Fotografska zveza Slovenije
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Kranj, 11. april 2008
zadnja dopolnitev 8. 1. 2014

Navodilo za pridobivanje FIAP razstavljalskih naslovov
(navodilo je delno prevod, delno opis mojega videnja, ki rezultira iz izkušenj, pridržujem si pravico do spremembe, Vasja Doberlet)

Obstajajo naslednji FIAP naslovi za razstavljalce:
1.
AFIAP (Artist FIAP)
2.
EFIAP (Excellence FIAP)
3.
EFIAP/b (Excellence FIAP bronze)
4.
EFIAP/s (Excellence FIAP silver)
5.
EFIAP/g (Excellence FIAP gold)
6.
EFIAP/p (Excellence FIAP platine)
7.
MFIAP (Master FIAP)
Obstajajo naslednji FIAP naslovi za organizacijske dosežke pri delovanju FIAP ali fotografije na
splošno:
1.
ESFIAP (Excellence FIAP for Services Rendered)
2.
HonEFIAP (Honorary Excellence FIAP)
Pravila:
 V Sloveniji lahko za FIAP naslove kandidirajo samo člani društev, ki so včlanjena v FZS
in so plačala letno članarino.
 Vsi zadnji veljavni formularji za FIAP naslove so pri pooblaščencu za FIAP.
 Samo uradna oseba, pri nas pooblaščenec za FIAP, lahko podpiše vlogo za FIAP
naslove.
 Vloge za FIAP naslove morajo biti napisane na ustrezne formularje. Vsak od omenjenih
naslovov ima svoj formular (AFIAP in EFIAP: zavihki A, B, C in D; za EFIAP nivoje:
formularji: A, B, C, D; za MFIAP formularja: A in B, za ESFIAP formularja: A in B in za
Hon EFIAP: formularja: A in B). Vloge na formularjih morajo biti izponjene v enem od
uradnih jezikov FIAP (dokumenti se občasno ažurirajo in zadnji veljavni so pri
pooblaščencu za FIAP)
 Obrazci za vloge AFIAP – EFIAP ter za EFIAP/b, s, g, p so novi, (od jan 2013) bolj
primerni za vnašanje podatkov, zlasti pa za »Copy/Paste« način prenosa iz Vaših
osebnih evidenc.
 Pooblaščenec z vso odgovornostjo pregleda vloge in jih posreduje FIAP skladno s pravili.
V kolikor so vloge pomanjkljive jih lahko zavrne in zahteva korekture.
 Vsi formularji za vloge za FIAP naslove vključno s formularjem za pridobitev FIAP
izkaznice obstajajo v elektronski obliki (Excel file).
 FIAP izkaznica je nujna za pridobitev AFIAP naslova. Stane 50€.
 Pristojbina za administriranje pri pridobitvi naslovov je 50 €, tudi za MFIAP.
 Dela, ki se jih pošilja za FIAP arhiv so slike v elektronski obliki na CD.
 Dela poslana na FIAP ostanejo v arhivu FIAP.
Upravičenost do naslovov:
 Naslov AFIAP lahko dobi avtor, ki zadovolji naslednje pogoje:
o Je minilo vsaj 1 leto (vsaj 12 mesecev), kar je prvič razstavljal na razstavi pod
pokroviteljstvom FIAP.
o Je sodeloval na vsaj 15 FIAP razstavah v vsaj 8 državah (Circuit se obravnava
kot 1 razstava).
o Je dosegel vsaj 40 sprejemov na FIAP razstavah z najmanj 15 različnimi deli.

o
o

Kandidat mora vlogi priložiti 5 fotografij od katerih je bila vsaka vsaj 3x sprejeta
na FIAP salonu.

