Φωτογράφοι και Τόπος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε διαδικτυακή φωτογραφική έκθεση με τίτλο:
“Βέροια, στιγμές της πόλης”.
Διάρκεια υποβολής συμμετοχών: 23/10/2020 – 10/12/2020
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με
αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την παραλαβή του βραβείου "Πρόσβαση
στη Μάθηση" του ιδρύματος Bill & Melinda Gates, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση
σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους με καταγωγή από την Ημαθία, να
συμμετάσχουν στη διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας, με θέμα τη Βέροια και τίτλο:
“Βέροια, στιγμές της πόλης”.
Η πολιτιστική ταυτότητα και η ψυχοσύνθεση κάθε πληθυσμού είναι συνυφασμένες
με το περιβάλλον που τον φιλοξενεί και κατ’ επέκταση με τις απεικονίσεις του. Η
φωτογραφία ως “φέτα” χρόνου απαθανατίζει στιγμές για την συλλογική ιστορία.
Τέτοιες στιγμές της πόλης ελπίζουμε να συλλέξουμε με τις φωτογραφίες σας, που
θα μας επιτρέψουν να ξαναδούμε μέσα από το δικό σας βλέμμα, τόσο το αστικό
τοπίο της σύγχρονης Βέροιας, όσο και του αποτυπώματος των ανθρώπων που την
κατοικούν.
Το φωτογραφικό υλικό που θα επιλεγεί, θα παρουσιαστεί σε εικονική (virtual)
έκθεση. Στη συνέχεια, θα είναι προσβάσιμο (πλήρως τεκμηριωμένο σε συνεργασία
με τους δημιουργούς) σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσα από το ψηφιακό αποθετήριο
της Βιβλιοθήκης ΜΕΔΟΥΣΑ.
Επιπλέον, με τη σύμφωνη γνώμη των δημιουργών, θα διερευνηθεί η δυνατότητα
διενέργειας δημοπρασίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τις ανάγκες
ανάπτυξης των ψηφιακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.

Αναλυτικοί Όροι Συμμετοχής
• Κάθε συμμετοχή μπορεί να περιλαμβάνει από 1 έως 3 φωτογραφίες, σε
ψηφιακή μορφή .jpg, οι οποίες θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
photos2020@libver.gr
• Κάθε ψηφιακό αρχείο πρέπει να φέρει ως τίτλο το ονοματεπώνυμο του
φωτογράφου και τον αύξοντα αριθμό της εικόνας, όπως στο παρακάτω
παράδειγμα: (Ιωάννης Γεωργίου_1, Ιωάννης Γεωργίου _2, Ιωάννης Γεωργίου
_3). Επιθυμητό είναι να υπάρχει και περιγραφή ή τίτλος για κάθε
φωτογραφία.
• Τα φωτογραφικά έργα θα πρέπει να αποτελούν προσωπική και αυθεντική
δημιουργία του συμμετέχοντα και να μην έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς.
• Ο δημιουργός βεβαιώνει ότι έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των
εικονιζόμενων προσώπων. Η Βιβλιοθήκη ουδεμία ευθύνη φέρει για
ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των
προσωπικών δεδομένων των φωτογραφημένων προσώπων. Για ανωτέρω
ενδεχόμενες παραβιάσεις θα ευθύνεται αποκλειστικά ο δημιουργός.
• Δεν γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που φέρουν υδατογραφήματα ή άλλα
διακριτικά.
• Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς των φωτογραφιών.
• Την τελική επιλογή των φωτογραφιών που θα παρουσιαστούν στην έκθεση
θα αναλάβει επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί από την Ένωση
Καλλιτεχνών Επαγγελματιών Φωτογράφων Κ.Δ. Μακεδονίας και η απόφαση
της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση ή
άλλη διεκδίκηση. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν με απαντητικό μήνυμα
άμεσα.
• Οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
ευρύτερη δημοσιοποίηση της δράσης και των σκοπών από τον διοργανωτή, τη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, σε οποιοδήποτε μέσο και με
οποιοδήποτε τρόπο χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα άλλης αμοιβής του
συμμετέχοντος και πάντα με τη δημοσίευση του ονόματος του.
• Η Βιβλιοθήκη μπορεί να αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση των αρμοδίων
ή της διοίκησης, να διακόψει ή να παρατείνει ή να ακυρώσει τη συγκεκριμένη
δράση για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής της
δράσης, αίρονται χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
όλων των εμπλεκομένων, τα οποία προβλέπονται στους παρόντες όρους.
• Η συμμετοχή στην έκθεση σημαίνει αποδοχή των ανωτέρω αναγραφόμενων
όρων, και αυτή επιβάλλει τη συμπλήρωση της παρακάτω φράσης κατά την
αποστολή του ψηφιακού υλικού: “Αποδέχομαι τους αναγραφόμενους όρους
συμμετοχής της πρόσκλησης” και το ονοματεπώνυμο του δημιουργού.

Προθεσμία Υποβολής
Το φωτογραφικό υλικό, θα πρέπει να σταλεί το αργότερο έως τις 10 Δεκεμβρίου
2020. Πέραν αυτής της ημερομηνίας, καμία συμμετοχή δεν γίνεται δεκτή.
*Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε
στη συνεργάτιδα του προγράμματος Ισαβέλλα Κωνσταντούδη, στο
τηλέφωνο 6974627144 ή να στείλετε προσωπικό μήνυμα στο
photos2020@libver.gr

