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1. 

Партија 1: 

Услуга обухвата стручни рад са децом средњошколског узраста на пројекту  „Приче 

изванредно свакодневних ствари" који је финансијски подржао Град Новог Сада по конкурсу за 

нематеријално културно наслеђе. Услуга подразумева избор деце која ће учествовати у пројекту у 

складу са њиховом афинитету према тематици пројекта и критеријумима пројекта, разговор са 

децом и њиховим родитељима у вези учествовања у пројекту и достављање сагласности родитеља за 

учествовање у пројекту и пласирање фотографија деце на интернет страници, званичним 

друштвеним мрежама Завода и другим медијима који ће извештавати о пројекту. Услуга такође 

обухвата састанке са децом, координаторима и музејским стручњацима по потреби, одлазак на терен 

са децом у обилазак историјско-етнолошких збирки у Ђурђеву.  Такође, обухвата индивидуални рад 

ментора са децом на одлуци за који артефакт из одређене збирке ће се одлучити да представе и 

брејнсторминг идеје како представити причу, односно доступност за консултације, смернице и 

сугестије у вези састављања синопсиса. Услуга подразумева и други одлазак на локацију  за 

снимање видеа о изабраном артефакту са децом и подршку током снимања. 
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2. 

Партија 2: 

Услуга обухвата стручни рад са децом средњошколског узраста на пројекту  „Приче 

изванредно свакодневних ствари" који је финансијски подржао Град Новог Сада по конкурсу за 

нематеријално културно наслеђе. Услуга подразумева избор деце која ће учествовати у пројекту у 

складу са њиховом афинитету према тематици пројекта и критеријумима пројекта, разговор са 

децом и њиховим родитељима у вези учествовања у пројекту и достављање сагласности родитеља за 

учествовање у пројекту и пласирање фотографија деце на интернет страници, званичним 

друштвеним мрежама Завода и другим медијима који ће извештавати о пројекту. Услуга такође 

обухвата састанке са децом, координаторима и музејским стручњацима по потреби, одлазак на терен 

са децом у обилазак историјско-етнолошких збирки у Руском Крстуру. Такође, обухвата 

индивидуални рад ментора са децом на одлуци за који артефакт из одређене збирке ће се одлучити 

да представе и брејнсторминг идеје како представити причу, односно доступност за консултације, 

смернице и сугестије у вези састављања синопсиса. Услуга подразумева и други одлазак на 

локацију  за снимање видеа о изабраном артефакту са децом и подршку током снимања. 
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