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IZVLEČEK
Diplomska naloga je raziskovalno delo na področju fotografije, sestavljena iz
teoretičnega in eksperimentalnega dela dokumentacije starih fotografij. V
teoretičnem delu je predstavljena zgodovina fotografije, starejša – analogna in
novejša – digitalna fotografija ter njune prednosti in slabosti, načini klasičnega
shranjevanja fotografij na papirju in modernega shranjevanja s pomočjo
elektronskih naprav z možnostjo sprotnega urejanja v datoteke, podnaslavljanja,
popravljanja, brisanja, prenosa pregledovanja in arhiviranja posnetkov. V
eksperimentalnem delu so predstavljene možne poškodbe fotografij na papirju
zaradi vplivov temperature (visoka, nizka) in vlage (sladka in morska voda), ki
so jim bile fotografije izpostavljene v času preiskave. Praktični rezultati so
podkrepljeni z dvema anketama, ki opisujeta stanje na področju dokumentacije
fotografije in podajata predloge za shranjevanje fotografij. Digitalizirana in
natisnjena sta kolaža starih črno belih fotografij »Mamino otroštvo« in starih
barvnih fotografij »Moje otroštvo«. Ko z izbranimi in premišljenimi načini
dokumentiranja podaljšamo starim fotografijam življenjsko dobo, ohranjamo
spomine preteklih generacij.
Ključne besede: fotografija, analogna, digitalna, načini shranjevanja fotografij,
ohranjanje spominov.
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ABSTRACT
The diploma thesis is presenting work in the field of photography which consists
of theoretical and experimental documentation of old photographs. The
theoretical part presents the history of photography, older - analog and newer digital photography and their advantages and disadvantages, methods of
classical storing photographs on paper and modern storage by means of
electronic devices with the possibility of real-time editing of files, subtitling,
correction, deletion, transmission, inspection and archive footage. In the
experimental part, the potential damage to photos on paper due to the effects of
temperature (high and low) and humidity (freshwater and seawater), which the
photos were exposed at the time of the investigation are presented. Practical
results are illustrated by two surveys that describe the state of the documentation
photography, and offer suggestions for photos. Digitized and printed as collage
of old black and white photos are »My mother's childhood« and the old color
photographs »My childhood«. Through selected and clever ways of
documenting that prolong lifetime of old photographs the memories of past
generations are preserved.
Key words: photo, analog, digital, ways of photos storage, conservation of the
memory.
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UVOD

Ljudje od začetka civilizacije ustvarjamo zgodovino, v kateri nastajajo spomini. Vsak človek
potuje skozi življenje in bolj kot je star, bolj so mu spomini dragoceni. Fotoaparat od iznajdbe
dalje pomaga ohranjati spomine družbi in posameznikom, zato je prizadevanje za ohranjanje
starih fotografij del dokumentiranja spominov (1).
Stare fotografije na papirju so krhki in dragoceni dokumenti, ki lahko sčasoma porumenijo in
zbledijo, se oluščijo in okrušijo. Naravnega postopka staranja papirja, na katerem so bile
razvite in obstojnosti barv, ni mogoče preprečiti. Barvne fotografije navadno zbledijo hitreje
kot črno bele, še posebej, če so bile izpostavljene neposredni sončni svetlobi. Primer zbledelih
fotografij so lahko razglednice, ki jih prodajajo na stojalih v turističnih obmorskih krajih.
Poleg naravnega staranja grozi fotografijam na papirju uničenje zaradi vlage in naravnih
katastrof, kot so poplave, cunamiji, plazovi, potresi in požari. Fotografije lahko poškodujejo
in uničijo (polijejo, zmečkajo, strgajo) tudi majhni otroci in hišni ljubljenčki. Fotografije so
ogrožene tudi v času prenove stanovanja, hiše, selitev, družbenih nemirov in vojn.
Strokovnjaki menijo, da se kar 70 % ljudi v življenju sooči z izgubo družinskih fotografij
zaradi prej naštetih vzrokov (2). Zavedanje ljudi o pomenu pravilne in varne dokumentacije
starih fotografij pa pogosto nastopi šele po uničenju (1).
V nalogi so predstavljene prednosti in slabosti analogne in digitalne fotografije s poudarkom
na ohranjanju trajnosti, ter skeniranje oziroma presnemavanje starih fotografij v digitalno
obliko in elektronske načine shranjevanja ter arhiviranja posnetkov s pomočjo tehničnih
naprav, kot so spominska kartica v digitalnem fotoaparatu, prenosnem pametnem telefonu,
tablici, trdi disk v računalniku, zunanji trdi disk, USB ključek, CD ROM, DVD ROM in
spletna mesta v oblakih (iCloud, Dropbox in Google Drive). Tudi elektronske naprave se
lahko uničijo zaradi vplivov okolja (vode, vročine, strele) in mehanskih poškodb zaradi padca
ali nepravilnega ravnanja. Pri prenašanju datotek prihaja tudi do okužb z računalniškimi
virusi. Ko se bodo v prihodnosti pojavile nove elektronske naprave za presnemavanje in
shranjevanje, bomo morali poskrbeti za ohranjanje dokumentacije s prenosom posnetkov iz
zastarelih na nove nosilce fotografij. Tudi kraja elektronskih naprav je pomemben vzrok, da
se lahko posnetki odtujijo in izgubijo za vedno (1).
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V okviru diplomske naloge so izvedene štiri laboratorijske preiskave obstojnosti fotografij, ter
dve anketi s področja dokumentacije starih fotografij ter dva digitalizirana in natisnjena
kolaža iz starih črno belih in barvnih fotografij.
Z raziskavo želimo analizirati trajen način ohranjanja fotografij in zmanjšati možnosti izgube
družinskih spominov več generacij. Pri današnjih možnostih dokumentacije, je škoda, da bi
sebe in mlajše generacije prikrajšali za spomine, ki krepijo stike med starejšimi in mlajšimi
člani družine ali pa nam približajo videz že davno preminulih sorodnikov, njihovo življenje in
delo. Če starejših družinskih fotografij ne shranimo na načine, ki jih omogoča današnja
tehnologija, jih lahko izgubimo za vedno.
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TEORETIČNI DEL

