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  المللی عکاسِی ی بینین مسابقهدوم

  مرکز میراث ناملموس تهران

  »و جوانانمیراث فرهنگی ناملموس «

  مقدمه:

 به منظورای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، تحت نظارت یونسکو (مرکز میراث ناملموس تهران)، مرکز مطالعات منطقه

  :نمایدمیفعالیت  یادشدهی زیر در منطقه دستیابی به اهداف

 آسیای غربی و مرکزی؛ی پهنه) و اجرای آن در ٢٠٠٣نسیون کنواکنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو (معروف به  ترویج -

گاهی افزایش -  میراث فرهنگی ناملموس؛ یحوزههای تخصصی در های عمومی و ظرفیتسطح آ

 به کمکی میراث فرهنگی ناملموس برای و مطالعه ، مستندسازیفهرست برداریها و همکاری در منطقه برای شناسایی، تقویت ظرفیت -

 پاسداری از این میراث؛

 .ی پایدار در سطح منطقهو توسعه افزاییارتقای صلح و دوستی، هم -

  ند از:عبارت شود که به ترتیب الفباییمیوچهار کشور  بیستشامل شده برای مرکز میراث ناملموس تهران جغرافیایی تعیین یگستره
کستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه،  یمتحدهآذربایجان، اردن، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، امارات  سوریه، عراق، عربستان عربی، ایران، بحرین، پا

  یمن.و  تان، قطر، کویت، گرجستان، لبنانسعودی، عمان، فلسطین، قرقیزستان، قزاقس
گاهی عمومی. هدف از این مسابقه داردزندگی روزمره مردم منطقه ما  برای قابل توجه تأثیرمیراث فرهنگی ناملموس  هر چه  شناساییو  عالوه بر افزایش آ

برجسته نمودن اهمیت عکاسی به عنوان ابزاری در  ، اییا حرفهای (آماتور) و/آثار عکاسان غیرحرفههویت میراث فرهنگی ناملموس از طریق بیشتر 

   .استاملموس میراث فرهنگی نمستندسازی 

  میراث فرهنگی ناملموس چیست؟

و فضاهای  (همراه با ابزارها، اشیاء، مصنوعات ییهامهارت ها ودانشها، ها، بیانارائه اعمال،از عبارت است از آن دسته » میراث فرهنگی ناملموس«

زمان همدانند. این میراث فرهنگی ناملموس، ها را بخشی از میراث فرهنگی خود میآن ،در مواردی، افراد و هاها) که اجتماعات، گروهفرهنگی مرتبط با آن

و در طول تاریخ، بازآفرینی شده، از طریق  ها، در پاسخ به محیط، در تعامل با طبیعتطور مستمر توّسط اجتماعات و گروه، بهبا انتقال از نسلی به نسل دیگر

کی از  حسیالقای    را در پی خواهد داشت. بشری خالقیتفرهنگی و  تنوعشناخت نسبت به  فزایشا و استمرار، هویتحا
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  ناملموس یمیراث فرهنگس یا اشکال مختلف تجلیات میراث فرهنگی ناملمو 

  :شوندمی بندیطبقهکم، تحت پنج مقوله تجلیات میراث فرهنگی ناملموس، دست

  گویی، بازی کالمی، آوای کار، ...ترانه، متل، الالیی، قصه های شفاهی:ها و سنتبیان - الف

  نویسی، رقص، نمایش عروسکی، نمایش سنتی، ...موسیقی، خوش هنرهای اجرایی: - ب

  ها، ...، بازیهاآییگرد همها، ها، سوگواریجشن ها:ورسوم، جشنها، آدابآیین - ج

  ها و فنون استفاده از منابع طبیعی، نظام مدیریت سنتی، ...ی، معماری، تزئینات معماری، نجوم، مهارتطب، کشاورز دانش سنتی مرتبط با طبیعت و کیهان: - د

  .، نقاشی، ..مرمتمنسوجات، صنایع چوب، صنایع فلزی، جواهرسازی، ، سفالگری ها و فنون سنتِی : مهارتگری سنتیصنعت - ه

های سنتی، غذا و هنر آشپزی، دانش های دیگری نظیر بازیتوان آن را در حوزهبا این حال، میراث فرهنگی ناملموس به موارد فوق محدود نیست و می

  زیست محیطی و پرورش حیوانات نیز یافت. 

