
 

                                                                                     

Ekvilib Inštitut v sodelovanju s SPP, Zavodom za promocijo fotografije, vabi k sodelovanju na 

mednarodnem fotografskem natečaju 2010 

 

GLOBALNI SVET: skozi objektiv človekovih pravic 
 

 

Častna pokroviteljica fotografskega natečaja je varuhinja človekovih pravic 

 dr. Zdenka Čebašek - Travnik 

 

Ekvilib Inštitut vabi k sodelovanju pri pobudi GLOBALNI SVET: skozi objektiv človekovih 

pravic
1
, s katero želimo spodbuditi odgovorno uporabo fotografije kot orodja za zaščito in 

promocijo človekovih pravic ter za izražanje kritičnega pogleda na globalna družbena 

dogajanja.  

 

Tema 2010: V središču letošnjega natečaja so aktualni mednarodni razvojni izzivi z vidika 

človekovih pravic, vključno z globalno revščino, podnebnimi spremembami, (prisilnimi) 

migracijami, prehransko varnostjo, vojnami in konflikti, itd.  

S temo želimo prevesti lokalne in globalne razvojne izzive v jezik človekovih pravic in 

poudariti vpliv, ki jih imajo na uresničevanje osnovnih človekovih pravic, potrebnih za 

dostojno življenje, vključno z dostopom do pitne vode, hrane, izobraževanja, ustrezne 

nastanitve, zdravstvenih storitev, socialne varnosti in dostojnega dela. Te pravice so 

zagotovljene z mednarodnimi dokumenti o človekovih pravicah, ki jih je podpisala in 

ratificirala večina držav sveta. 

Poudarek je na fotografijah dokumentarne narave, ki spodbujajo refleksijo in razprave, imajo 

moč politične in družbene mobilizacije ter spodbujajo kritičen razmislek o globalnih 

razvojnih prizadevanjih. 

Sodelovanje: Na natečaju lahko sodelujejo tako profesionalni fotografi kot ostali 

zainteresirani, katerih vizija je prispevek k bolj pravičnemu in uravnoteženemu globalnemu 

razvoju ter k družbeno odgovornemu prikazovanju aktualnih razvojnih izzivov. 

Nagrada za zmagovalno fotografijo oz. fotoreportažo:  

2000 EUR za podporo avtorjevega naslednjega fotografskega projekta s področja človekovih 

pravic.* 

*Nagrada bo izplačana na osnovi odobrenega predloga fotografskega projekta. Ekvilib Inštitut bo avtorju nudil 

vsebinsko podporo in glede na zmožnosti podporo pri vzpostavitvi povezav s strokovnjaki ali nevladnimi 

organizacijami, delujočimi na izbranem področju človekovih pravic.  

 

Fotografije izbranih finalistov bodo razstavljene marca 2011 v galeriji KUD France Prešeren 

v Ljubljani ter v izbranih galerijah po Sloveniji.  

 

Vse razstavljene fotografije bodo objavljene tudi v spletni galeriji Ekvilib Inštituta. 

                                                           

1
 Globalni svet: skozi objektiv človekovih pravic je pobuda, ki vizualno prikazuje poslanstvo Ekvilib Inštituta ter 

prispeva h grajenju kulture človekovih pravic, ki priznava dostojanstvo ter enakost vsem posameznikom globalne 

družbe. Več o pobudi na www.sofaglobal.org.  

http://www.sofaglobal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=92&lang=sl
http://www.sofaglobal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=87&lang=sl


                                                                                                                                            

                                                                                     

Žirija:  

 dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med. / Varuhinja človekovih pravic RS / Slovenija 

 Giulio Di Sturco / fotograf, VII Mentor, zmagovalec natečaja GLOBALNI SVET 2009 

/ Italija 

 Bryan Denton / fotograf / ZDA 

 dr. Hanno Hardt / Fakulteta za družbene vede / Slovenija/ZDA  

 Anita Ramšak / Ekvilib Inštitut / Slovenija  

 

Kriteriji za izbor zmagovalnih fotografij:  

• Pomen fotografije za promocijo človekovih pravic in razvojnega sodelovanja.  

• Tehnična dovršenost fotografije, osebni stil fotografa in originalnost pristopa k izbrani 

tematiki človekovih pravic. 

• Skladnost s temo natečaja in pobudo Globalni svet: skozi objektiv človekovih pravic.  