2.1 Zgodovina fotografije
Potovanje svetlobnih žarkov v ravnih črtah (premicah) je opisal že starogrški matematik
Evklid iz Aleksandrije okoli leta 300 pr. n. št.. Ugotovitev je potrdil astronom in matematik
Teon Aleksandrijski, ko je opazoval plamen sveče skozi majhno luknjico (3). V 9. stoletju je
arabski filozof in matematik Jusuf Al-Kindi ugotovil, da bo svetloba z levega konca plamena,
ki gre skozi majhno luknjico končala na desni strani, svetloba z desne strani pa na levi strani.
V 15. stoletju je italijanski renesančni slikar in izumitelj Leonardo da Vinci (1452-1519) z
uporabo znanja predhodnikov izvedel obsežno študijo optike in človeškega vida in leta 1502 v
Codex Atlanticus objavil prvi jasen potek eksperimenta. Italijanski učenjak, matematik in
dramatik Giovanni Battista

Della Porta (1535-1615), ki so ga imenovali tudi profesor

skrivnosti, je luknjico v temnem prostoru zamenjal s človeško lečo in v delu Magia Naturalis
opisal, kako nastane slika v očesu. Tudi nemški astronom matematik in astrolog Johannes
Kepler (1571-1630), ki je za astronomska opazovanja uporabljal temni prostor in je zanj leta
1604 zabeležil izraz camera (prostor, soba) in obscura (temna) (3).
Z izumom camere obscure je povezan začetek fotografije, slike na ploščah ali papirju pa so se
razvile šele v 18. stoletju. Camera obscura (temna soba) je predhodnica sodobnega
fotoaparata. V osnovi je to škatla, ki je v notranjosti počrnjena, skozi majhno odprtino pa
vanjo prodirajo žarki svetlobe. Na njeni zadnji steni nastane obrnjena slika predmeta pred
odprtino. Delovanje te naprave še zdaj posnemajo moderni fotoaparati in kamere, vendar v
veliko bolj zapleteni obliki (4).
Prvo prenosno camero obscuro je leta 1685 zasnoval nemški teolog in muzikolog Johann
Zahn (1641-1707). V notranjost je pod kotom 45 stopinj postavil ogledalo, ki je projiciralo
sliko na delno prepusten zaslon (3).
Številni ljudje so sodelovali pri izboljšanju tehnologije. V zadnjih dveh stoletjih se je camera
obscura razvila v fotoaparat, ki je v osnovi podoben, v praksi pa veliko bolj zapletena
naprava. Osnovna camera obscura se še vedno uporablja kot učni pripomoček, saj je preprosta
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za izdelavo in razlago ter zato primerna za učenje razumevanja osnov fotografije. Slika 1
prikazuje camero obscuro z dodanim ogledalom za lažje direktno opazovanje slike.

Slika 1: Camera obscura z dodanim ogledalom za lažje direktno opazovanje slike
De La Roch si je leta 1741 zamislil material, ki zajema barve na trdo ploščo, pokrito z
neznano snovjo, ki bi jo morali razvijati v temi, da bi postala vidna na svetlobi. Zamisel je
pozneje uresničil francoski izumitelj Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833), ki je leta 1827
izumil odtis na tiskarske plošče z materialom, ki se je strdil pri stiku s svetlobo. Potreben čas
osvetlitve tega materiala je bil osem ur (5).
Prvi slovenski fotograf in fotografski izumitelj je bil Janez Puhar (1814-1864) (4; 6).
Fotografski film je medij, ki se je uporabljal za zajem posnetka pri analognem fotografiranju.
Prevlečen je bil s svetlobno občutljivim slojem, ki se je ob osvetljevanju skozi fotografski
aparat, utrjeval in s tem zajemal posnetek. Tako kot posnetek na mediju (spominska kartica)
digitalne fotografije sam po sebi ni viden, tudi posnetek na filmu pri analognem fotografiranju
ni viden. Zato je potrebno za prikaz posnetka na filmu le tega razviti s tehnologijo razvijanja
filma, pri kateri se uporabljajo postopki (razvijanje, fiksiranje, spiranje in sušenje) (7). Na
sliki 2 je prikaz fotografskega filma Kodak.