Kandidat mora izpolnjene formularje A, B, C in D v elektronski obliki poslati
pooblaščencu za FIAP. Elektronsko obliko vloge (Excel file) dobite pri
pooblaščencu za FIAP. Ta izpolnjene dokumente preveri in po potrebi zahteva
dopolnitve. Formular začeti izpolnjevati pri zavihku A, nato B, C in na koncu D.
Ko so formularji dokončno preverjeni, kandidat pošlje v papirni obliki le podpisan
zavihek C pooblaščencu za FIAP. Kandidat po elektronski pošti pošlje tudi
zadnjo elektronsko verzijo vloge.
o V zavihkih D kjer se vpisuje FIAP identiteto salona se vpiše letnico/št razstave,
primer 2010/078. Navedene slike naj bodo po abecednem redu.
o V zadnjih rumenih stolpcih v formularju vloge kandidat označi ali je bila slika
sprejeta na digitalnem ali na papirnem salonu. Po novem mora biti za uspešno
kandidaturo 10% slik sprejetih na »Papirnih salonih«.
o Ne več kot 20% sprejemov kandidata za FIAP naslove ne sme biti sprejetih na
bienalih ali mladinskih FIAP razstavah.
o Vlogi je potrebno priložiti 5 del (JPG), ki se jih navede v zavihku C, kjer se poleg
naslova navede tudi leto nastanka. Navedenih 5 del mora biti tistih, ki so bile
sprejete na vsaj 3 razstavah s pokroviteljstvom FIAP. Teh 5 del v elektronski
obliki mora kandidat po elektronski pošti ali na CD poslati pooblaščencu za FIAP.
Slike morajo biti:
 V JPG formatu
 Kompresija 10
 3600 pik po daljši stranici
 Ime fila: S08_Ime_Priimek_Naslov slike.jpg
Priporočam, da v zbirko ne vključujete del, ki so bile nagrajene na FIAP razstavah.
 Naslov EFIAP lahko dobi avtor, ki zadovolji naslednje pogoje:
o Je minilo vsaj 1 leto (vsaj 12 mesecev), kar je prejel naslov AFIAP.
o Je sodeloval na vsaj 30 FIAP razstavah v vsaj 20 državah (Circuit se obravnava
kot 1 razstava).
o Je dosegel vsaj 250 sprejemov na FIAP razstavah z najmanj 50 različnimi deli.
o Kandidat mora poslati izpolnjene formularje A, B, C in D v elektronski obliki
poslati pooblaščencu za FIAP. Elektronsko obliko vloge (Excel file) dobite pri
pooblaščencu za FIAP. Ta izpolnjene dokumente preveri in po potrebi zahteva
dopolnitve. Formular začeti izpolnjevati pri zavihku A, nato B, C in na koncu D.
Ko so formularji dokončno preverjeni, kandidat pošlje v papirni obliki le podpisan
zavihek C pooblaščencu za FIAP. Kandidat po elektronski pošti pošlje tudi
zadnjo elektronsko verzijo vloge.
o V zavihkih D kjer se vpisuje FIAP identiteto salona se vpiše letnico/št razstave,
primer 2010/078. Navedene slike naj bodo po abecednem redu.
o V zadnjih rumenih stolpcih kandidat označi ali je bila slika sprejeta na digitalnem
ali na papirnem salonu. Po novem mora biti za uspešno kandidaturo 10% slik
sprejetih na »Papirnih salonih«.
o Ne več kot 20% sprejemov kandidata za FIAP naslove ne sme biti sprejetih na
bienalih ali mladinskih FIAP razstavah.
o Vlogi je potrebno priložiti 5 del, ki se jih navede v zavihku C, kjer se poleg
naslova navede tudi leto nastanka. Navedenih 5 del mora biti tistih, ki so bile
sprejete na vsaj 3 razstavah s pokroviteljstvom FIAP. Teh 5 del v elektronski
obliki mora kandidat po elektronski pošti ali na CD poslati pooblaščencu za FIAP.
Slike morajo biti:
 V JPG formatu
 Kompresija 10
 3600 pik po daljši stranici
 Ime fila: S08_Ime_Priimek_Naslov slike.jpg
Priporočam, da v zbirko ne vključujete del, ki so bile nagrajene na FIAP razstavah.



Vloge za naslove EFIAP/b, EFIAP/s, EFIAP/g, EFIAP/p imajo drugačne formularje kot
za AFIAP in EFIAP. Omenjene naslove lahko dobi avtor, ki zadovolji naslednje pogoje:
o Pri zbiranju pogojev za pridobitev naslovov EFIAP/b, EFIAP/s, EFIAP/g EFIAP/p
se sprejeme šteje od začetka po pridobitvi naslova EFIAP. Leto, ko je prejel
EFIAP že šteje.
o Kandidaira se lahko, če je minilo vsaj 1 leto (vsaj 12 mesecev), od prejema
predhodnega naslova EFIAP ali EFIAP/x (x=b,s,g).
o EFIAP/b: je po sprejemu naslova EFIAP dosegel vsaj 75 sprejemov na FIAP
razstavah z najmanj 25 različnimi deli.
o EFIAP/s: je po sprejemu naslova EFIAP dosegel vsaj 150 sprejemov na FIAP
razstavah z najmanj 50 različnimi deli.
o EFIAP/g: je po sprejemu naslova EFIAP dosegel vsaj 300 sprejemov na FIAP
razstavah z najmanj 100 različnimi deli.
o EFIAP/p: je po sprejemu naslova EFIAP dosegel vsaj 600 sprejemov na FIAP
razstavah z najmanj 200 različnimi deli.
o
o
o

