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Драги пријатели, фотографи. Како што многумина од вас знаат, Фотомедиа не е 
само уште една изложба. Фотомедиа низ годините растеше за да се етаблира 
во познато име меѓу цунамито на дигитални натпревари, како една од ретките 
изложби каде се праќаат принтови. Изложба каде што се цени авторството а 
жирито комуницира во живо. Затоа на Фотомедиа пристигнуваат некои од 
најдобрите дела за дадениот период, од сите делови на светот. Каталогот на 
Фотомедиа е оценет од ФИАП со високи пет ѕвезди, сместувајќи ја Фотомедиа 
помеѓу само петнаесетина такви во светот.   
 

         
 
 

Тема: 
Слободна 
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фотографии: 8ми Ноември, 2012 
Жирирање: 10ти Ноември, 2012 
Резултати: 13ти Ноември, 2012 
Отворање на изложбата: 13ти 

Декември, 2012 
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ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО 
 

1. Трудови 
Можат да се испратат фотографии од сите видови, стилови, методи и 
процесирање, црно-бели и колор принтови. Можат да се испратат по четири (4) 
дела по автор. Фотографии испратени на претходни изданија на ФОТОМЕДИА 
нема да бидат прифатени. 
 
2. Тема 
Слободна 
 
3. Право на учество 
Изложбата е отворена за сите автори и авторки од сите земји на светот. 
 
4. Димензии 
Можат да се испраќаат фотографии со минимум димензии од 20х30 
сантиметри, максимум 30х45 сантиметри, неврамени, некаширани, со 
паспарту не подебело од 1 милиметар и со максимални димензии од 40х50 
сантиметри. На самата фотографија не е дозволено да се ставаат водени 
жигови, имиња или други индикатори за идентитетот на авторот.  
 
5. Колекциии 
Фотографиите кои се испраќаат на Фотомедиа 2012, можат да се испратат 
како засебни дела или како колекција на фотографии. Колекција од 
фотографии ќе се сметаат најмалку 3 фотографии кои образуваат авторска 
целина. Сите четири фотографии можат да бидат испратени како колекција 
или да се направи колекција од три фотографии и една засебна. Ве молиме 
означете ги со (КОЛ). 
 
6. Податоци 
На задната страна на секоја фотографија треба да ги содржи следниве 
податоци, испечатени, со големи букви: 
- име и презиме на авторот 
- наслов на делото на македонски или на еден од јазиците на ФИАП 
- податоците и бројот на фотографијата или колекцијата, мора да   
кореспондира со податоците од апликацијата. 
 
7. Апликација 
Секој автор кој испраќа фотографии, треба да испрати пополнета апликација 
(апликација и налепница со адреса) пополнета од страна на испраќачот.  
 
8. Како да се испраќаат Фотографии 
Фотографиите можат да се праќаат индивидуално или клупски, како обичен 
печатен материјал без комерцијална вредност, во пакет од најмногу 2 
килограми, на следнава адреса:  
 

ФОТО КЛУБ „ЕЛЕМА“ – СКОПЈЕ 
- Дарко Петровски - 

Партизански Одреди 155-1/82 
1000 СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА, 

 
Превиткани фотографии или цилиндрични пакети, како и пратки потешки од 2 
килограми (по автор) нема да се примаат. 
 
 



 
 
9. Котизација 
Авторите кои не се државјани на Р. Македонија плаќаат котизација од 15 евра 
или 20 американски долари. Авторите државјани на Р. Македонија, кои не се 
членови на Фото сојузот на Македонија (ФСМ) плаќаат котизација од 300 
денари. За членовите на ФСМ, (со платена членарина за 2012 година) 
учеството на Фотомедиа 2012 е бесплатно.  
Сретствата за котизација, заедно со апликацијата се ставаат во мало плико, 
во самиот пакет со фотографиите. Пратките кои не се придружени со 
апликација/котизација, нема да се земат во предвид, ниту ќе се враќаат на 
испраќачот.  
 
10. Користење на фотографиите 
Со чинот на испраќање на фотографиите на Фотомедиа 2012, авторите 
искажуваат согласност со пропозициите на Фотомедиа 2012. Со тоа 
искажуваат и согласност кон организаторот кој може да ги користи 
испратените фотографии како репродукции во каталогот, поканите и останати 
пропратни материјали за Фотомедиа 2012, како и за промотивни цели во 
печатени и електронски медиуми.  
 