Slika 2: Fotografski film
4

2.1.1 Kaj je fotografija in fotoaparat?
Besedo »fotografija« je skoval leta 1839 angleški astronom, matematik in kemik sir John
Frederick William Herschel (1792-1871), in sicer iz dveh grških besed: photos (svetloba) in
graphis (pisalo) (8). Fotografija je tehnika trajnega zapisovanja slike na različne načine. Ti
načini so kemični, mehanski in digitalni (4; 5).
Fotoaparat (fotografski aparat) ali fotografska kamera (angleški izraz camera) je naprava za
zajemanje svetlobe, ki ima na enem koncu objektiv za ustvarjanje svetlobne slike, na
nasprotnem pa enoto za njeno shranjevanje. Danes so v rabi različne vrste fotoaparatov,
delimo jih lahko po formatu svetlobnega tipala in/ali filmskega traku, vse te skupaj pa še
glede na shranjevalni medij (4; 9).

2.2 Analogna fotografija in dokumentacija fotografij
Analogni fotoaparati sprejemajo svetlobo iz objektiva na filmski trak. Padla svetloba preko
objektiva na filmu ustvari latentno sliko, ki sama po sebi ni vidna. Da se latentna slika na
filmu spremeni, je potrebno uporabiti postopek razvijanja filma. S postopkom razvijanja filma
pridobimo iz latentne slike negativni posnetek. Za pridobitev originalnega posnetka je
potrebno opraviti proces osvetljevanja filma. Pri razvijanju latentne slike v negativ se zvrstijo
procesi, kot so razvijanje, fiksiranje, izpiranje in sušenje. Pri postopku razvijanja gre za
proces, kjer s pomočjo organskega ali anorganskega reducenta pripravimo delce filma na
fiksiranje. Pri fiksiranju gre za odstranjevanje delcev na neosvetljenih delih filma in utrjevanje
delcev, ki so bili osvetljeni. Izpiranje je postopek, pri katerem iz filma speremo vse kemikalije
pred nadaljnjimi postopki. Po izpiranju sledi sušenje.
Pri postopku pridobivanja pozitiva si sledijo procesi osvetljevanje, razvijanje, izpiranje,
fiksiranje, izpiranje in sušenje. Osvetlitev poteka s pomočjo osvetljevalne naprave, pri kateri
nastavimo čas osvetljevanja fotografskega papirja. Ko naprava konča z osvetljevanjem
papirja, je potrebno papir potopiti v razvijalec. V razvijalcu se sčasoma na papirju pojavi
pozitivna slika. Ko je na papirju vidna pozitivna slika, je treba s papirja sprati razvijalec, po
končanem postopku izpiranja pa je potrebno pozitivno sliko fiksirati in s tem podaljšati njeno
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obstojnost. Za končno pridobivanje originalnega posnetka je treba najprej fiksir izprati iz
papirja in potem papir osušiti.
Analogna fotografija nastane pri razvitju negativa v pozitiv. Pri negativu je fotografija
obrnjena na glavo, ko pa jo razvijemo postane vidna. Lahko jo povečujemo, kopiramo ali
obdelamo. Razvijanje se začne v popolni temi, delovni postopki s pomočjo kemikalij pa si
sledijo zelo hitro (4). Filmske trakove se hrani v temi in pri sobni temperaturi. Klasično
izdelanih fotografij ni več, tudi v primeru, če so fotografije na negativu, te posnetke v
fotostudiju skenirajo in jih s tem spremenijo v digitalno obliko.
Zaradi redkosti in visoke cene so bile fotografije na papirju v preteklosti bolj dragoceni
dokumenti kot danes. Ljudje so jih hranili skupaj s pomembnimi listinami, kot so rojstni in
poročni list, spričevalo, diploma, dokumenti o lastništvu nepremičnin. Starši so jih želeli
ohraniti za otroke v čim boljšem stanju, zato so jih vlagali v knjige s trdimi listi in v usnje
oblečenimi platnicami. Takšno zbirko slik so poimenovali foto album. Najprej so jih ročno
izdelovali knjigovezi, pozneje je postala izdelava foto albumov industrijska in serijska (2).
Ko je bilo fotografiranje že nekoliko bolj razširjeno in fotografije cenejše, so za posebna
darila lepili ali šivali škatle iz fotografij, v katerih so hranili preostale fotografije in
pomembne dokumente. Najbolj razširjeni načini izdelave so bili rezanje, lepljenje, zgibanje in
krašenje. Iz roda v rod se prenašale stenske lepljenke fotografij (kolaži), namizne in viseče
slike portretov in krajin (pogosto zavarovane s steklom), kolažne šatulje, družinski
fotoalbumi, fotodnevniki (kjer je poleg fotografij tudi kaj napisano), razglednice, čestitke,
kazala in ovitki za knjige (1; 10).
Z razvojem barvne fotografije in razvojem polimernih materialov so se pojavili albumi s
tankimi in trdimi platnicami velikosti fotografij, v katerih so namesto listov vložili prosojne
mape. V nekaterih družinah je že toliko fotoalbumov, da zanje zmanjkuje prostor na policah
in v omarah.
Skupaj s fotografijami se je iz roda v rod prenašalo znanje o shranjevanju. Ljudje so vedeli, da
jih ne smejo hraniti na mestih z velikimi spremembami temperature (podstrešje, klet), še
posebej ne v vlažnih prostorih, kjer bi se lahko poškodovale. Tudi stenam v hiši in stanovanju,
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kamor lahko posije sonce, so se raje izognili, saj so ugotovili, da tam sčasoma zbledijo, osebe
in predmeti na njih pa izgubijo prepoznavnost.
Leta 2009 je proizvajalec Kodak izdelal zadnji fotografski film.

