Til fotografer - Vedr. billeder til foto-arkiv.dk

Generelt
•

•

•
•

•

Alle er velkomne til at indsende billeder til arkivet. Har du blot ét billede, så er det også meget
velkomment!
Du vælger selv hvilke billeder du ønsker at indsende. Du må meget gerne komme med oplysninger vedr.
billedet.. F.eks. ved andre lande, blomster/planter og bybilleder kan det være vigtigt, så billedet kommer i
den rigtige kategori. Det gør det også lettere for mig at lave søgeord.
Ved mere end 3 billeder skal der laves txt filer til billederne. Dette er beskrevet her. Send max. 6 billeder.
Jeg vil gerne vide, om du generelt kan kontaktes, såfremt nogle efterspørger dine billeder i en højere
opløsning til fx.. tryksager. Gerne hvilken opløsning du har dem i.
Alle bidragydere bliver listet med navn, hvis de ikke frabeder sig dette. Husk derfor også at sende mig dit
navn, som du ønsker det skal fremstå på hjemmesiden og ved billedet/billederne.

Billedestørrelse og navn på billedfil:
•

•

•

Billderne skal være 900 pixels på den længste led. Mindre går også an, hvis det ikke kan være
anderledes. Gem i en kvalitet, så billedet fylder omkring 300 KB eller mindre. (sæt dog ikke jpg kvaliteten
under 75%). Gem originalen hvis nogle skulle ønske en højere opløsning til fx tryksager.

Navn på billedfiler: Kald billedfilerne det, der er mest praktisk for dig. Til arkivet skal du skrive dine initialer
først. Hedder du Peter Hansen, så start filnavnet med ph_ og som her med en understregning efter
initialerne.
Desuden må filnavnene ikke indeholde æ,ø og å, og der må ikke være mellemrum i filnavnet!
Erstat mellemrum med - eller _ og æøå kan evt. skrives således: ae, oe, aa. Det er desuden vigtigt at
filtypen er med små bogstaver. Eks.: .jpg - og ikke: .JPG
jpg med store bogstaver, gør at billedet ikke vises. Det samme gælder ved æ,ø, å.
Eks. på billedfil: gl_img1234_aarhus.jpg (Der må desuden ikke være punktummer eller specialtegn i
filnavnet såsom parentes, skråstreg m.v.)

Optage og fjerne billeder til og fra arkivet:
•
•

•
•

Der er ingen garanti for at de billeder du indsender også bliver opstillet i arkivet.
Uskarpe billeder, der skulle være skarpe, kommer sjældent med. Dårlige lysforhold eller mangel på
komposition, kan også blive valgt fra. Motiver som allerede er stærkt repræsenteret i arkivet, vil blive valgt
fra, hvis de ikke har et anderledes bud på emnet.
Arkivet gennemgåes efterhånden som det vokser. Det kan ske, at billeder bliver fjernet fra arkivet.
Du kan altid selv bede om at få et billedet fjernet fra arkivet, hvis du ønsker det. Du skal blot kontakte mig
og skrive det præcise navn på filen samt i hvilke kategori billedet ligger.

Ophavsret/Copyright
•
•

•

•

Du skal have læst reglerne for kopiering af billeder fra foto-arkiv.dk og kunne godkende denne politik.
Hvis du tilfældigt ser et billedet fra foto-arkiv.dk hvor kildeoplysningen ikke fremstår, så må du meget
gerne give besked med det samme (også hvis det ikke er dit billede). Det er vigtigt at loven om ophavsret
håndhæves så vidt muligt.
Hvis du har dine billeder liggende andre offentlige steder, hvor de kan kopieres - uden at det kræver at dit
navn kommer under, så vil jeg gerne vide det.
Husk at sørge for tilladelse, hvis der er genkendelige personer på dine billeder!

Link til foto-arkiv-dk
•

Har du en hjemmeside, er du velkommen til at linke/reklamere for foto-arkiv.dk. Skal du bruge en speciel
størrelse banner, kan du kontakte mig. Du kan muligvis få lavet en lille reklame med dit eget billede. Alm.
tekstlink er også rigtigt godt!

Fast fotograf
•

•

De faste fotografer leverer løbende billeder, således at der hele tiden kommer nyt materiale til arkivet. Vi
er pænt dækket ind stilmæssigt og med det antal billeder der ruller ind, men fotografer med en anden stil
eller motivvalg vil selvfølgelig være meget vigtigt for arkivets bredde og indhold.
Lige pt.. er omfanget af billeder der sendes til arkivet for stort, så det er arbejdsmæssigt svært at klare,
men jeg vil hellere have en henvendelse for meget end for lidt!
Alle fotografer der har billeder på foto-arkiv.dk skal være indforstået med indholdet i hele denne tekst
samt reglerne for brug af billederne! Læs også gerne baggrund og info

TIP til novicer indenfor billedbehandling:

Et nemt program til at gennemse og ændre størrelse på billeder er Irfan View.
Det er enkelt og gratis og du kan selv bestemme kvaliteten. Der er også mulighed for at gøre billedet skarpere,
men man kan ikke beskære billeder (klippe i dem). http://www.irfanview.com/
Jeg anbefaler, at man på sigt lærer sig alm. billedbehandling, til at justere skarphed mere præcist, samt
kontraster, lys og farve-niveauer, og evt. beskæring.
Venlig hilsen Gitte Lauritsen
www.foto-arkiv.dk