o
o

o
o

Kandidat mora izpolniti vlogo na uradnem formularju, ki ga dobi pri pooblaščencu
za FIAP
V zavihkih B kjer se vpisuje naslov slike, FIAP identiteto salona se vpiše
letnico/št razstave, primer 2010/078 in vpiše se ev pridobljeno nagrado
Predložiti je potrebno fotografije:
 EFIAP/b: 3 fotografije, vsaka nagrajena v svoji državi (3 različne države)
 EFIAP/s: 4 fotografije, vsaka nagrajena v svoji državi (4 različne države)
 EFIAP/g: 5 fotografije, vsaka nagrajena v svoji državi (5 različnih držav)
 EFIAP/p: 6 fotografije, vsaka nagrajena v svoji državi (6 različnih držav)
 Predložene fotografije ne smejo biti tiste, ki so bile enkrat že predložene.
V zavihku C je potrebno navesti leto nastanka fotografije
Vlogi je potrebno priložiti ustrezno število del, ki se jih navede v zavihku C, kjer
se poleg naslova navede tudi leto nastanka. Ta dela v elektronski obliki mora
kandidat po elektronski pošti ali na CD poslati pooblaščencu za FIAP. Slike
morajo biti:
 V JPG formatu
 Kompresija 10
 3600 pik po daljši stranici
 Ime fila: S08_Ime_Priimek_Naslov slike.jpg
V zavihku D se navede spet seznam poslanih del s tem da dodaste na katerih
razstavah so prejele nagrado. Opozorilo: paziti na nagrade v 3 oz 4 oz 5 oz 6
državah.
Nosilci MFIAP se lahko tudi potegujejo za naslove EFIAP/b,s,g,p.



Naslov MFIAP (Mojster FIAP) lahko dobi avtor, ki zadovolji naslednje pogoje:
o Je minilo vsaj 3 leta (vsaj 36 mesecev !!), kar je prejel naslov EFIAP.
o Pripraviti mora življenjepis v enem od uradnih FIAP jezikov.
o Pripraviti zbirko 20 fotografij, ki morajo biti numerirane od 1 do 20. Slike morajo
biti formata 30x40 cm ali nalepljene na podlago 30x40.
o Vsebinsko naj slike zaključujejo eno temo. Izgled kolekcije mora biti enoten.
o Pošiljka s fotografijami ne sme presegati 2 kg,
o Zbirki je potrebno podati tekstualni opis v enem od uradnih jezikov FIAP.
o Zbirka mora dobiti pozitivno oceno pri komisijskem pregledu. Če je sprejeta
ostane v arhivu FIAP
o Avtor mora predložiti še CD z vsemi 20 slikami. Resolucija slik v JPG formatu
mora omogočati reprodukcijo v enaki velikosti, kot je bila predložena kolekcija.
o Vlogo za MFIAP se pošle pooblaščencu za FIAP, ki pošlje na direktorat FIAP.
o Vloge za MFIAP se obravnavajo enkrat letno na pomladanskih sestankih
direktorata FIAP. Zato morajo do tja prispeti do 15. marca. Dokumentacijo za
MFIAP sprejema pooblaščenec za FIAP do 15. februarja vsako leto. Fotografije
kolekcij dobitnikov MFIAP so na http://www.fiap.net/mfiap.php?id=AL&lang=en .
o Ker želi FIAP zajeziti inflacijo vseh FIAP naslovov, zlasti najvišjega MFIAP je
zaželeno, da so vlagatelji za ta naslov že nosilci domačega naslova mojster
fotografije FZS.



