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Լուսանկարչություն – Հատուկ կանոններ/Ուղեցույց 
 

 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ պատկեր ստեղծելու գործընթացն է: Լուսանկարիչը (մրցույթի նյութը ներկայացնող 

աշակերտը) այն անձն է, ով իր սեփական մտքերն ու գաղափարները լուսանկարչական ապարատի միջոցով է 

որսում: Առարկան ֆոկուսի մեջ վերցնելով, տարբեր տեսապակիներ, զտիչներ և լուսային աղբյուրներ 

օգտագործելով, լուսանկարիչը կարող է օգտագործել լուսանկարչական սովորական կամ թվային տեխնիկաներ:   

Անդրադարձ 2019-2020 թեմային` Հայացք դեպի ներս 

Լուսանկարչության ընդունելի տեսակներն են` մեկ պատկեր, պանորամա, ֆոտոմոնտաժ (բազմակի բնօրինակ 

նկարների մեկ լուսանկար), բազմակի էքսպոզիցիա, երկու նեգատիվի համադրում կամ ֆոտոգրամա: Ընդունելի են 

բնօրինակ սև ու սպիտակ և գունավոր լուսանկարներ:   

Լուսանկարչության ոչ ընդունելի տեսակներն են` պատկերի վրա ավելացված գծանկարչություն կամ 

գրություններ: Կոլաժներ և նկարների հավաքածուներ ևս ընդունելի չեն: Բնագրային ֆոտոժապավեն (նեգատիվներ 

կամ դիապոզիտիվներ) և բազմատարածական նյութեր ընդունելի չեն:  

Ուշադրություն դարձրեք առարկաների օգտագործմանը, լուսավորությանը և վայրին, որպեսզի լուսանկարի և 

թեմայի միջև հստակ կապ ցույց տաք:  Լուսանկարման գործընթացի/ձևի վերաբերյալ մեկնաբանությունը կարող է 

ներկայացվող նյութի համար օգտակար հավելում հանդիսանալ: Անկախ այն հանգամանքից՝ նյութում 

օգտագործվում են տեխնիկական միջոցներ թե մի պարզ մոտեցում, առաջնային քննության կենթարկվի այն, թե 

որքանով է աշակերտն օգտագործում իր դերասանական խորաթափանց հայացքը, որպեսզի մատուցի թեման, 

յուրօրինակությունը և ստեղծագործական առանձնահատկությունները: 

Հեղինակային իրավունք. Հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութեր, ներառյալ հեղինակային 

իրավունքով պաշտպանված մուլտֆիլմի հերոսներ կամ այլ նմանատիպ նյութեր, մրցույթին մասնակցող ոչ մի 

լուսանկարչական աշխատանքի համար ընդունելի չեն, բացի հետևյալ կետից. 

• Լուսանկարները կարող են պարունակել հասարակական վայրեր, հայտնի ապրանքանիշեր, գործարանային 

ապրանքանիշեր կամ այլ որոշակի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութեր, եթե դրանք ոչ էական 

դեր են խաղում և/կամ հիմնական նյութի համար չնչին տարր են համարվում: Կատարված աշխատանքը չի 

կարող աշակերտի և գործարանային ապրանքանիշի/գործարանի/նյութի միջև կապ հաստատել կամ 

նպաստել ապրանքի գնմանը կամ խոչընդոտել այն:  

Ներկայացման պահանջներ. 

• Արվեստի միայն նոր գործեր կարող են ներկայացվել՝ ոգեշնչված մրցույթի թեմայով: 

• Մրցույթին ներկայացվող յուրաքանչյուր նյութ պետք է մեկ ուսանողի յուրօրինակ աշխատանք լինի:  

• Տպագրված լուսանկարը չպետք է 3x5 չափսից փոքր լինել կամ 8x10 չափսից մեծ:  

• Տպագրված լուսանկարը պետք է փակցրված լինի այնպիսի պինդ նյութի վրա, ինչպիսին է ստվարաթուղթը 

կամ պաստառաթուղթը, ինչը չպետք է գերազանցի 11x14 դյույմը՝ ներառյալ լուսանկարի շուրջը փակցված 

թուղթը: 

• Շրջանակի մեջ դրված նյութերն ընդունելի չեն: 

• Ներկայացրեք լուսանկարը և մրցույթի նյութը ներկայացնող ուսանողի թերթիկը՝ համաձայն ձեր Ծնողական 

խորհրդի հրահանգներին: 

• Նկարի նվազագույն չափսը պետք է լինի 640x960 (փիքսել) և 300 կետ մեկ դյույմի համար (dpi):  

• Նյութի ընդունելի ձևաչափերն են՝ JPEG, JPG, GIF, PNG. 

Բոլոր մասնակիցները պետք է նաև հետևեն «Պաշտոնական կանոններին» 


