Regulament
Ipostaze etnografice – Concurs naţional de imagini-document
Ediţia a IX-a, 10-11 octombrie 2019
Având ca obiectiv cercetarea, cunoaşterea şi promovarea specificului etnografic al zonei noastre şi
nu numai, Serviciul Cercetare, Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare a Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” Galaţi organizează a 9 ediţie a concursului „Ipostaze etnografice” – Concurs naţional
de imagini-document.
Concursul se va desfăşura pe două secţiuni:

1. Prima secţiune – Fotografie digitală actuală - Tema „Satul românesc” are caracter
naţional. Prin fotografie digitală înțelegem fotografia realizată direct cu un aparat de fotografiat
digital.
În această secțiune se încadrează fotografiile care reprezintă diferite momente ale sărbătorilor
tradiționale (horă), ritualice (nuntă, botez), sărbătorilor calendaristice de peste ani (Bobotează, Crăciun,
Paște), elemente de arhitectură tradițională, gospodării tradiționale, portrete cu persoane îmbrăcate în
port popular, elemente sau ipostaze cu încărcatură sau valoare etnografică etc.
Sunt acceptate fotografiile alb-negru, sepia şi color. Dimensiunea minimă a fotografiei 2 Mb
Cerinţe: În concurs sunt acceptate fotografii care prin subiectul tratat se încadrează în tema
secţiunii.
Fiecare autor poate trimite maxim 5 fotografii în format electronic. Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a selecta fotografiile participante în concurs. Fotografiile acceptate pentru expoziţie vor fi
tipărite, iar costul lor va fi suportat de către instituţia organizatoare.
Nu sunt admise în concurs fotografiile realizate cu telefonul mobil și fotocopiile făcute de pe alte
fotografii.
Fotografiile vor rămâne în patrimoniul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru
realizarea de expoziţii itinerante.
2. A doua secţiune are caracter local (aceasta trebuie să reflecte doar tradiţia din judeţul
Galaţi și sudul Moldovei – zona Cahul, R. Moldova)
La această secţiune vor participa fotografii din colecţii particulare - „Din amintirile bunicilor”. La
această categorie nu este impusă o anumită temă şi nici un număr de fotografii, concurenţii având
la dispoziţie o gamă variată de posibilităţi. Fotografiile de la această secţiune vor fi aduse la sediul
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi sau trimise pe adresa Str. Domnească nr. 61, cod postal
8000008, Galaţi în forma lor originală. În concurs vor fi înscrise fotografii cu caracter etnografic, care
prezintă: aspecte din viaţa satului, elemente de arhitectură locală, obiceiuri [nuntă, botez, înmormântare,
obiceiuri de peste an, sfințiri de troițe, cruci etc.], costume populare purtate, meşteşuguri tradiţionale,
obiecte folosite în gospodărie/industrie casnică. Menţionăm faptul că la această secţiune fotografiile
vor fi returnate participanţilor.
Premiile au aceeași valoare pentru ambele secțiuni:
Premiul I: 400 lei
Premiul II: 300 lei
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Premiul III: 200 lei
Alte menţiuni:
Se admit fotografii de colecție și fotografii care au caracter etnografic.
Nu sunt acceptate prelucrări/intervenţii, fotografia având un caracter de document. Nu se acceptă
fotografii făcute în muzee, colecţii publice, instituţii de cultură.
Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui valoarea premiilor în funcţie de calitatea lucrărilor din
concurs. Juriul poate oferi şi alte premii speciale fără a fi remunerate. DECIZIILE JURIULUI SUNT
INCONTESTABILE.
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi îşi rezervă dreptul de a folosi imaginile din concurs în
scopul promovării proiectului, a specificului zonei, a promovării lor în mass-media şi internet, pe pagina
web a instituţiei, www.ccdj.ro, precizând întotdeauna numele şi prenumele autorului fotografiei, fără vreo
pretenţie de ordin financiar din partea autorilor.
Participanţii pot trimite lucrările până cel târziu 05 oct 2018 (data poştei-pentru ce-a de a doua
secțiune), la sediul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, str. Domnească nr. 61, cod 800008, Galaţi
şi pe adresa de e-mail sectiacercetare@gmail.com (pentru prima secţiune). Fiecare lucrare va fi însoţită în
mod obligatoriu de fişa de participare explicativă completată în totalitate.
Autorii ale căror lucrări vor fi premiate în concurs vor primi o diplomă din partea instituţiei
organizatoare. Un autor poate câștiga un singur premiu pe secțiune.
În situația în care premiantul nu este prezent la decernarea premiilor, cheltuielile pentru
expedierea banilor aferenți premiului, vor fi suportate din contravaloarea acestuia.
Numele fotografiei se va scrie astfel: nume_prenume_titlul lucrării
EXEMPLU: popescu_ion_vis de primavara
Vernisajul va avea loc pe data de 11 octombrie 2019 la Salonul Artelor de la Centrul Cultural
„Dunărea de Jos”, la o oră care va fi ulterior anunţată.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Cultural „Dunărea de Jos Galaţi, tel.
0236/418.400, tel [fax] 0236/415.590, e-mail: sectiacercetare@gmail.com
Trimiterea lucrărilor înseamnă acceptarea tuturor condiţiilor din regulament.
Nu se percepe taxa de înscriere.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Ultimul termen de primire a fotografiilor: 07.1o.2019
Desfăşurarea Evenimentului: 10-11.10.2019
Publicarea rezultatelor pe site-ul www.ccdj.ro: 12.10.2019
Expedierea diplomelor și a premiilor – în termen de o lună de la desfășurarea evenimentului

Șef Serviciul Cercetare,
Eugenia Notarescu

MANAGER,
FLORINA ZAHARIA
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FIŞĂ DE PARTICIPARE – se anexează lucrărilor
Ipostaze etnografice – Concurs naţional de imagini-document,
Ediţia a IX-a, 10-11 octombrie 2019
PRIMA SECŢIUNE
Nr

TITLUL LUCRĂRII

Data şi locul, alte date despre obiceiul, obiectul prezentat etc.

Expeditor:
Nume, prenume: ______________________________________________________________
Data nașterii: ______________________
Adresă:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________
Telefon: ______________________________________
Îmi exprim consimțământul în mod expres cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestora, de către Centrul Cultural ,,Dunărea de Jos” Galați pentru desfășurarea activității și
promovarea culturală, în conformitate cu dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor.
DA

NU

Semnătura _______________________
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Data: _______________________________
FIŞĂ DE PARTICIPARE – se anexează lucrărilor
Ipostaze etnografice – Concurs naţional de imagini-document,
Ediţia a IX-a, 10-11 octombrie 2019

SECŢIUNEA A DOUA
Dacă rândurile introduse nu sunt suficiente, restul informațiilor se pot completa pe o altă coală
A4, respectând criteriile de mai jos.
Nr
TITLUL LUCRĂRII
Date despre lucrare: data şi locul, alte date despre obiceiul, obiectul
prezentat etc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Expeditor:
Nume,prenume___
Data nașterii:
Adresă:
E-mail:
Telefon:
Îmi exprim consimțământul în mod expres cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestora, de către Centrul Cultural ,,Dunărea de Jos” Galați pentru desfășurarea activității și
promovarea culturală, în conformitate cu dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor.
DA

NU

Semnătura _______________________
Data:
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