови Сад
www.dmns.edu.rs
email: dmns@uns.ac.rs
телефон: : 021 485 2859 или 064-24-19-111

Датум: 24. oktobar. 2021.
Друштво математичара у Новом Саду расписује

КОНКУРС
„Математичке минијатуре 2021“
Кратки филмови о математици

1. Правила и пропозиције:
1) Конкурс се расписује за кратке видео снимке (кратки филм) који презентују неку тему из
математике.
2) Видео снимак се може направити помоћу било ког уређаја (мобилни телефон, камера, таблет).
3) У изради видео снимка могу да учествују ученици свих средњих школа из Србије. Тим за израду
једног рада може да има највише четири ученика. Аутор може конкурисати са највише три рада.
4) Трајање видео снимка је највише 2 минута.
5) Видео снимак мора да је искључиво дело ученика. Ни снимак ни његови делови не смеју бити
копије снимака других аутора. Коришћење туђег материјала (фотографије, графикони,...) навести у
прилогу (у електронском формулару за пријаву).
6) Не прихватају се видео снимци који су до сада учествовали на неком другом конкурсу.
7) Видео снимак је потребно послати у mp4 формату, оријентација екрана Landscape, резолуција
1920х1080 (16:9).
8) Снимак треба да буде задовољавајућег техничког квалитета (јасна слика и разговетан звук).
9) На крају видео снимка је потребно имати одјавну шпицу у чему ће се видети подаци о ауторима.
10) Видео снимци за конкурс као и подаци о ауторима се достављају у електронској форми, преко
електронске пријаве која ће се објавити до 5. новембра 2021, на сајту Друштва математичара Новог
Сада www.dmns.edu.rs

2. Награде
1) Награђује се око 10% пристиглих радова.
2) Организатор конкурса ће награђене радове објавити на друштвеним мрежама и сајту ДМНС.
3) Критеријуми за процену квалитета радова:
• у којој мери снимак примењује или осликава неку математичку тему
• у којој мери снимак има едукативну вредност,
• у којој мери рад може да заинтригира посматрача да и сам додатно проучи тему и мотиве у
самом снимку,
• естетски критеријуми (добро осмишљен и пажљиво изведен снимак)

3. Рок за слање радова: понедељак, 15. новембар 2021, до 12 часова.

