


 

Brief Foto 
  
Noaptea Cercetătorilor Europeni se înscrie în seria evenimentelor Marie Curie și își propune să arate 
publicului larg ce înseamnă jobul de cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare. 
 
Primul eveniment Noaptea Cercetătorilor Europeni a fost organizat în 2005 şi a atras până acum peste 
1,5 milioane de vizitatori. Ediția 2016 a atras peste 35.000 de vizitatori în România. 
 
Evenimentul oferă oamenilor de ştiinţă şansa de a intra în legătură cu publicul, iar vizitatorilor ocazia 
de a descoperi universul ştiinţei şi oamenii din spatele experimentelor. 
 
Proiectul se adresează minţilor curioase și tinerilor care se doresc să înceapă o carieră în cercetare,  
oferind o mare varietate de activităţi ştiinţifice şi educative. 



• Rolul fotografilor este de a surprinde cat mai bine atmosfera si de a scoate in 
evidenta subiectele principale – interactivitatea cu publicul, stiinta si 
cercetarea. 

• Evenimentul are loc in fiecare oras intre orele 17:00 – 22:00. 

• La locatie vor fi amplasate standuri, unde se vor desfasura activitati stiintifice, 
diverse experimente, jocuri si concursuri etc.  

 

Recomandari: 

• Ajungeti la locatie la ora 16:00 si stabiliti-va un traseu, pentru a va face o idee 
asupra evenimentului  

• Parcurgeti acel traseu de mai multe ori. 

• Cereti responsabilului de locatie un desfasurator. 

• Surprindeti standurile din mai multe perspective, pentru a transmite exact ce 
experiment are loc, dar si interesul vizitatorilor pentru acesta. 

• Implicit se recomanda la fiecare stand sa se fotografieze de aproape (super-
angular/wide de preferinta – chiar fisheye) atat cercetatorul ce exemplifica 
experimentul, dar si din spatele multimii de oameni stransi  in jurul acestuia 
curiosi. 



• Folositi diverse obiective pentru acelasi subiect/ activitate. 
• Pe cat se poate si va permite aparatura utilizata, puteti fotografia fara blit. Acolo 

unde este necesar, nu va sfiiti sa il folositi, nu fortati aparatul peste posibilitatiile 
acestuia. 

• Nu exista un numar minim/maxim de fotografii necesare, insa recomandat este 
sa predati din fiecare locatie cel putin 200-300 de cadre  

• Asigurati-va ca toate activitatiile au fost surprinse, ca toate bannerele au fost 
fotografiate (Vor fi amplasate bannere cu parteneri, sponsori, organizatori. 
Acestea trebuiesc fotografiate atat individual cat si in contextul evenimentului) 

 
• Daca sunteti solicitati de catre invitati sau voluntari sa ii fotografiati nu ii refuzati, 

sunteti fotograful oficial al evenimentului si intra in responsabilitatea voastra sa 
raspundeti afirmativ la orice cerinta fotografica din locatie. 

• Predarea imaginilor selectate si editate se face in maxim 7 zile de la eveniment. 
• A doua zi dupa eveniment, sau chiar in seara respective se doreste un calup de 20 

de imagini pentru a se putea comunica a doua zi in comuncate de presa si social 
media. Fara prea multa editare, cu un minim de expunere corectata, balans si alb 
si incadratura. 
 
 



CERINTE FOTO-VIDEO 

Cel putin 15 fotografii 18 megapixeli  

Cel putin 1 video HD, 1920 X 1080 pixeli, format 

mp4, Codec H.264, bitrate 2500-4000 kbps, sunet 
AAC stereo la 192 kbps 





 

 
 Incercati sa redati prin fotografiile dumneavoastra momentele de maxima 
intensitate ale evenimentului (perioadele in care fluxul vizitatorilor atinge punctul 
culminant). Sunt foarte importante cadrele suprinse dupa apus, dar si cele din 
timpul zilei sunt apreciate  
Acestea trebuiesc surprinse din mai multe perspective, pentru a transmite exact ce 
experiment are loc, dar si interesul vizitatorilor pentru acesta. 
Evitati sa fotografiati cadre largi in care sunt spatii  fara vizitatori. 



Treceti de mai multe ori pe langa fiecare stand incercand alta abordare de fiecare data: fotografiati 
cercetatorul, experimentul, vizitatorii, atat individual (fete curioase, copii care se mira si se 
minuneaza) dar si ca si multime. 
 



 

Fotografiati vizitatori ce socializeaza, ce pun intrebari cercetatorilor. 
 



Cadre largi cu locatia – chiar si inainte de inceperea evenimentului cand este 
relativ liber. 



 

Nu va limitati imaginatia si inspiratia, orice idee nebuna de fotografie, orice 
perspectiva iesita din comun este bine-venita. 



• ROOL-UP CE VA FI 
AMPLASAT  LA INTRAREA 
EVENIMENTULUI/ ZONA 
DE INFO POINT 
(fotografiat individual si 
cadru larg cu oameni 

Vor fi amplasate bannere cu parteneri, sponsori, organizatori. Acestea 
trebuiesc fotografiate atat individual cat si in contextual evenimentului.  
IMPORTANT: Standul de Informare al Uniunii Europene, Standul Europe 

Direct (daca exista) si jocul aferent (harta UE) 



 
Evitati sa fotografiati  
- cadre largi in care sunt spatii largi fara vizitator. 
- zonele de logistica (cabluri la vedere, pungi, zone de depozitare etc) 
- spatele oamenilor 
- doar obiecte, fara actiune  
 
 



 
Evitati sa fotografiati  
- zonele care au pe fundal 
materiale logistice (cabluri 
la vedere, cutii, pungi,  
sticle, resturi alimetare 
etc) 
 



CONTACT 
 
E-mail:                       contact@noapteacercetatorilor.eu 
Web-site:                  www.noapteacercetatorilor.eu 
Facebook #ERN:      www.facebook.com/ResearchersNightRomania 
Instagram:                www.instagram.com/noapteacercetatoriloreuropeni 
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