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Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti vă invită să participaţi la ediţia a XXII-a a Salonului
Naţional de Fotografie „Fotogeografica". Înscrierile se pot efectua în perioada 1 – 31 martie
2018, on-line prin intermediul aderesei de e-mail paulbordas@yahoo.com, cu lucrări în cele trei
secţiuni ale concursului: patrimoniu cultural, peisaj natural şi/sau wildlife, transmite Romanian
Global News.

Pot participa la concurs fotografi cu vârste de până la 35 ani. Jurizarea lucrărilor se realizeaza
între 1 –10 aprilie 2018, iar anunţarea rezultatelor se va face în data de 9 mai 2018 cu ocazia
vernisajului Salonului Fotogeografica, ce va avea loc la Teatrul Național "I.L. Caragiale"
București.

Expoziţia cu cele mai valoroase lucrări va putea fi vizionată în perioada 9 – 25 mai 2018.

Concomitent vor avea loc o serie de evenimente complementare cu teme din domeniul ştiinţei,
culturii sau sportului, ateliere foto și activități de conștientizare publică

Componența juriului pe cele trei categorii este următoarea: secțiunea patrimoniu cultural, Alex
Axon, Alin Popescu, Cătălin Gruia; secțiunea peisaj natural, Petrişor Iordan, Dan Dinu, Cosmin
Ionescu; secțiunea wildlife, Silviu Matei, Doru Panaitescu, Cristian Lascu.

Se vor acorda câte trei premii pentru fiecare dintre cele trei secţiuni. Ele constau în programe
şi tabere tematice (Romania Student Tour), workshop-uri în arii protejate.
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Acţiunea se deruleaza sub egida Ministerului Tineretului şi Sportului, partenerii tradiţionali ai
proiectului sunt: Teatrul Național „I.L. Caragiale" București, National Geographic Romania,
UNESCO Pro Natura, Zitec, Facultatea de Geografie Universitatea București şi Clubul
Studenţesc de Artă Fotografică

Fotogeografica este cea mai importantă manifestare la nivel naţional din domeniul concursurilor
de fotografie pentru tineret, având ca tematică promovarea valorilor naturii, a culturii şi tradiţiilor
româneşti.

Fotogeografica s-a remarcat ca un proiect cultural-educativ și are la activ un palmares
impresionant. În cadrul acestei amplei manifestari sunt prezentate, într-o viziune aparte,
valorile culturale, reperele istorice şi naturale ale României. Participanţii, tineri cu diverse
pregătiri, precum cele din domeniile ştiinţelor naturii şi tehnice, istorie, jurnalism şi nu numai,
pasionaţi de artă fotografică, descoperă şi construiesc împreună o invitaţie pentru călătorie şi
cunoaştere, un mesaj pentru păstrarea şi conservarea acestui tezaur naţional.
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