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Σχολή Φωτογραφίας της Σόφιας – Τέχνη πέρα από περιορισμούς 

Πηγή/-ές: https://sofia-photography.bg/   

Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα: Ο φωτογράφος Miroslav Marinov, ο οποίος 

δημιούργησε την εταιρεία με τον συνάδελφό του Todor Vasilev τον Ιανουάριο του 2013, στη 

Βουλγαρία. 

Τομέας: Οπτικοακουστικές τέχνες 

Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: Εκπαιδευτικό ίδρυμα, Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση, ιδιωτικός τομέας   

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Τον Ιανουάριο του 2013, μετά από 15 χρόνια δουλειάς στην τουριστική βιομηχανία, ο Miroslav 

Marinov άφησε τη διευθυντική θέση σε ένα μεγάλο ταξιδιωτικό γραφείο και μετέτρεψε το για 

πολλά χρόνια χόμπι του, τη φωτογραφία, σε «επάγγελμα». Μαζί με τον φίλο του Todor Vassilev 

ίδρυσε το πρώτο στούντιο φωτογραφίας Station 45 Photography και λίγους μήνες αργότερα τη 

Σχολή Φωτογραφίας της Σόφιας (Sofia Photography School). 

 

Πηγή: https://pixabay.com 
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Το φωτογραφικό του ταξίδι ξεκίνησε σε συνδυασμό με πολλά ταξίδια. Τώρα πια εργάζεται ως 

εμπορικός φωτογράφος, ενώ παράλληλα εργάζεται σε πολλά προσωπικά έργα. 

Αφού δημιούργησαν το εμπορικό στούντιο φωτογραφίας, ο Miroslav και ο Todor κατά την 

εργασία τους συνειδητοποίησαν ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν και χρειάζονται ειδική 

εκπαίδευση στη φωτογραφία. Αυτό το έκαναν μέχρι τότε απλώς για διασκέδαση με τους 

συγγενείς και τους φίλους τους. Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τη Σχολή Φωτογραφίας της 

Σόφιας – ένα εκπαιδευτικό κέντρο φωτογραφίας στο οποίο όλα γίνονται με σύγχρονο και 

ενδιαφέροντα τρόπο και οι μαθητές, εκτός από χρήσιμες γνώσεις, αποκτούν μια ενδιαφέρουσα 

εμπειρία στο μάθημα που παρακολουθούν. 

Προς το παρόν, στο χαρτοφυλάκιο της Σχολής Φωτογραφίας της Σόφιας περιλαμβάνονται 

μαθήματα φωτογραφίας, πρακτικά εργαστήρια φωτογραφίας και φωτογραφικά ταξίδια. Η 

Σχολή προσφέρει μαθήματα όπως «Εισαγωγή στη Φωτογραφία», «Φωτογραφικά Πορτραίτα», 

«Φωτογραφία εξωτερικού χώρου», «Ψυχολογία της Φωτογραφίας» και πρακτικά εργαστήρια, 

όπως «Μαγειρική Φωτογραφία», «Φωτογραφία εσωτερικού χώρου», «Φωτογραφία 

υπνοδωματίου», «Φωτογραφία με την τεχνική time-lapse», κ.ά. Επίσης, έως τώρα, έχουν 

πραγματοποιήσει αρκετές εκπαιδευτικές φωτογραφικές εκδρομές στην Ινδονησία, την 

Ταϊλάνδη, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. 

 

Πηγή: https://pixabay.com 
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Πρόσφατα, η Σχολή ξεκίνησε να οργανώνει φωτογραφικά στούντιο και για παιδιά ηλικίας 7-13 

ετών με στόχο όχι μόνο να μυήσει τα παιδιά στον απέραντο κόσμο της φωτογραφίας, αλλά και 

να τα διδάξει πώς να είναι ασφαλή όταν δημοσιεύουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και πώς να αναφέρουν σε περίπτωση που κάτι/κάποιο άτομο τα ενοχλεί. 

Τα εργαστήρια διεξάγονται, κυρίως, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και 

παραδίδονται από ψυχολόγο παιδιών και εφήβων, οικογενειακό σύμβουλο και σύμβουλο για 

θεραπεία μέσω τέχνης με μεγάλη εμπειρία στη θεραπευτική εργασία με παιδιά. 

 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Όπως πολλές άλλες επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά κέντρα, οι εργασίες και οι υπηρεσίες της 

Σχολής Φωτογραφίας της Σόφιας επηρεάστηκαν σοβαρά από την εθνική κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, λόγω της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού, τον Μάρτιο του 2020. Όλα τα 

μαθήματα φωτογραφίας ακυρώθηκαν και, ακόμη και τώρα, σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, οι 

ιδρυτές εξακολουθούν να αγωνίζονται να συνεχίσουν το έργο τους παρά τις δυσκολίες και να 

προσαρμοστούν στα περιοριστικά μέτρα που αλλάζουν διαρκώς σε εθνικό επίπεδο. 