Častni naslov ESFIAP (Excellence for Services Rendered)
o Naslov ESFIAP lahko dobi posameznik, ki mu lahko za daljše obdobje
pripisujemo zasluge v dobrobit FIAP.
o Za ESFIAP se lahko potegujejo tudi nosilci naslovov AFIAP, EFIAP in MFIAP, če
le izpolnjujejo pogoje.
o Vloga za ESFIAP naslov mora vsebovati detajlni življenjepis in detajlnim opisom
del, ki jih je opravil. Vloga mora biti napisana v enem od uradnih jezikov FIAP na
formularje, ki jih je izdal FIAP.
o Vloga za ESFIAP se ne plača.
o Vlogo za ESFIAP pooblaščenec za FIAP pregleda in podpiše ter odda
generalnemu sekretarju FIAP. Obravnavajo se na rednih polletnih sestankih
direktorata FIAP. Vloge, ki jih kandidati ali njihovi klubi direktno pošljejo na FIAP
so nične.
o Pri odločanju o podelitvi naslova ESFIAP se ugotavlja izjemen doprinos
mednarodnega pomena in predvsem se upošteva izjemne organizacijske
rezultate v korist FIAP.
o Ob dodelitvi ESFIAP naslova dobi kandidat diplomo in značko FIAP na črni
podlagi.



Naslov HonEFIAP (Honorary Excellence FIAP)
o Naslov HonEFIAP je najvišje častno priznanje pri Mednarodni zvezi za
fotografsko umetnost in lahko se podeli le nosilcem ESFIAP naslova.
o Naslov HonEFIAP lahko dobi posameznik, ki mu lahko za daljše obdobje
pripisujemo zasluge v dobrobit FIAP.
o Število živečih nosilcev tega naslova omejuje ”FIAP Directory Board”.
o Naslov HonEFIAP dodeljuje ”FIAP Directory Board” ob popolnem soglasju članov.
o Pri odločanju o podelitvi naslova HonEFIAP se ugotavlja izjemen doprinos
mednarodnega pomena za razvoj fotografije ali fotografske umetnosti in
predvsem se upošteva izjemne organizacijske rezultate v korist FIAP.
o Vloga za HonEFIAP naslov mora vsebovati celoten spis z življenjepisom in
detajlnim opisom del, ki jih je opravil. Vloga mora biti napisana v enem od
uradnih jezikov FIAP na formularje, ki jih je izdal FIAP.
o Vloga za HonEFIAP se ne plača.

o

o

Vlogo za HonEFIAP pooblaščenec za FIAP pregleda in podpiše ter odda
generalnemu sekretarju FIAP. Obravnavajo se na rednih polletnih sestankih
direktorata FIAP. Vloge, ki jih kandidati ali njihovi klubi direktno pošljejo na FIAP
so nične.
Ob dodelitvi HonEFIAP naslova dobi kandidat diplomo in značko FIAP na beli
podlagi.

Vsaka zveza lahko odda vloge za FIAP naslove samo enkrat letno!

FIAP izkaznice
Pridobivanje nove FIAP izkaznice je obvezno pri vlogah za AFIAP. Ob tej priložnosti kandidat tudi
plača izkaznico po ustaljeni tarifi 50€. Za pridobitev izkaznice je potrebno izpolniti formular in
dodati sliko 2,7 x 3,4 cm/200 dpi po elektronski pošti.
Lastniki FIAP izkaznic, ki kandidirajo za nove – naslednje naslove FIAP, v kolikor želijo novo
izkaznico izpolnijo formular in dodajo sliko 2,7 x 3,4 cm/200 dpi po elektronski pošti.
Pri pridobitvi častnih naslovov ESFIAP ali HonEFIAP izkaznica sicer ni potrebna lahko se pa jo
dobi brezplačno. Za pridobitev izkaznice je potrebno izpolniti formular in dodati sliko 2,7 x 3,4
cm/200 dpi po elektronski pošti.
Pri zamenjavi imena ali izgubi prejšnje izkaznice kandidat plača izkaznico po ustaljeni tarifi 50€.
Za pridobitev izkaznice je potrebno izpolniti formular in dodati sliko 2,7 x 3,4 cm/200 dpi (po pošti
ali najraje po elektronski pošti).

Vloge za FIAP naslove za leto 2014 bom sprejemal, do sredine meseca junija. Za pregled si
bom vzel cca mesec dni, odvisno od števila vlog. Trudil se bom, da bi vloge poslal na FIAP
skladno z datumi prejema predhodnih naslovov, ki so svoj zadnji naslov prejeli lani.

Vasja Doberlet
Pooblaščenec za FIAP
Vasja Doberlet
Seljakovo nas. 39
4000 Kranj
Tel.: 04 2315 400
Mob.: 040 430 860
vasja.doberlet@gmail.com