2.3 Digitalna fotografija in dokumentacija fotografij
Digitalni fotoaparati uporabljajo tipala iz svetlobno občutljivih elektronskih elementov,
podatke pa zapisujejo na različne pomnilniške medije. Sam postopek fotografiranja se od
razvoja pa do danes ni spremenil, saj se za zapisovanje fotografije še zmeraj uporablja
svetloba. V primerjavi s klasičnim fotografskim aparatom, ki zapiše fotografijo na negativ, je
pri digitalnem fotoaparatu zapisana na fotografsko tipalo. Digitalna fotografija nastane pri
digitalnem zapisu na elektronsko napravo ali nosilec fotografije spominsko kartico (11)
Fotografijo naredimo iz digitalnega posnetka s pomočjo različnih tiskalnikov, kot so kopirni
oziroma tiskalni stroji. Tudi digitalni zapis na foto papir uporablja za osvetlitev svetlobo.
Digitalna fotografija je znana po kakovosti in nižji ceni fotografij v primerjavi z analogno (2;
4). Tehnologija zapisovanja digitalnih fotografij je nastala zaradi potreb po oblikovanju večjih
fotografij ali plakatov, ki jih treba čim bolj kakovostno in poceni prenesti na papir z dobro
obstojnostjo.
Namesto filmskega negativa za shranjevanje slike pri analognem fotoaparatu, pa pri
digitalnem uporabljamo spominske kartice, na katero digitalni fotoaparati shranjujejo
posnetke. Pri klasičnih analognih fotoaparatih smo morali za različne svetlobne razmere
uporabiti primerno občutljiv film, zdaj pa občutljivost (100, 200, 400 ISO) spreminjamo samo
z nastavitvijo v digitalnem fotoaparatu. Pri digitalnemu fotografiranju vidimo posnetek takoj,
saj imamo vgrajen ekran, na katerem lahko takoj pregledamo nastale posnetke. Posnetke si
shranimo na trdi disk računalnika ali na druge elektronske medije, kjer jih lahko ponovno
pogledamo, popravimo in tudi brišemo, če želimo. Posnetke lahko pošiljamo prijateljem in
znancem po elektronski pošti ali kako drugače s pomočjo spletnega omrežja, lahko jih
zapečemo na CD, gledamo na televiziji, si jih sami natisnemo doma ali damo izdelati
fotografije v foto studio (4).
V foto laboratoriju nam po istem kemijskem postopku kot prej iz klasičnih negativov,
razvijejo fotografije. Edina razlika je, da namesto presvetlitve negativa na papir, to delo
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prevzame laser, ki osvetljuje fotografski papir. Ker ti stroji uporabljajo digitalno
osvetljevanje, lahko rečemo, da klasično izdelanih fotografij ni več.
Po arhiviranju lahko digitalne posnetke na spominskih karticah izbrišemo in kartico ponovno
uporabimo (12).
2.3.1 Elektronski nosilci fotografij
a) Zgoščenka ali CD-ROM je vrsta optičnega diska CD (angl. Compact Disc), ki služi
za branje. Pri velikih nakladah je to najcenejša oblika zapisa. Na enem disku je prostor
za okoli 700 MB podatkov, kar pomeni, da lahko nanj zapišemo približno 700
milijonov črk dolgo besedilo, približno eno uro barvnega filma ali nekaj ur glasbe.
Zadnjih nekaj let njihovo uporabo vsak dan bolj izpodrivajo DVD-ji (programska
oprema) in USB ključki za prenašanje besedilnih podatkov in slik, na primer fotografij
(13).
b) Trdi disk (angl. Hard Disk Drive, HDD) ali tudi samo disk, je najbolj razširjena vrsta
zunanjega pomnilnika. Je poceni in ob izklopu ohrani vsebino. Vsi podatki (besedilo,
slika, film, zvok, programi, gonilniki ...) na trdem disku so zapisani v datotekah (14).
c) Optični bralnik ali skener (angl. scanner) ni namenjen shranjevanju, kot zgoščenka,
trdi disk in USB-ključ. Je naprava, ki iz analogne oblike pretvori sliko v digitalno
obliko in jo shrani v računalnik. Pri tem uporablja tehnologijo, podobno tehnologiji
kopirnih strojev. Pri majhnih optičnih bralnikih z roko potegnemo čez dokument, večji
bralniki pa imajo ravno površino, podobno kot kopirni stroji, na katero postavimo
dokument, ki ga želimo digitalizirati. Območje ločljivosti je od 600 do 2400 dpi.
Uporaba skenerjev je razširjena v namiznem založništvu (DTP) – vključevanje
fotografij in drugih slik v publikacije, v javnih službah, kjer je potrebno digitalno
shranjevanje dokumentov, tudi starejših, ki niso bili v digitalni obliki. Obstajajo
posebni skenerji, bodisi za diapozitive ali pa fotografske negative (15).
d) USB-ključ (angl. USB key, USB flash drive) je majhen priročni zunanji pomnilnik.
Uporablja se za prenos podatkov med digitalnimi napravami (računalniki). Ima veliko
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večjo zmogljivost kot disketa in je preprostejši za uporabo od CD/DVD zapisovalnika.
Narejen je iz ROM (flash RAM) čipov. Nima svoje energije za delovanje, jemlje jo iz
gostitelja (računalnika). Razvili so ga v podjetju IBM leta 1998 kot zamenjavo za
disketnik. Novejši modeli omogočajo zagon računalnika in programov ter imajo nekaj
GB prostora za shranjevanje (16).
2.3.2 Digitalni fotoalbum