11. Крајни одредби 
- Фотографиите ќе бидат третирани со крајна почит и достојно внимание. 

Организаторот не сноси одговорност за евентуално оштетување или 
губење на пратките за време на транспортот. По затворањето на 
изложбата, фотографиите ќе бидат внимателно вратени во истиот пакет 
во кој биле испратени. 

- Секој автор ќе добие каталог а наградените фотографии ќе ги добијат 
соодветните награди. 

- Резултатите од жирирањето ќе бидат објавени на сајтот на Фотомедиа 
(http://www.photomedia.mk/) 

 
НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 
Меѓународното жири ќе ги додели следниве награди и признанија: 
 
1) ЗА ПОЕДИНЕЧНИ ФОТОГРАФИИ: 
• ФИАП МЕДАЛИ – еден златен, еден сребрен, еден бронзен 
• ФИАП ДИПЛОМИ – пет со еднаков статус 
• ФСМ МЕДАЛИ – еден златен, еден сребрен, еден бронзен 

 
2) ЗА КОЛЕКЦИИ: 
• ФИАП МЕДАЛИ – еден златен, еден сребрен, еден бронзен 
• ФИАП ДИПЛОМИ – пет со еднаков статус 
• ФСМ МЕДАЛИ – еден златен, еден сребрен, еден бронзен 
 
3) НАГРАДА - ФИАП НАЈДОБАР АВТОР 
Според правилниот на ФИАП 
, Жирито ќе додели награда: 
• ФИАП НАЈДОБАР АВТОР 

 
4) СПЕЦИЈАЛНИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА: 
За општ уметнички впечаток од испратените дела, жирито ќе додели- 
• ПЛАКЕТА НА ГРАД СКОПЈЕ – за поединечна фотографија 
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                            ФОТО КЛУБ ЕЛЕМА - СКОПЈЕ 

 
 
 

ФОТОМЕДИА 2012  
Меѓународна изложба на 
фотографии 

За официјална употреба 
 
автор пакет 

 
А П Л И К А Ц И Ј А  

 
Информации за авторот: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Податоци за фото клубот: 
 

Име:  
Адреса:  
Град:  
e-mail, WEB  

 
 
 

1)   
Означете „КОЛ“ 

за колекција 

 
2)   
3)   
4)   

 
 

Со својот потпис авторот потврдува дека испратените фотографии се авторска 
сопственост на испраќачот и дека горенаведените податоци се точни и за нив сноси 
лична одговорност. 

 
 

 
ПОТПИС НА АВТОРОТ 

 
 

___________________________ 

ИМЕ:  
ПРЕЗИМЕ:  
ЗВАЊЕ:  
АДРЕСА:  
ГРАД  
ЗЕМЈА  
e-mail, WEB  



 

 
 
 

FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE 
The International Federation of Photographic Art 

                     18/01/03  
 

INFO 2003/383 F/E/D/ES 
 
 

 
 
 

Дефиниција на црно-бела фотографија (монохроматска) 
 
Оваа дефиниција го заменува документот 233 и INFO 1991/12.  
Црно-бела фотографија која содржи многу темни сиви тонови (црна) до многу 
светли сиви тонови (бела) е монохроматска фотографија со различна палета на 
сиви тонови. 
Црно бела фотографија целосно тонирана во една боја останува монохроматска, и  
може да учествува во категорија на црно-бели фотографии, таквото дело може да 
биде репродуцирано како црно-бело во каталог под патронажа на ФИАП. 
Од друга страна, црно бела фотографија, модифицирана со парцијално, делумно 
тонирање или додавање на една боја, станува колор фотографија (полихром) и 
може да учествува во колор категорија, таквото дело бара колорна репродукција во 
каталог на салон под патронажа на ФИАП.  

 



ИСПРАЌА: 
 
 
 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

ПРИМА: 

ФОТОМЕДИА 2012 

          Меѓународна изложба на фотографии 

- ФОТО КЛУБ ЕЛЕМА    – 

- Дарко Петровски - 

Партизански Одреди 155-1/82 

1000 Скопје, Македонија 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

ФОТОГРАФИИ ЗА ИЗЛОЖБА 

БЕЗ КОМЕРЦИЈАЛНА ВРЕДНОСТ 

НЕ ПРЕВИТКУВАЈТЕ ! 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 


