Juhend biograafiliste andmete esitamiseks

Püüdke oma biograafiliste andmete kirjeldamisel võimalikult täpselt järgida
alljärgnevat juhendit. Palun koostage andmefail Wordi või mõne muu
üldkasutatava tekstitarkvara abil (mitte teha PDF faili). Meile edastatud andmete
põhjal koostab andmebaasi toimetus teie biograafilise kirje. Andmete saatmisega
kinnitate, et annate meile loa avaldada need andmebaasi veebilehel. Vajadusel
küsime teilt täpsustusi.
Eesnimi ja perekonnanimi. Kui perekonnanimi on muutunud, nimetage ka
endine/endised nimed koos muutumise aastaga.
Sünniaeg. Päev, kuu, aasta ja koht (linn, alev või vald ja maakond), riik.
Perekondlik päritolu. Soovi korral perekondlik päritolu, vanemate amet või
elukutse.
Haridustee. Keskharidusasutuse nimi ja lõpetamise aasta; kõrgkooli
osakonna/teaduskonna/instituudi nimi, eriala ja lõpetamise aasta kõigi omandatud
kõrgharidusastmete (bakalaureus, magister, teadusmagister, doktor) kohta.
Teaduskraadi (PhD, teadusmagister) puhul võiks lisada väitekirja pealkirja ja
juhendaja nime. Soovi korral lisada olulisemad täiendusõpped kodu- ja välismaal,
nende nimetus ja aasta.
Tööelu. Asutused, kus olete töötanud, nii kodu- kui välismaal - asutuste nimetus,
ametikoht ja töötamise ajavahemik, märkida kõik töökohad alates tööelu algusest
tänini. Kui olete olnud õppejõud, võib soovi korral nimetada oma peamised
loengukursused.
Filmieriala(d). Filmielukutsed või filmiametid või muu(d) erialad, millel olete
filmide tegemisel töötanud, nendes ametites tegutsemise aastad/ajavahemik.
Ühiskondlik tegevus. Liidud ja organisatsioonid, sh erialaorganisatsioonid,
millesse olete kuulunud/kuulute, liikmeksoleku aastad. Lisage, kui olete olnud
nende juhtorganites. Olulisemad nõukogud, kolleegiumid, žüriid, muud projektid,
milles olete osalenud, aastad/ajavahemik.
Filmograafia. Andmebaasi toimetuse kogutud info põhjal luuakse personaalsed
filmograafiad isikulehtedele automaatselt. Siiski oleme huvitatud ka teie enese
poolt koostatud filmograafiast, isegi kui see pole ammendav. Miinimum oleks
nimetada teile olulised, peamised filmid, mida sooviksite näha oma biograafilises
kirjes. Märkige filmi(de) nimi, tootmisaasta, teie osalus/roll, amet iga filmi juures.
Filmiauhinnad ja nominatsioonid. Andmebaasi toimetus kogub küll infot
festivalidel ja muudes tunnustusvormides (Kulka, Neitsi Maali, EFTA) jagatavate
auhindade ja nominatsioonide kohta. Siiski - kontrolli ja täielikkuse huvides
palume ka teil koostada loend olulisematest nominatsioonidest ja autasudest, mida

olete oma (teie osalusel tehtud) filmide eest saanud. Märkige filmi(de) pealkiri,
nominatsiooni või autasu nimetus (mille eest), festivali või autasu väljaandja nimi
ja aasta.
Aunimetused ja autasud. Lisaks filmiauhindade saadud kodu- ja välismaised
autasud ja preemiad, riiklikud aumärgid jm, nimetus ja aasta.
Muu looming. Kui olete kirjutanud raamatuid, artikleid, muid trükiteoseid, loonud
muusikat või kujutava kunsti teoseid, märkige peamised, nende pealkirjad, aasta
ja muud ilmumise andmed.
Bibliograafilised andmed. Kui teie kohta on ilmunud kirjutisi või andmeid
trükistes või veebis või on teie kohta andmeid arhiivides, lisage palun viited neile
allikatele.
Kontaktandmed ja foto. Teie e-maili aadress, soovi korral kontakttelefon. Palun
lisage ka oma portreefoto.

Koostatud Wordi fail (mitte PDF) ja foto (jpg) saatke palun aadressile
efa@efa.ee

Andmebaasi toimetus tänab teid koostöö eest!