 

Pravila sodelovanja:  

• Na natečaj se lahko prijavi vsak posameznik starejši od 18 let, ne glede na državljanstvo in 

kraj bivanja.  

• Prijavnine na natečaj ni. 

• Prijavljene fotografije ne smejo biti starejše od treh let (posnete so lahko najkasneje leta 

2007), lahko so objavljene ali neobjavljene ter v barvni ali črno-beli tehniki.  

• Avtor lahko prijavi posamezno fotografijo (največ 3) ali fotoreportažo (foto zgodbo) 

(najmanj 3, največ 6 fotografij).  

• Fotografija mora vsebovati jasno sporočilo, povezano s pobudo Globalni Svet: Skozi 

objektiv človekovih pravic ter temo natečaja.  

• V primeru, da prijavljena fotografska dela ne izpolnjujejo kriterijev natečaja, si žirija 

pridržuje pravico, da nagrade ne podeli. Odločitev žirije je dokončna.  

• Na fotografskem natečaju ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v Ekvilib Inštitutu in SPP, 

Zavodu za promocijo fotografije, ter njihovim družinskim članom. 

 

Navodila za oddajo fotografij:  

o Sprejemamo fotografije v digitalni obliki, shranjene v formatu JPEG, PNG, GIF ali TIFF 

(max. kvaliteta). Daljša stranica fotografije mora biti dolga min. 3.000 px.  

o Fotografije ne smejo biti digitalno manipulirane ali sestavljene, dovoljeni so le minimalni 

popravki, ki ne smejo spreminjati vsebine fotografije.  

o Vsaka fotografija oz. fotoreportaža mora biti opremljena:  

- s šifro prijavitelja, naslovom fotografije ter krajem in časom nastanka (letnica). Podatki 

morajo biti navedeni v naslednji obliki: 

ŠIFRA PRIJAVITELJA_NASLOV_KRAJ_LETNICA NASTANKA 

- z besedilom (do 300 besed), ki opisuje fotografirano situacijo (besedilo vnesite v prijavni 

obrazec). 

 

 

http://www.sofaglobal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=87&lang=sl


                                                                                                                                            

                                                                                     

Fotografije lahko oddate elektronsko preko spletnega obrazca ali pošljete po pošti na naslov 

Ekvilib Inštituta. 

 

Spletna oddaja fotografij:  

 

o Izpolnite spletni obrazec, dostopen na www.sofaglobal.org 

o Fotografije je mogoče oddati preko spleta od 10. decembra 2010 do 1. februarja 2011 do 

polnoči (po srednjeevropskem času).  

 

Oddaja fotografij po pošti:  

o Izpolnjeno prijavnico na natečaj posnemite na CD (brez dodatnih map in podmap) ali jo 

natisnjeno priložite v kuverto.  

o Na CD s posnetimi fotografijami napišite ime in priimek ter kontaktni e-mail in telefonsko 

številko prijavitelja.  

o CD s posnetimi fotografijami pošljite skupaj z izpolnjenim obrazcem za prijavo 

najkasneje do 1. februarja 2011 (veljal bo žig na kuverti) na naslov: Ekvilib Inštitut, 

Medvedova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom »ZA FOTO NATEČAJ«. 

o Prijavna dokumentacija je dostopna na spletni strani www.sofaglobal.org. Prejetega 

materiala ne vračamo.  

 

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrade:  

Razglasitev avtorja oz. avtorice zmagovalne fotografije oz. fotoreportaže in podelitev nagrade 

bo potekala ob otvoritvi razstave izbranih fotografij v začetku marca 2011 v galeriji KUD 

France Prešeren v Ljubljani.  

 

Avtorji izbranih in razstavljenih fotografij bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti.  

Več informacij o pobudi fotografije človekovih pravic in vsebini natečaja najdete na 

www.sofaglobal.org.  

 

Kontaktna oseba: Petra Hartman (sofa@ekvilib.org). 

 

Natečaj traja od 10.12.2010 do vključno 1.2.2011. 

 

ROK ZA PRIJAVO: 1. februar 2011 
 

 
Pobuda se izvaja s finančno pomočjo in spletno podporo: 

     

http://www.sofaglobal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=101&lang=sl
http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/eu/cet.html
http://www.sofaglobal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=103&lang=sl
http://www.sofaglobal.org/
http://www.sofaglobal.org/
mailto:sofa@ekvilib.org

