Škofija Novo mesto

NAVODILA FOTOGRAFOM in SNEMALCEM
za fotografiranje bogoslužnih slovesnosti
S fotografiranjem bogoslužnih slovesnosti fotograf vstopa v molitveni prostor
in čas, ki ima svoja notranja pravila. Zato se mora pri fotografiranju držati
naslednjih navodil:
1. Vsaj 20 minut pred začetkom slovesnosti naj se fotograf predstavi
duhovniku in se dogovori o prostoru in pomembnejših delih obreda, da
fotografiranje ne bo motilo bogoslužja.
2. Pred začetkom slovesnosti naj si ogleda bogoslužni prostor in dogovorjena
stranska mesta, s katerih bo mogel ustrezno spremljati obred in fotografirati
udeležence.
3. Izogiba naj se zadrževanju v središču dogajanja in prehajanju z ene strani
na drugo stran prizorišča ter vstopanju med udeležence oz. za hrbet
voditelja obreda.
4. Za fotografiranje naj izkoristi začetke posameznih delov obreda, med
dogajanji, ki zahtevajo zbranost vseh navzočih, kot so berila in nagovor, pa
naj ne fotografira.
5. Med krščevanjem, birmovanjem in poročnim obredom naj vsakega
prejemnika zakramenta fotografira brez premikanja s predhodno
dogovorjenega položaja.
6. Evharistična molitev od hvalospeva do pozdrava miru je najsvetejši del
obreda svete maše in zahteva zbranost in mirovanje vseh navzočih.
7. Pri obhajilu je prav, da fotografiramo prvoobhajance ali novoporočenca,
manj primerno pa je, da fotografiramo druge vernike. Fotograf naj
upošteva zasebnost prejemnikov, posebej se prepoveduje fotografiranje
obhajila predstavnikov oblasti.
8. Tudi pred in po zaključenem obredu naj se v cerkvi ohrani sveta tihota in
dolžno spoštovanje do bogoslužnega prostora.
9. Vsi udeleženci običajno prihajajo na slovesnost praznično oblečeni in tudi
fotograf naj v tem pogledu ne izstopa.
10. Fotografi in snemalci, ki ne bodo upoštevali teh pravil, ali se bodo na
slovesnosti pojavili brez dogovora, jim lahko voditelj bogoslužja prepove
slikanje slovesnosti.
11. Pri fotografiranju in objavi fotografij s slovesnosti vsak sam odgovarja
pred zakonodajo s področja medijev in varstva osebnih podatkov.
Sveta Lucija, zavetnica fotografov - prosi za nas!
Izdala Škofija Novo mesto, maj 2019

