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FOTOGRAFSKI NATEČAJ DEMOCHANGE 

 
Postanite del projekta! 

Sodelujte v fotografskem natečaju DEMOCHANGE 
FOTOGRAFSKI NATEČAJ DEMOCHANGE predstavlja pomemben del raziskovalnega projekta, saj želimo s 
prikazom posameznih primerov različnih alpskih okolij in prebivalcev slikovno dopolniti splošne ugotovitve 
raziskovalnega projekta. S fotografijami želimo prikazati:  

 kaj so demografske spremembe, 
 kako jih razume in občuti širša  javnost in  
 dvigniti zavest o pomenu demografskih sprememb v Alpskem prostoru. 

Fotografije bodo med strokovno in širšo javnostjo še dodatno dvignile zavest o pomenu in vplivih 
demografskih sprememb v Alpskem prostoru. 

Predložene fotografije, serije fotografij in fotoreportaže naj bi prikazovale 
 bivanjske spremembe v alpskem prostoru,  
 spremembe v izgledu vasi in spremembe v infrastrukturi, povzročene z odseljevanjem mlajših ljudi 

in staranjem prebivalstva, in  
 odnos do demografskih sprememb, ki ga imajo ljudje v alpskem prostoru, na primer vdanost v 

usodo ali prizadevanja za nov način uspešnega življenja na podeželju. 
Udeležencem natečaja se tako ponuja raznolik nabor tem za fotografije. 

Fotografije, ki jih bo kot zmagovalne izbrala žirija, bodo prikazane na razstavi v eni izmed uglednih 
mednarodnih galerij ali muzejev. Otvoritveni razstavi bo sledila potujoča razstava po krajih, povezanih s 
projektom DEMOCHANGE. Poleg tega bodo fotografije z navedbo avtorstva uporabljene kot slikovno 
gradivo pri pripravi tiskanih in digitalnih raziskovalnih poročil. Za udeležence je to odlična priložnost, da 
svoje delo predstavijo širši mednarodni publiki. Razstava bo skrbno pripravljena in promovirana, zato foto 
natečaj pomeni priložnost predvsem za mlade fotografe.    

ŽELITE SODELOVATI?  

Potem preberite pogoje sodelovanja na 
http://www.demochange.org/sl/rezultati/natecaj.html 

 in naložite vaše fotografije na  http://www.demochange.org/en/results/photocontest.html. 
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FOTOGRAFSKI NATEČAJ DEMOCHANGE 

POGOJI SODELOVANJA  

 
DEMOCHANGE je kratko ime za raziskovalni projekt o izzivih, ki jih prinašajo demografske spremembe. Cilj 
projekta DEMOCHANGE je doseči boljše razumevanje preteklih, sedanjih in prihodnjih razvojnih in 
prostorskih učinkov demografskih sprememb v goratih predelih. Projekt DEMOCHANGE je sofinanciran v 
okviru programa Območje Alp, evropskega transnacionalnega programa teritorialnega sodelovanja. 
Več informacij o projektu najdete na www.demochange.org. 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ DEMOCHANGE predstavlja pomemben del raziskovalnega projekta, saj želimo s 
prikazom posameznih primerov različnih alpskih okolij in prebivalcev slikovno prikazati in dopolniti splošne 
ugotovitve raziskovalnega projekta. Fotografije bodo skupaj z ugotovitvami raziskovalnega projekta 
dodatno dvignile zavest o pomenu in vplivih demografskih sprememb v Alpskem prostoru med strokovno 
in širšo javnostjo. 

Predložene fotografije, serije fotografij in fotoreportaže naj bi prikazovale bivanjske spremembe, 
spremembe v izgledu vasi ter spremembe v infrastrukturi, povzročene z migracijo mlajših ljudi ali starajočo 
se populacijo v alpskem prostoru. Pokažejo lahko tudi odnos do demografskih sprememb, ki ga imajo 
ljudje v alpskem prostoru, na primer vdanost v usodo ali pa prizadevanja za nov način uspešnega 
življenja na podeželju. Udeležencem natečaja se tako ponuja raznolik nabor tem za fotografije. Več 
informacij o natečaju najdete na spletni strani projekta DEMOCHANGE.  

