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Școala de fotografie Sofia – Artă dincolo de limitări 

Sursă(e): https://sofia-photography.bg/   

Creator al bunei practici, țară: Fotograful Miroslav Marinov, care a creat compania 

împreună cu colegul său Todor Vasilev în ianuarie 2013, Bulgaria.  

Sector: Arte audio-vizuale 

Tipul afacerii / ocupație: Instituție educațională; EFP; Sector privat 

 

Realizări în CCS înainte de pandemie  

În ianuarie 2013, după 15 ani de muncă în industria turismului, Miroslav Marinov și-a părăsit 

funcția de manager într-o mare agenție de turism și și-a transformat hobby-ul de mult timp – 

fotografia, într-o ”meserie”. Împreună cu prietenul său Todor Vassilev a fondat primul studio foto 

Station 45 Photography, iar câteva luni mai târziu Școala de fotografie din Sofia.  

 

Sursa: https://pixabay.com 

https://sofia-photography.bg/
https://pixabay.com/


 

Parcursul său fotografic a început în legătură cu numeroasele sale călătorii. În prezent lucrează 

ca fotograf comercial, în timp ce lucrează la numeroase proiecte personale. 

După ce au creat studioul de fotografie comercială și în procesul muncii lor, Miroslav și Todor și-

au dat seama că mulți oameni își doresc și au nevoie de o pregătire specială în fotografie - lucru 

pe care l-au făcut pentru distracție alături de rude și prieteni. Așa s-a născut ideea Sofia School 

of Photography - un centru de formare pentru fotografie, unde totul se întâmplă într-un mod 

modern și interesant și studenții, pe lângă cunoștințe utile, obțin o experiență interesantă în 

cadrul cursului la care s-au înscris. 

În prezent, portofoliul Școlii de Fotografie Sofia este format din cursuri de fotografie, ateliere 

practice de fotografie și excursii foto. SFS oferă cursuri precum ”Introducere în fotografie”, 

”Fotografie portret”, ”Fotografie în aer liber”, ”Psihologia fotografiei” și ateliere practice 

”Fotografie culinară”, ”Fotografie de interior”, ”Fotografie Boudoir”, ”Fotografie în timp”, etc. 

Până acum au organizat și câteva excursii foto educaționale în Indonezia, Thailanda, Grecia și 

Bulgaria.   

 

Sursa: https://pixabay.com 

Recent, SPS a început să organizeze și studiouri foto pentru copii cu vârsta cuprinsă între 7-13 

ani, cu scopul nu numai de a-i cufunda pe copii în vasta lume a fotografiei, ci și de a-i învăța cum 

să fie în siguranță atunci când publică fotografii pe internet și rețelele sociale și cum să 

împărtășească dacă ceva îi deranjează. Atelierele sunt organizate în principal în perioada vacanței 

https://pixabay.com/


 

de vară și sunt conduse de un psiholog copil și adolescent, consultant în terapie de familie și artă 

cu o vastă experiență în munca terapeutică cu copiii. 

Provocări întâmpinate în timpul Pandemiei și soluții inovatoare pentru a le depăși  

La fel ca multe alte afaceri și centre educaționale, activitatea și serviciile Școlii de Fotografie Sofia 

au fost grav afectate de starea de urgență națională din cauza pandemiei mondiale de Covid-19, 

declarată în martie 2020. Toate cursurile de fotografie au fost anulate și chiar și acum, aproape 

doi ani mai târziu, fondatorii se luptă încă să-și continue munca în ciuda tuturor dificultăților și să 

se adapteze la măsurile restrictive aflate în continuă schimbare la nivel național. 

Unul dintre motto-urile preferate ale fondatorului SPS, Miroslav este ”Cel mai important lucru 

pentru oricine implicat în fotografie este să continue să filmeze, indiferent de circumstanțe.” 

