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APVERSTOJI STUDIJA „SĖKMINGAS NOVATORIUS” - NOVA 

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Sofijos fotografijos mokykla – menas be apribojimų 

Gerosios praktikos kūrėjas, šalis: Fotografas Miroslavas Marinovas, kompaniją sukūręs su 

kolega Todoru Vasilevu 2013 metų sausį, Bulgarijoje.  

Sektorius: Audiovizualinis menas 

Verslo / darbo tipas: Švietimo įstaiga; profesinis mokymas; privatus sektorius 

 

Pasiekimai kultūros ir kūrybos sektoriuje (KKS) iki pandemijos 

2013 m. sausį, po 15 metų darbo turizmo industrijoje, Miroslavas Marinovas paliko vadovaujamas 

pareigas didelėje kelionių agentūroje ir savo ilgametį hobį – fotografiją - pavertė profesija. Kartu 

su draugu Todoru Vasilevu jis įkūrė pirmąją fotostudiją „Station 45 Photography“, o po kelių 

mėnesių – Sofijos fotografijos mokyklą. 

 

Nuotraukos šaltinis: https://pixabay.com 

Jo fotografijos kelias prasidėjo nuo daugybės kelionių. Šiuo metu jis dirba komerciniu fotografu, 

taip pat dirba su daugybe asmeninių projektų. 

https://pixabay.com/
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Sukūrę komercinę fotografijos studiją, Miroslavas ir Todoras suprato, kad daugelis žmonių nori 

įgyti specialų išsilavinimą fotografijoje – tai, ką jie darė pramogai su savo artimaisiais ir draugais. 

Taip gimė Sofijos fotografijos mokyklos idėja – fotografijos mokymo centras, kuriame viskas 

vyksta šiuolaikiškai ir įdomiai, o studentai, kartu su naudingomis žiniomis  įgyja ir įdomios patirties 

kursuose, į kuriuos įstojo. 

Šiuo metu Sofijos fotografijos mokyklos portfolio sudaro fotografijos kursai, praktinės fotografijos 

dirbtuvės ir foto-išvykos. Mokykla siūlo tokius kursus kaip „Fotografijos įvadas“, „Portretų 

fotografija“, „Lauko fotografija“, „Fotografijos psichologija“ ir praktinius seminarus „Kulinarinė 

fotografija“, „Interjero fotografija“, „Buduaro fotografija“, „Timelapse fotografija“ ir kt. Iki šiol jie 

taip pat surengė keletą edukacinių foto-kelionių į Indoneziją, Tailandą, Graikiją ir Bulgariją. 

 

Nuotraukos šaltinis: https://pixabay.com 

Neseniai Sofijos fotografijos mokykla taip pat pradėjo organizuoti fotostudijas 7-13 metų 

vaikams, kurių tikslas ne tik pasinerti į platų fotografijos pasaulį, bet ir išmokyti, kaip saugiai 

publikuoti nuotraukas internete ir socialiniuose tinkluose. Užsiėmimai organizuojami daugiausia 

vasaros atostogų metu, juos veda vaikų ir paauglių psichologė, šeimos ir dailės terapijos 

konsultantė, turinti didelę terapinio darbo su vaikais patirtį. 

 

 

https://pixabay.com/
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Iššūkiai, kilę pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo būdai, skirti šiems 

iššūkiams įveikti  

Kaip ir daugelis kitų įmonių ir švietimo centrų, Sofijos fotografijos mokyklos darbą ir paslaugas 

smarkiai paveikė nacionalinė nepaprastoji padėtis dėl pasaulinės Covid-19 pandemijos, 

paskelbtos 2020 m. kovą. Visi fotografijos kursai buvo atšaukti ir net dabar, praėjus beveik 

dvejiems metams, steigėjai vis dar stengiasi tęsti savo darbą nepaisant visų sunkumų ir prisitaikyti 

prie nuolat kintančių apribojančių priemonių nacionaliniu lygiu. 

Vienas mėgstamiausių fotografijos mokyklos įkūrėjo Miroslavo moto yra „Svarbiausia 

kiekvienam, užsiimančiam fotografija, toliau fotografuoti, kad ir kokios būtų aplinkybės“. Kai 2020 

m. kovo 13 d. buvo paskelbtas pirmasis karantinas, jis iškart nusprendė nenutraukti darbo, o 

tiesiog rasti būdą, kaip ir toliau organizuoti kursus, kad ir nuotoliniu būdu. Taigi, visi kursai, esant 

galimybei, buvo perkelti į internetinę aplinką, tačiau Miroslavas buvo įsitikinęs, kad jis gali 

padaryti daugiau. Taip jis nusprendė pradėti transliuoti fotografijos paskaitas mokyklos 

„Facebook“ ir „YouTube“ kanalais visiškai nemokamai visiems besidomintiems. 