Fotografije, ki jih bo žirija izbrala kot zmagovalne, bodo prikazane na razstavi v eni izmed uglednih galerij 
ali muzejev. Otvoritveni razstavi bo sledila potujoča razstava po krajih, povezanih s projektom 
DEMOCHANGE. Poleg tega bodo fotografije z navedbo avtorstva uporabljene kot slikovno gradivo pri 
pripravi tiskanih in digitalnih raziskovalnih poročil. Za udeležence je to odlična priložnost, da svoje delo 
predstavijo širši mednarodni publiki. Razstava bo skrbno pripravljena in promovirana, zato foto natečaj 
pomeni priložnost predvsem za mlade fotografe.    

Kdo se lahko udeleži?  Udeleženci morajo biti stari vsaj 16 let; drugih omejitev ni. 

Kaj predložiti? Zaželene so serije po deset fotografij. Serija lahko prikazuje reportažo posebne priložnosti ali 
osebe, lahko so to tudi nizi fotografij, posnetih ob različnih priložnostih, ki jih povezuje skupna tema. 
Fotografije morajo biti opremljene s kontaktnimi podatki udeleženca in kratkim opisom fotografij. Avtorji 
morajo za vsako fotografijo navesti kraj in datum nastanka ter temo fotografskega posnetka.  

Kako predložiti? 

Preko spleta: Fotografije  skupaj  s prijavnim obrazcem naložite s pomočjo orodja, dosegljivega na 
spletnem naslovu: http://www.demochange.org/en/results/photocontest.html), ali jih pošljite po 
elektronski pošti na naslov photocontest@demochange.org. Posamezna fotografija naj ne bo večja od 2 
MB, pripravljena v RGB formatu in shranjena kot .jpeg.  Izbrani finalisti za razstavo bodo pozvani, da 
predložijo fotografije v najvišji razpoložljivi ločljivosti.
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Po pošti: Žiriji pošljite fotografije, shranjene na CD, ali pa natisnjene fotografije (ne večje kot 20 x 30 cm ali 
manjše kot 13 x 18 cm). Naslov za pošiljanje: 

Freie Universität Bozen, Sitz Bruneck, “Photo Contest” 
Universitätsplatz 1 
I - 39031 Bruneck/Brunico (BZ) 
ITALIJA 

Poslane fotografije ali CD bodo pošiljatelju vrnjene le ob priložitvi ustrezne povratne poštnine. 
 

Žirija in nagrade: Žirija je sestavljena iz dveh umetniških kustosov in predstavnika raziskovalnega projekta 
DEMOCHANGE; izbrala bo 6 do 10 finalistov, ki bodo povabljeni, da se udeležijo mednarodne razstave z 
enim izbranim delom ali vsemi fotografijami. Žirija bo tudi skrbnik razstave. Denarnih ali materialnih nagrad 
foto natečaj ne predvideva. 

Izvedba razstave: Razstava fotografij izbranih finalistov bo izvedena na profesionalnem galerijskem nivoju, 
razstavljavci s pripravo ne bodo imeli stroškov. Razstavna velikost bo do 50 x 70 cm (odvisno od želja 
udeležencev in ločljivosti), slike bodo uokvirjene. Pri postavitvi razstave se bodo pripravljavci potrudili, da 
bodo želje avtorjev glede predstavitve njihovih del upoštevane v čim večji meri. Ime avtorja bo zapisano 
ob vsaki sliki in v promocijskem materialu ter v materialih za medije. Fotografije bodo prvič razstavljene 
jeseni 2012. 

Rok za oddajo:  Nov rok za oddajo !!!   30. junij 2012 
 
Stroški udeležbe: Kotizacije ni, prav tako razstavljavci ne bodo nosili stroškov priprave razstave. 

Vprašanja: Vsa vprašanja naslovite na organizatorja in kustosa razstave Dr. Kurt Kaindla, E-mail: office@b-
k.co.at (v angleškem ali nemškem jeziku). Za dodatne informacije lahko kontaktirate tudi predstavnika 
slovenskih partnerjev projekta DEMOCHANGE, na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske je to Klemen Klinar 
(klemen.klinar@ragor.si), na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije pa Barbara Černič Mali 
(barbara.cernic@uirs.si),  

 

 