Ko imamo na spominski kartici ene izmed možnih elektronskih naprav (fotoaparat, pametni
telefon, tablica, kamera) večje število posnetkov (več sto, včasih več tisoč), je čas, da si jih
ogledamo, obdelamo in uredimo v digitalni fotoalbum (2).
Vsaka digitalna fotografija je računalniška datoteka, dokler je ne natisnemo na papir. Zato
moramo paziti, kaj počnemo z datotekami. Za začetek jih prenesemo s spominske kartice, saj
na njej slej ali prej ni več prostora. Če uporabljamo računalnik, fotografije prenesemo na trdi
disk in naredimo še kopijo na ostalih elektronskih nosilcih. Na disku namreč izvirniki niso
dovolj varni, saj jih lahko pomotoma zbrišemo, lahko pa se disk pokvari in ostanemo brez
fotografij. Ob shranjevanju na CD-ju ali DVD-ju moramo vsak plošček shraniti v škatlico, ki
jo moramo hraniti v suhem in temnem prostoru pri sobni temperaturi enako kot fotografije na
foto papirju. Na ploščke ne lepimo nalepk, s posebnim pisalom pa napišemo najnujnejše.
Najmanjši so USB-ključki, zato moramo paziti, da jih pri shranjevanju ne založimo ali
izgubimo. Zaradi možnosti poškodbe moramo biti pazljivi tudi pri jemanju ključka iz
računalnika. Pri večji uporabi, še posebej izmenjavi USB ključkov med uporabniki, je večja
možnost širjenja računalniških virusov.
Ko fotografije shranimo na računalniški disk, jih obdelamo in poskrbimo za red. V primerjavi
z analogno fotografijo lahko na digitalnih posnetkih popravimo številne napake. Večji
popravki zahtevajo več znanja in izkušenj z računalniškimi programi, kot je Adobe
Photoshop, za ljubitelje pa so v komercialni ponudbi manj zapleteni programi, kot so Picaso,
Pixa in drugi, ki so manj učinkoviti.
Ko obdelujemo fotografije, najprej poskrbimo za izrez. Tudi najboljši fotograf včasih ne more
vplivati na pravilno kompozicijo. Zgodi se, da ob pritisku na sprožilec zaide na posnetek roka
mimoidočega. Nekateri fotografi namenoma slikajo nekoliko več okolice in šele na
računalniku določijo končni izrez. Ko fotografijo shranimo moramo paziti, da ne shranimo
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čez originalni posnetek (morda ga bomo še potrebovali), ampak, da jo shranimo na novo. Pri
obdelavi pazimo na poravnavo, v kolikor nismo držali fotoaparata naravnost. Nato se
posvetimo svetlosti, kontrastu in barvam. Elektronika v fotoaparatu skuša čim bolje opraviti
svoje delo, toda zlasti v težjih svetlobnih razmerah ji to ne uspe v celoti. Fotografija je lahko
presvetla ali pretemna, barve neizrazite, še posebej pri umetni svetlobi ni pravih odtenkov. Pri
fotografiranju ljudi z bliskavico lahko nastanejo rdeče oči, ki se jih da odpraviti v vsakem
računalniškem programu. Na fotografiji lahko tudi kaj odstranimo z retuširanjem, na primer,
če smo zajeli žico od daljnovoda, včasih tudi nepravilnosti na obrazu in telesu, kot so mozolji
in pege. Ko smo s fotografijo zadovoljni, jo shranimo in uredimo v arhiv. Če želimo
fotografije podariti prijateljem in znancem jih pošljemo po e-pošti, prenesemo na ključku ali
pa podarimo na CD-ju ali DVD-ju. Posnetke v arhivu si lahko na računalniku ogledamo kadar
koli ali pa organiziramo družabne oglede s prikazovanjem fotografij na televiziji ali na panoju
(1; 2; 4).
Za vse, ki imajo radi v roki fotografije v fizični obliki lahko digitalne posnetke natisnemo na
fotopapir z domačim tiskalnikov, običajno pa naredijo bolj kakovostne fotografije v foto
studiju ali v tiskarni. Prednosti domačega tiskanja so ustvarjalna svoboda, fotografijo
natisnemo kadar koli, s tem si prihranimo čas in denar za pot do foto studia. Po drugi strani pa
nam lahko domače tiskanje vzame veliko časa, ter tudi kakovost je slabša. Ne nazadnje
ugotovimo, da z domačim tiskanjem ne prihranimo denarja, ker so barve za tiskalnike precej
drage. V foto studijih imajo tiskalnike, v katere vložijo 6 do 8 barv, zato so barve na
fotografiji bolj realne kot doma, ko imamo samo osnovne štiri (cian, magenta, rumena in
črna). V foto studio lahko prinesemo fotoaparat, USB-ključek, CD-ROM, DVD-ROM,
pošljemo po e-pošti ali s posebnih spletnih straneh oziroma spletnih mestih v oblakih (iCloud,
Dropbox in Google Drive) (2).
Podobno kot fotografije izdelane iz analognih posnetkov lahko fotografije iz digitalnih
posnetkov vložimo v fotoalbum. Z nekoliko več ustvarjalnosti lahko izdelamo kolažne škatle,
fotodnevnike, fotoknjige ali pa damo fotografije natisniti na majice, brisače, skodelice in
druge okrasne in uporabne predmete. Foto življenjske zgodbe so še posebej pomembne pri
proslavljanju okroglih obletnic družinskih članov. S kolažnimi albumi, plakati in knjigami z
ali brez opisov lahko predstavimo najpomembnejše in najboljše trenutke v življenju
posameznika ali podjetja. Uspešen avtor takšnega izdelka pa potrebuje ne le profesionalno
znanje o fotografiji in možnostih dokumentacije, ampak mora imeti umetniško žilico in
psihološko razgledanost glede na namen izdelanega kolaža (1; 17; 18).
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2.4 Prednosti in slabosti analogne in digitalne dokumentacije fotografij
Vsaka dokumentacija fotografij ima svoje prednosti in slabosti. Vsem je jasno, da ima novejša
digitalna fotografija več prednosti kot slabosti, toda vseeno so izdelane fotografije manj
kakovostne kot pri analogni fotografiji (2). V preglednici 1 so predstavljene prednosti in
slabosti primerjalne analize analogne in digitalne fotografije.
Preglednica 1: Primerjalna analiza analogne in digitalne fotografije
Analogna fotografija
-