  

  موضوع مسابقه 

هنر، دانش، مهارت یعنی - انتقال می یابد  میراث فرهنگی ناملموسکه هنگامی . حضور پررنگی دارندمیراث فرهنگی ناملموس  اشکالجوانان در تمامِی 

تعلق خاطر به  احساسکنند. از این طریق، و جذب میدریافت را ها این جوانان هستند که آن ارزش - شودمیها از یک نسل به بعد منتقل ها، معانی و ارزش

   .شودمیطول زمان فراهم  در میراث تداوم و حیات آن یزمینهو  آیدمیوجود ه در ایشان ب آن

ها را برای انتقال دانش و مهارت های خاص خودروش - میراث مجریان و حامالِن  - هستندوس مناملکه میزبان میراث فرهنگی  در همه جای دنیا، جوامعی

  اند.وابسته هدایتمستقیم تحت راهنمایی و  فعالیتهای شفاهی و به شیوه ها معموًال این روش .اندایجاد کرده

 باشد:و به ویژه موارد زیر می »میراث فرهنگی ناملموس و جوانان«موضوع مسابقه عکاسی 

 تجلیات میراث فرهنگی ناملموس؛ کلیه نمایش حضور و مشارکت جوانان در 

  ؛تقال میراث فرهنگی ناملموس اتفاقان چگونگینمایش 

 های طبیعت، نهادهای های هنری، صنایع دستی و نساجی، استفاده از موهبتبیان :برای مثال –های میراث فرهنگی ناملموس در گونهتنوع  بیان

 ؛کننداجتماعی که جوامع و دانش را سازماندهی می

  دخترانو  زنانمشارکت برجسته نمودِن. 

    عکاسی یهمسابق یپیشینه

در تهران  »میراث فرهنگی در بستر طبیعی آن« المللی عکاسی خود را تحت عنوان بینی ی مسابقهاولین دوره ١٣٩۶مرکز میراث ناملموس تهران در سال 

  برگزار کرد. 
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کشور ایران، تاجیکستان، ارمنستان، کره جنوبی، هندوستان،  ١٢عکاسانی از  ،مرکز میراث ناملموس تهران مسابقه عکاسیبرگزاری ی تجربه نخستیندر 

کستان و افغانستان فرانسه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکس عکس مرتبط با موضوع را  ۴٠٣ ،ران پس از ارزیابی اولیهو اداشتند. هیئت د مشارکتتان، ترکیه، پا

داوران سه ت یئهنهایی، از این بین  یدر مرحله. ندنمایشگاه راه یافتدر  حضور اثر به بخش نهایی و ۵۵ ،یابی تخصصیبه دبیرخانه معرفی نمود و پس از ارز 

   . تشخیص داددریافت لوح تقدیر  یی نقدی و پنچ اثر را شایستهی جایزهنهایی و برنده یعنوان برگزیده اثر را به

 یکی از موارد زیر باشد: کمدستآثار باید شامل محتوای 
  
  ؛ناملموسمیراث فرهنگی  جلیاتحضور و مشارکت جوانان در تنمایش •  

  به نسل بعدی؛ناملموس  صر میراث فرهنگیاانتقال عننمایش • 
  ؛هادر میان نسلناملموس یک عنصر از میراث فرهنگی  تجلییا و یا عملکرد  تنوع در اجرا ایجاد نمایش •

