U Hrvatskoj se već četvrtu godinu održava nacionalna manifestacija Noć knjige
(http://nocknjige.hr/). Nakon dvogodišnje suradnje (2013. i 2014. godine), Fotoklub Zagreb
uključit će se i ove godine u tu manifestaciju izložbom fotografija

KADAR ZA ČITANJE

Tema ovogodišnjeg natječaja je knjiga - knjiga kao objekt, dio privatnog ambijenta, izloga,
knjižnice, knjižare, raritetne knjige, tisak knjiga, knjiga u svakoj prilici, čovjek i knjiga, čitanje
knjiga, školske knjige, knjiga u javnom prijevozu, na radnom mjestu, parku…

Uvjeti sudjelovanja:

1. Pravo sudjelovanja imaju sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

2. Primaju se digitalne fotografije svih vrsta, stilova i procesa snimanja i obrade, na
zadanu temu, uz uvjet da nisu bile dio izložbi Kadar za čitanje 2013. i 2014.

3. Autori mogu sudjelovati s najviše 4 (četiri) crno-bijele ili fotografije u boji.

4. Fotografije se primaju u digitalnom obliku u JPG formatu na elektroničku adresu:
zagreb@fotoklubzagreb.hr

5. Preporučena je veličina 4500, a minimalna 3000 piksela po dužoj stranici, bez
ekstrapolacije - to znači da ne smijete sami povećavati fotografije koje su snimljene u
niskoj rezoluciji nego da to mora biti originalna veličina digitalne datoteke.

6. Fotografije je potrebno imenovati tako da se u nazivu prvo nalazi ime i prezime
autora a zatim naziv fotografije.
PRIMJER:
Autor i fotografija: Pero Perić – Knjiga u izlogu

7. Radovi koji ne odgovaraju navedenim uvjetima neće biti žirirani.
Radovi koji neće odgovarati tehničkom kvalitetom potrebnom za reprodukciju neće
biti žirirani (prevelika JPEG kompresija, prethodno povećanje slike, pikselizacije slike i
sl.).

8. Fotografije za izložbu odabrat će tročlani žiri kojeg će činiti povjesničar umjetnosti,
stručna osoba ispred Fotokluba Zagreb i stručna osoba ispred Noći knjige.

9. Najbolje ocijenjene fotografije bit će primjereno nagrađene izdanjima hrvatskih
nakladnika.

10. Kalendar izložbe:


prijem radova zaključno s:



objava rezultata do:



otvorenje izložbe:

29. 3. 2015.
6. 4. 2015.
23. 4. 2015.

11. Noć knjige kao organizator izložbe pridržava pravo reprodukcije fotografija u
katalogu, tisku ili mrežnoj stranici.

12. Izložba će biti otvorena prilikom svečanog otvorenja Noći knjige 2015. u Nacionalnoj i
sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, 23. travnja 2015. godine. Nakon toga, izložba će

putovati po Hrvatskoj i inozemstvu, čime će se postići cjelogodišnja promocija
manifestacije Noći knjige, Fotokluba Zagreb i autora fotografije.

Zaključne odredbe:
 trošak izrade fotografija snosit će organizator izložbe
 odabrane fotografije, u tiskanom i digitalnom obliku ostaju na raspolaganju organizatoru
za nekomercijalno korištenje

U Zagrebu, 23. veljače 2015. godine