-

Prednosti

-

-

dobra obstojnost pri
pravilnem arhiviranju v
optimalnih razmerah.
Film (negativ, diapozitiv) in
arhiv fotografij v albumu,
fotografija na steni lahko
dočaka več sto let,
manjša izguba posnetkov
(na filmu je prostor za 12 do
36 posnetkov) v primerjavi z
velikim številom posnetkov,
ki se lahko shranijo na
elektronskem mediju, če
pride do poškodbe
(uničenja) pri filmu
(negativu, diapozitivu),
da je pregledovanje
klasičnih fotografij v
albumih podobno listanju in
branju knjig.

Digitalna fotografija
-

-

-

-

takojšna možnost ogleda fotografije in
analiza kakovosti posnetka (pregled
postavitve, osvetlitve in kontrastov),
ni stroška s filmom,
z digitalnim fotoaparatom lahko
upravljamo pri ustvarjanju svetlobe in
tudi z računalniškimi programi lahko
popravimo marsikatero napako,
fotografije si lahko ogledamo na
televizijskem zaslonu in pri tem ne
potrebujemo računalnika in ne razvitih
fotografij,
večina digitalnih naprav omogoča tudi
snemanje filma,
tiskanje fotografij je enostavno,
da je pošiljanje fotografij sorodnikom,
prijateljem po e-pošti hitrejše in cenejše,
fotografije so pregledno arhivirane, če
smo jim izbrali razumljive podnapise in
oznake za posnetke, na primer
številčenje po letih, pojmih, kot so
potovanje, rojstni dan in druga.
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-

Slabosti

-

-

precej dražja fotografska
oprema in pripomočki,
da je manj praktična in zato
za amaterske fotografe manj
primerna,
albumi so lahko težki in
zasedajo veliko prostora.
Fizične poškodbe fotografij
povzročijo neprepoznavnost
fotografije

-

-

omejena življenjska doba posameznih
elektronskih medijev, možnost okužbe z
računalniškimi virusi pri prenosu
posnetkov s ključki in mehanske
poškodb medija,
zastaranje starih elektronskih medijev v
primerjavi z novimi; s sodobno
tehnologijo nastajajo spremembe, ki so
lahko sčasoma vzrok, da bodo digitalno
zapisane fotografije postale nedostopne
in s tem izgubljene (2; 19).