Praėjus vos šešioms dienoms po karantino, 2020 m. kovo 19 d., tiesiogiai „Facebook“ ir 

„YouTube“ buvo parodytas pirmasis nemokamų fotografijos pamokų epizodas, kurio tema 

„Trumpa fotografijos istorija. Kokie įvykiai suteikė galimybę fotografijai tapti tokia populiaria 

veikla.“ Vaizdo įrašas truko šiek tiek daugiau nei valandą ir sulaukė daugiau nei 5000 žiūrovų.  

Be paskaitų su teorine medžiaga, internetinės fotografijos užsiėmimai apima ir kitas įvairias 

veiklas bei dirbtuves, pavyzdžiui: foto-konkursus įvairiomis temomis – meninė fotografija, lauko 

fotografija, saulėlydžiai, gamta, augintiniai; tiesioginį nuotraukų redagavimą – naudojant 

skirtingą programinę įrangą redaguojant žiūrovų atsiųstas nuotraukas ir paaiškinant, kaip galima 

naudotis įvairiomis funkcijomis; žiūrovų atsiųstų nuotraukų aptarimą – stipriosios ir silpnosios 

pusės, technikos patobulinimai; klausimų-atsakymų sesijas; greitus 5 minučių vaizdo patarimus ir 

kt.   

Sąlygos novatoriškumui ir sėkmei 

Pradžioje nemokamos tiesioginės transliacijos internetu su fotografijai skirtomis paskaitomis 

buvo suplanuotos kaip smagus būdas Sofijos fotografijos mokyklos įkūrėjui namuose leidžiamą 

laiką investuoti į ką nors naudingo tiek jam pačiam, tiek jo įmonei. Per kelias pirmąsias paskaitas, 

kurios sužavėjo ne vieną žiūrovą, jis suprato, kiek daug žmonių taip pat nori lengvai, smagiai ir 

įdomiai panaudoti savo laiką tobulinant savo įgūdžius. Jis pradėjo planuoti paskaitas, kurios bus 

transliuojamos patogiu laiku – nuo 18.30 iki 19.00 val. tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais. 

Pamokos buvo ne tik transliuojamos tiesiogiai, bet ir buvo įrašytos ir įkeltos į oficialų Sofijos 

fotografijos mokyklos „YouTube“ kanalą, kad jas galėtų vėliau peržiūrėti visi norintys. 

Kiekvienos savaitės pradžioje „Facebook’e“ buvo kuriamas renginys, kuriame buvo pristatomos 

temos, kurios bus aptariamos per savaitę, taip pat buvo stebima, kiek žmonių norės dalyvauti. 

Pirmosiomis savaitėmis ir mėnesiais paskaitos vyko 4 kartus per savaitę – ketvirtadienį, 

penktadienį ir savaitgaliais. Šiuo metu, kai Covid-19 prevencinės priemonės nėra tokios griežtos 
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ir kai kurie užsiėmimai gali vykti ir gyvai, paskaitos internetu organizuojamos 1-2 kartus per 

savaitę. 

 

Nuotraukos šaltinis: https://pixabay.com  

Kiekvienos pamokos metu palaikomas nuolatinis ryšys su žiūrovais, jie turi galimybę komentuoti 

ir užduoti klausimus komentarų skiltyje „Facebook“ ir „YouTube“ ir į visus juos lektoriai stengiasi 

atsakyti pamokos pabaigoje. Dažnai žiūrovų prašoma siūlyti temas sekančioms paskaitoms - 

temas, kurios jiems įdomiausios ir aktualiausios.  

Fotografijos mokyklos „YouTube“ kanalas turi daug prenumeratorių ir daugiau nei 200 naudingų 

vaizdo įrašų, suskirstytų į atskirus grojaraščius pagal temas. 

 

Šaltinis: https://sofia-photography.bg/   

 

Klausimai savianalizei  

1. Kaip meno sferos įmonė/mokymo įstaiga gali išgyventi pandemijos metu? 

2. Kaip profesinio mokymo kursai gali būti siūlomi internetu? Kokių įrankių/įrangos tam 

reikia? 

https://pixabay.com/
https://sofia-photography.bg/
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3. Ar visi profesinio mokymo kursai/paslaugos yra tinkami teikti internetu? 

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Know and Can Association. 

 

 

 


