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ФОТОГРАФСКИ ДЕЙНОСТИ 

Традиция и съвременно творчество 

Гледайки в бъдещето, носейки традициите на миналото 

 

Агенцията за развитие на Кавала, в сътрудничество с Местна инициативна група „Ниска 
крайречна горичка“ (Румъния - координатор), Мастна инициативна група - Гоце Делчев 
- Гърмен - Хаджидимово (България), Местна инициативна група – Лидер Бистрица 
Насауд (Румъния) и Местна инициативна група Чамели (Турция) организира 
фотографската акция „Традиция и модерно творчество: Поглед към бъдещето, 
носене на багажа на миналото” . Акцията се организира в рамките на проекта за 
транснационално сътрудничество Елате и Вижте (COME & SEE) , който се финансира 
от местните програми CLLD / LEADER на горепосочените органи. Гърция (префектура 
Кавала), проектът се финансира от подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 в рамките на 
Многофондова местна програма CLLD / LEADER на префектура Кавала. 

Като част от фотографските дейности,  фотографи (аматьори или професионалисти) от 
районите на партньорите по проекта са поканени да заснемат изображения, свързани с 
традицията в техните страни - и особено в техните региони - за да осмислят артистично, 
а не само описателно нейния модерен израз. Целите на фотографската артистична 
интерпретация са да улови човешката изява и творчество, да подчертае специфичните 
нематериални и материални елементи на културното наследство, да проектира 
съвременния израз на традицията и да улови емоциите на хората в резултат на тяхното 
участие в събития, свързани с танци, пеене и други изкуства. 

В контекста на същия проект ще се проведе Фестивал на традицията и творчеството на 
23 и 24 юли 2022 г. в Мустени (община Пагайо, Гърция). Фестивалът ще бъде 
международен и може да бъде богат източник на теми за заинтересованите фотографи. 

Фотографите, които ще участват в акцията, ще предоставят своите материали на 
комисия, сформирана от горепосочените партньори по проекта. Комисията ще избере 
най-представителните снимки и ще организира изложба през октомври 2022 г. в 
регионалното звено на Кавала, която по-късно ще пътува до Румъния. Специални 
снимки (дори тези, които няма да бъдат изложени в Гърция и Румъния) ще бъдат 
публикувани на уеб сайта  на проекта . 
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Няма предвидени възнаграждения и награди за участниците .  

Участниците ще допринесат за дигитализирането и тълкуването на културното 
наследство на тяхната територия, но също и за създаването на продукт с високо 
художествено изразяване, който подчертава местното творчество и обогатява местния 
капитал от знания. 

Авторските права върху снимките принадлежат на техните създатели и името на всеки 
фотограф ще бъде посочено в публикациите / изложбите / рекламните материали и др. 

 

Как да участвате 

В  дейността всеки участник може да участва като изпрати до три (3) снимки. Тези 
снимки не трябва да бъдат публикувани в други електронни или печатни медии. 
Участниците ще изпращат своите снимки онлайн. Участие в дейността се приема до 19 
септември 2022 г. 

Снимките на всеки участник ще се съдържат в дигитален формат (.jpg формат) в папка 
с името на участника. Папката трябва да бъде изпратена онлайн на имейл адрес 
comesee.photos2022@gmail.com до 19 септември 2022 г. С изпращането на снимките на 
горепосочения адрес, състезателят ще получи потвърждение за получаване на 
снимките и потвърждение за валидно участие в дейността. Съобщението от 
Организационния комитет е независимо от автоматичното потвърждение за получаване 
на файловете със снимки, които ще бъдат получени, ако се използват онлайн 
приложения, които предоставят услуги за прехвърляне на файлове онлайн. 

Отговорност на участниците е да изпратят заедно със снимките придружаващия текстов 
файл (word), който ще съдържа: 

1) името на участника; 

2) неговите/нейните данни за контакт; 

3) заглавието(ята) или придружаващите надпис(и) на снимката(ите). 

Името на файла със снимки трябва да носи името на състезателя на латиница (пример: 
maria_papadopoulou). 

Снимките могат да бъдат цветни или черно-бели, в резолюция, която в най-големия 
размер на снимката ще бъде най-малко 2500 пиксела (размери на снимката най-малко 
20x30cm или 20x20cm при 300 dpi). 

Разрешена е светлинна обработка на яркост, контраст, конвертиране на цветна 
фотография в черно-бяла, изрязване на оригинала и съответно всички общи операции, 
които могат да се извършват в тъмната стая. 

Не се допуска редактиране (композиране), комбиниране на снимки, добавяне на 
цифрова рамка и подпис (воден знак), премахване, добавяне на елементи от 
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изображението и частично обезцветяване (част или елемент) на изображението и 
каквато и да е локална обработка. 

Информация 

За всякаква информация, моля, свържете се с г-жа Атина Йоаниду или г-н Николаос 
Томаидис на телефон 00302510620459 (съответно вътрешни линии 106 и 120), на 
имейлите aioannidou@ankavala.gr , n.thomaidis@ankaval.gr или в помещенията на 
Kavala Development SA (Hydras 10, 65302 Kavala, Гърция). 
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