Analogna fotografija je boljša, ker je pregledovanje klasičnih fotografij nekako podobno
listanju knjig, uporabniku bolj domača, še posebej, če je kakovost fotografij dobra.
Digitalna fotografija pa je v primerjavi z analogno fotografijo boljša zaradi takojšnega ogleda
fotografije, možnosti popravljanja fotografije, pregledovanja na računalniku, televiziji in
pošiljanja po e- pošti.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Materiali in metode za analizo fotografij
Analizirali smo obstojnost fotografij (vzorcev) v različnih medijih, pri temperaturi (vroče,
hladno) in v vodi (sladka, slana), tako da smo med seboj primerjala isti posnetek na papirju
različne kakovosti. Metodi, ki smo ju uporabila sta bili anketna vprašalnika, ki sta bila
namenjena amaterskim (ljubiteljskim) fotografom in profesionalnim (poklicnim) fotografom,
ter izdelava kolažev iz starih fotografij.
Analize

Metode





Anketni vprašalnik



Kolaž

Obsotojnost:
o Temperatura (vroče, hladno)
o Voda (sladka, slana)

3.2 Opisi in oznake vzorcev
USB-ključek z enim digitalnim posnetkom smo nesli v dva foto studia (Foto Tivoli in Foto
Bammera), kjer so mi za potrebe izpostavljanja fotografij različnim abiotskim dejavnikom
(visoki in nizki temperaturi, sladki in morski vodi) izdelali po pet enakih fotografij. Isti
posnetek sem petkrat natisnila na foto papir z domačim tiskalnikom HP 5525. En komplet treh
fotografij (Foto Tivoli, Foto Bammera in doma) smo shranili kot originalni vzorec, druge štiri
komplete pa smo uporabili pri izvedbi eksperimentov.
Na vseh fotografijah smo uporabili barvni model CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-Black), ki
je eden izmed najpogosteje uporabljanih barvnih modelov v tisku. Sestavljajo ga štiri
procesne barve: cian, magenta, rumena in črna. Z različnimi mešanicami teh barv lahko
dobimo vse barve definirane v tem barvnem modelu (20). V Preglednici 2 so predstavljeni
originali vzorčnih fotografij.
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Preglednica 2: Originali vzorčnih fotografij natisnjenih v: 1. Foto Tivoli, 2. Foto Bammera in
3. Tiskalnik HP 5525
Originali vzorčnih fotografij
V1: Foto Tivoli

V2: Foto Bammera

V3: Tiskalnik HP 5525

Opis vzorčne fotografije
Na vzorcu, opazimo, da

Na vzorcu, opazimo, da je

Na vzorcu, opazimo, da

magenta barva odstopa od

cian barva primerljiva z

sta rumena in magenta

optimalne barve, medtem

optimalno barvo, medtem

barva primerljivi z

ko ostale 3 barve lahko

ko ostale 3 barve lahko

optimalnima barvama,

definiramo kot

definiramo kot

medtem ko črna in cian

primerljive optimalnim

odstopajoče od

barva odstopata od

barvam.

optimalnih barv.

optimalne barve.

3.3 Metode analize vzorcev
Na vzorčnih fotografijah, ki so bile razvite v Foto Tivoli, Foto Bammera in doma smo v času
eksperimenta izvedli osnovne in druge meritve.
3.3.1 Mehanska analiza vzorcev
Osnovne meritve so bile debelina vzorca, masa vzorca, velikost vzorca (15,1 cm x 10,1 cm) in
gramatura, druge pa sijaj, hrapavost, Lab* vrednosti in vizualna ocena.
a) Debelina (d) (SIST EN 20534) tiskovne podloge je pravokotna razdalja med zgornjo
A in spodnjo stranjo B papirja, ki je izražena v mm (21).
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b) Velikost vzorca ali površina vzorca A (cm2) je velikost fotografije. Velikosti
fotografij so 15,1 cm x 10,1 cm.
c) Gramatura (G) (SIST EN ISO 536) je površina mase enega m2 tiskovne podlage
(papir), izražena v g/m2. Izračunamo jo s pomočjo obrazca G = m/A (21).
d) Sijaj (ISO 8254) je zrcalni odboj svetlobe. Sijaj je optična lastnost površine papirja, ki
pove kolikšen delež vpadne svetlobe se odbije pod določenim kotom odboja in je
izražena v procentih (%). Ocena sijaja ima fiziološko in psihološko razlago
posameznega opazovalca in ni v celoti določena s fizikalnimi meritvami. Kadar se
svetloba odbija v vseh smereh, se odbija difuzno (21).
e) Hrapavost površine (ISO 4287). Meritve smo izvajali z napravo Roughness tester TR
200. Z meritvijo smo ugotavljali odstopanje površine od idealno gladke površine na
papirju ali kartonu. Hrapavost ali gladkost je v tesni povezavi s sijajem površine in je
odvisna od površinskega glajenja. Lastnosti hrapavosti in sijaja nista v povezavi pri
površinsko premazanih papirjih ali kartonih. Pomembna je pri pisalnih in tiskovnih
papirjih, in sicer je hrapavost kritični faktor, ki kontrolira stik med papirjem in
tiskovno formo (prenos tiskarske barve).
Metoda določanja hrapavosti z iglo oziroma s profilometrom je metoda, kjer se
hrapavost določa na način gibanja igle. Meritev se izvaja na ravni površini, na katero
položimo merilni podstavek (stekleno mizico), ki služi kot optimalno gladka površina.
Na to stekleno mizico položimo preskušanec. Na preskušance namestimo merilni
inštrument, ki vsebuje paličico z iglo. Ta paličica potuje po površini preskušanca in se
glede na njegovo hrapavost spušča ali dviga. Naprava nam kasneje na podlagi vseh
meritev njene poti določi najvišjo in najnižjo vrednost merjenja, ter razliko med tema
višinama, povprečno vrednostjo celotne meritve, ter standardni odklon vrednosti (21).
f) Lab* vrednosti (CIE 1976) so v barvnem prostoru in je najbolj izpopolnjen in
najpogosteje uporabljen sistem za vrednotenje barve. L* pomeni svetlost barve od 0
do 100, a* določa lego barve na rdeče-zeleni osi in b* določa lego barve na rumenomodri osi. Pri Lab* vrednostih smo meritve izvajali s spektrofotometrom Eye ona.
Uporabljala sem svetlobo D65 in kot 2° opazovalca (22).
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g) Vizualna ocena se razlikuje od vsakega posameznika posebej. Zato je vizualna ocena
lahko zelo zavajajoč podatek. Pri gledanju fotografij moramo vedeti, da ima pri
vizualni oceni lahko velik vpliv tudi odboj svetlobe v okolju, v kateri gledamo (22).
3.3.2 Metode preiskave obstojnosti fotografij