 حضور مشارکت دختران و زنان.نمایش • 
 

  شرایط و مقررات 

  شد؛باکشور منطقه  24املموس فرهنگی ی میراث نموضوع آثار ارسالی باید دربرگیرنده .1

 ؛آزاد است ایغیرحرفهای و حرفه مندان هنر عکاسی اعم ازعالقهشرکت در این مسابقه برای عموم  .2

 ؛در مسابقه وجود نداردشرط سنی خاصی برای شرکت  .3

 ؛نیست قائلمحدودیتی برای ابزار عکاسی  گونههیچی مسابقه دبیرخانه .4

کثرو  کیلوبایت ۵٠٠ باید حداقل در بخش رقابتیبرای شرکت  ارسالی هایفایلحجم  .5 برای نمایش آثار  باشد. JPEGو با فرمت  مگابایت ٢ حدا

 ؛فایل اثر با باالترین کیفیت موجود به دبیرخانه ارسال شودضروری است منتخب در نمایشگاه پایانی، 

  ؛یفاد گرددست به همراه آثار ارسالی، توضیحاتی در خصوص موضوع به همراه اطالعات موقعیت زمانی و مکانی سوژه اضروری .6

 ؛و عرف اجتماعی برخوردار باشنداسالمی ایران آثار ارسالی بایستی از شرط مطابقت با قوانین جمهوری  .7

در این  که اصالت و مستند بودن عکس را مخدوش کند، منجر به خارج شدن اثر از مسابقه خواهد شد. دیجیتالی یا تغییر دیگری  تغییرِ  گونه هر .8

 ؛داوری خواهند شد تک عکس صورتبهمسابقه آثار ارسالی 

 ؛ی عکس نیز موضوع داوری خواهد بوددر این مسابقه، عالوه بر اصول فنی و هنری عکاسی، سوژه .9

 ؛عکس، منجر به حذف اثر از مسابقه خواهد شد فایلو ... بر روی  وارهنشانهرگونه امضا، قاب، واترمارک، تاریخ،  درج .10

 ؛موجود باشد تا در صورت نیاز به دبیرخانه ارسال شود کنندهشرکت اصلی عکس بایستی نزد  فایل .11

کامل  همراه با مشخصات آثار خود را http://www.tichct.ir/photocompetitionآدرس توانند از طریق می صرفاً عکاسان محترم  .12

 ؛به دبیرخانه ارسال نمایند شانایشناسنامه

هستند و در جای دیگری چاپ، به نمایش گذاشته و است/شان اصلی (های) ارسالیدهند که عکسکنندگان به دبیرخانه تضمین میشرکت .13

  ؛اند- است/ منتشر نشده

شخص ثالث به عهده  اثر توسط در خصوص ادعای مالکیتولیتی را ئهیچ مسو  شناسدصاحب اثر می عنوانبهرا  کنندهشرکتدبیرخانه  .14

  ؛گیردنمی
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برای اهداف های ارسالی، مطابق با نیاز و صالحدید خود از این آثار عکس داند که با رعایت حقوق معنوی صاحباِن خود را مجاز میبرگزارکننده  .15

  استفاده کند.مربوط به میراث فرهنگی ناملموس و اهداف مرکز میراث ناملموس تهران 

 ؛نمایندمیاز مشارکت زنان، کودکان و نوجوانان استقبال ن برگزارکنندگا .16

  .است به عهده دبیرخانه فورس ماژور گیری در مورد مسائل و تصمیم مسابقهپذیرش تمامی مقررات این  یمنزلهبهارسال آثار  مشارکت و .17

  شمار مسابقهگاه

 بارگذاری عکس(ها) و اطالعات مربوط به آن(ها) در نشانی زیر است: و از طریق ١٣٩٧ماه بهمن  ١٠تا پایان روز مهلت ارسال آثار  -

http://www.tichct.ir/photocompetition   

  شد. برگزارخواهدمراسم اهدای جوایز با اعالم قبلی  مشخص و تا هفته اخر فروردین ماهاسامی برندگان نهایی اعالم  -