Ένα από τα αγαπημένα μότο του Miroslav, ιδρυτή της Σχολής, είναι: «Το πιο σημαντικό για 

όποιον ασχολείται με τη φωτογραφία είναι να συνεχίσει να φωτογραφίζει, ανεξάρτητα από τις 

συνθήκες». Όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ο περιορισμός κυκλοφορίας των πολιτών και 

τα μέτρα εγκλεισμού (το πρώτο lock-down) στις 13 Μαρτίου 2020, πήρε αμέσως την απόφαση 

να μην σταματήσει να εργάζεται, αλλά απλώς να βρει έναν τρόπο να συνεχίσει να παραδίδει τα 

μαθήματα, έστω και εξ αποστάσεως. Έτσι, όλα τα μαθήματα μεταφέρθηκαν σε διαδικτυακό 

περιβάλλον, όταν ήταν δυνατό, αλλά ο Miroslav ήταν πεπεισμένος ότι μπορεί να κάνει 

περισσότερα. Έτσι, αποφάσισε να αρχίσει να μεταδίδει διαλέξεις φωτογραφίας μέσω των 

καναλιών της Σχολής στο Facebook και στο YouTube, οι οποίες και ήταν διαθέσιμες, χωρίς 

χρέωση, σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Έξι μόλις ημέρες μετά το lockdown, στις 19 Μαρτίου 2020, προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο των 

δωρεάν μαθημάτων φωτογραφίας ζωντανά στο Facebook και στο YouTube, με θέμα «Μια 

σύντομη ιστορία της φωτογραφίας. Ποια γεγονότα έδωσαν την ευκαιρία στη φωτογραφία να 

αναδειχθεί σε μια τόσο δημοφιλή δραστηριότητα». Το βίντεο είχε διάρκεια λίγο περισσότερο 

από μία ώρα και προσέλκυσε περισσότερους από 5000 θεατές. 

Εκτός από τις διαλέξεις με θεωρητικό υλικό, τα διαδικτυακά μαθήματα φωτογραφίας 

περιλαμβάνουν κι άλλες διάφορες δραστηριότητες και εργαστήρια, για παράδειγμα: 

διαγωνισμούς φωτογραφίας με διαφορετικά θέματα (καλλιτεχνική φωτογραφία, φωτογραφία 

εξωτερικού χώρου, ηλιοβασιλέματα, φύση, κατοικίδια), ζωντανή επεξεργασία φωτογραφιών 

(χρήση λογισμικού για την επεξεργασία εικόνων που στέλνουν θεατές και επεξήγηση πώς 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διαφορετικές λειτουργίες του), συζήτηση φωτογραφιών που 



 

στέλνουν θεατές (δυνατά σημεία και αδυναμίες, βελτίωση τεχνικής), συνεδρίες με ερωτήσεις 

και απαντήσεις, βίντεο με σύντομες πεντάλεπτες συμβουλές, κλπ. 

 

Προϋποθέσεις για καινοτομία και επιτυχία 

Στην αρχή, οι δωρεάν διαδικτυακές ζωντανές μεταδόσεις με τις διαλέξεις στη φωτογραφία ήταν 

ένας διασκεδαστικός τρόπος για να επενδύσει ο ιδρυτής της Σχολής Φωτογραφίας της Σόφιας 

τον χρόνο που περνούσε στο σπίτι σε κάτι χρήσιμο, τόσο για τον ίδιο όσο και για την εταιρεία 

του. Μετά τις πρώτες διαλέξεις, που καθήλωσαν πολλούς θεατές μπροστά στις οθόνες τους, 

συνειδητοποίησε πόσοι άλλοι άνθρωποι ήθελαν να αξιοποιήσουν τον χρόνο αυτό για να 

βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με έναν εύκολο, διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο. Άρχισε 

να προγραμματίζει καλύτερα τις διαλέξεις μεταδίδοντάς τις σε κατάλληλη ώρα – ξεκινούσε από 

τις 18:30 έως τις 19:00, τόσο κατά τις εργάσιμες ημέρες όσο και τα Σαββατοκύριακα. Εκτός από 

τη ζωντανή μετάδοση, τα μαθήματα ηχογραφούνταν και τα ανέβαζε στο επίσημο κανάλι της 

Σχολής στο YouTube για να τα παρακολουθήσει όποιος ήθελε αργότερα. 

Στην αρχή κάθε εβδομάδας, δημιουργούσε μια εκδήλωση στο Facebook, παρουσίαζε τα 

εβδομαδιαία θέματα προς συζήτηση και έλεγχε πόσα άτομα ενδιαφέρονταν να την 

παρακολουθήσουν. Τον πρώτο καιρό οι διαλέξεις πραγματοποιούνταν 4 φορές την εβδομάδα: 

κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Αυτό το διάστημα, που τα περιοριστικά μέτρα 

δεν είναι τόσο αυστηρά και κάποια μαθήματα μπορούν να πραγματοποιούνται και με φυσική 

παρουσία, οι διαδικτυακές διαλέξεις λαμβάνουν χώρα 1-2 φορές την εβδομάδα. 
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Σε κάθε μάθημα υπάρχει συνεχής σύνδεση και επικοινωνία με τους θεατές, καθώς έχουν την 

ευκαιρία να σχολιάζουν και να υποβάλλουν ερωτήσεις στην ενότητα σχολίων στο Facebook και 

στο YouTube και οι εκπαιδευτές προσπαθούν να απαντούν για όλα στο τέλος του μαθήματος. 

Πολλές φορές, ζητείται από τους θεατές να προτείνουν θέματα για τις επόμενες διαλέξεις – 

θέματα για τα οποία ενδιαφέρονται να ακούσουν και να μάθουν περισσότερα. 

Το κανάλι YouTube της Σχολής έχει πολλούς συνδρομητές και περιέχει περισσότερα από 200 

χρήσιμα βίντεο χωρισμένα σε ξεχωριστές λίστες αναπαραγωγής. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε ο Οργανισμός Know and Can.  

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

1. Πώς μπορεί μια εταιρεία/εκπαιδευτικό ίδρυμα στον χώρο των τεχνών να επιβιώσει σε 

μια πανδημία; 

2. Πώς μπορούν να προσφερθούν μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης διαδικτυακά; Τι είδους εργαλεία/εξοπλισμός είναι απαραίτητα/-ος για 

αυτό; 

3. Προσφέρονται όλα τα μαθήματα/οι υπηρεσίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης για να πραγματοποιούνται διαδικτυακά; 

 

 

 

 

 