Când a fost declarat primul lockdown pe 13 martie 2020, a decis imediat să nu înceteze să lucreze, 

ci pur și simplu să găsească o modalitate de a continua să organizeze cursurile, chiar și de la 

distanță. Așadar, toate cursurile au fost mutate în mediul online, atunci când a fost posibil, dar 

Miroslav a fost convins că poate face mai mult. Așa a decis să înceapă să transmită prelegeri de 

fotografie folosind canalele SPS de Facebook și YouTube, absolut gratuit, disponibile pentru 

oricine este interesat.  

La doar șase zile după izolare, pe 19 martie 2020, a fost difuzat primul episod al lecțiilor gratuite 

de fotografie, în direct pe Facebook și YouTube, cu tema ”O scurtă istorie a fotografiei. Care sunt 

evenimentele care au dat fotografiei șansa de a deveni o activitate atât de populară.” Videoclipul 

a durat puțin mai mult de o oră și a avut peste 5000 de spectatori. 

Pe lângă prelegerile cu material teoretic, orele de fotografie online includ și alte activități și 

ateliere variate, de exemplu: concursuri foto cu diferite teme – fotografie de artă, fotografie în 

aer liber, apusuri, natură, animale de companie; Procesarea fotografiilor în direct – folosind 

diferite programe software pentru a procesa imaginile trimise de spectatori și explicarea modului 

în care funcțiile pot fi utilizate; discutarea fotografiilor trimise de telespectatori – laturi puternice 

și slabe, îmbunătățiri ale tehnicii; sesiuni QA; Sfaturi video rapide de 5 minute etc.   

 

Condiții pentru inovație și succes  

La început, live-urile online gratuite cu prelegeri dedicate fotografiei au fost planificate ca o 

modalitate distractivă prin care fondatorul Școlii de Fotografie Sofia investea timpul petrecut 

acasă în ceva util atât pentru el, cât și pentru compania sa. Cu primele prelegeri, care au captivat 

mulți spectatori în fața ecranelor, și-a dat seama cât de mulți oameni vor să-și folosească timpul 

pentru a-și îmbunătăți abilitățile într-un mod ușor, distractiv și incitant. A început să planifice 

prelegerile să fie difuzate într-un interval convenabil – începând cu orele 18:30-19:00 atât în zilele 

lucrătoare, cât și în weekend. Pe lângă faptul că au fost difuzate în direct, cursurile au fost și 

înregistrate și încărcate pe canalul oficial YouTube al SPS pentru ca oricine să le vizioneze mai 

târziu.  



 

La începutul fiecărei săptămâni a fost creat un eveniment pe Facebook, au fost prezentat temele 

care vor fi discutate în cursul săptămânii și, de asemenea, s-a verificat câte persoane vor fi 

interesate să participe. În primele săptămâni și luni, prelegerile au avut loc de 4 ori pe săptămână 

– joi, vineri și weekend. În prezent, când măsurile nu sunt atât de stricte și unele cursuri pot fi 

susținute personal, prelegerile online sunt organizate de 1-2 ori pe săptămână.  

 

Sursa: https://pixabay.com  

În timpul fiecărui curs există o legătură constantă cu telespectatorii, aceștia au posibilitatea de a 

comenta și de a pune întrebări în secțiunea de comentarii de pe Facebook și YouTube, iar lectorii 

încearcă să răspundă tuturor la sfârșitul orei. De multe ori spectatorii sunt rugați să sugereze 

teme pentru următoarele prelegeri, subiecte despre care sunt cel mai interesați să vorbească și 

să afle mai multe. 

Canalul YouTube al SPS are mulți abonați și peste 200 de videoclipuri utile împărțite în liste de 

redare separate. 

 

Această poveste de bună practică este pregătită de Asociația Know and Can  

 

 

https://pixabay.com/


 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. Cum poate supraviețui o companie/instituție educațională din sfera artelor în timpul 

unei pandemii? 

2. Cum pot fi oferite cursurile EFP într-un format online? Ce instrumente/echipamente 

sunt necesare pentru asta? 

3. Sunt toate cursurile/serviciile EFP potrivite pentru a fi furnizate în format online? 

 

 

 

 

 