Na vzorčnih fotografijah, ki so bile natisnjene v Foto Tivoli, Foto Bammera in doma, smo
izvedli štiri eksperimente, s katerimi smo želeli povzročiti poškodbe (uničenje fotografije).
1. eksperiment: komplet treh fotografij smo izpostavili visoki temperaturi, in sicer 105
°C za 72 ur oziroma tri dni,
2. eksperiment: komplet treh fotografih smo položili v zamrzovalni del hladilne omare,
in sicer na temperaturo -7 C za 720 ur oziroma en mesec (30 dni),
3. eksperiment: komplet treh fotografij smo potopili v sladko vodo in opazovali
dogajanje po petih in desetih minutah, po 1 uri in več dneh,
4. eksperiment: komplet treh fotografij smo potopili v morsko vodo in opazovali
dogajanje po petih in desetih minutah, po 1 uri in več dneh.
Laboratorijski del prvega eksperimenta smo izvedli na Naravoslovnotehniški fakulteti, drugi,
tretji in četrti eksperiment pa v stanovanju doma. Opazovanja smo beležili s snemanjem slike
in zvoka (mojih komentarjev) s pomočjo prenosnega telefona Samsung S5.
Rezultate 1. eksperimenta smo analizirali s pomočjo meritev sijaja, hrapavosti, Lab* vrednosti
in vizualne ocene pred eksperimentom in po njem. Rezultate 2., 3. in 4. eksperimenta smo
dobili le na podlagi vizualne ocene pred eksperimentom. Meritve sijaja, hrapavosti, Lab*
vrednosti niso bile mogoče ali pa so bile brez pomena. Rezultate smo predstavili s slikami in
preglednicami.
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3.3.3 Anketa

Stanje na področju dokumentacije fotografij smo preverili z dvema elektronskima anketama.
Prvo (Priloga 1) smo poslali 200 amaterskim (ljubiteljskim) fotografom na njihove e-naslove,
drugo (Priloga 2) pa 20 profesionalnim (poklicnim) fotografom na e-naslove foto studia. Prve
smo spraševali, ali razlikujejo med analogno ali digitalno fotografijo. Zanimalo nas je, kateri
fotoaparat uporabljajo in kako arhivirajo posnetke (fotografije), kolikokrat in za katere
priložnosti nesejo digitalne posnetke v foto studio, da iz njih izdelajo fotografije? Z drugo
anketo za profesionalne fotografe v foto studiu smo skušali dobiti predloge in nasvete, ki bi
koristili ljubiteljskim fotografom pri izbiri najustreznejših načinov shranjevanja fotografij.
Ankete so v prilogi.
3.3.4 Opis izdelave kolaža črno belih fotografij: »Mamino otroštvo«
Iz albuma družinskih fotografij, ki je nastal v otroštvu moje mame Darje sem izbrala 12
fotografij iz obdobja 1962 do 1969 za prenos v digitalno obliko. Avtor črno belih posnetkov,
ki so bili narejeni na črno beli negativ z analognim fotoaparatom Praktica, je bil moj dedek
Jože. Fotografije so bile razvite na precej trd foto papir pri takrat znanemu in cenjenemu
ljubljanskemu fotografu Karlu Holynskemu v Foto ateljeju Holynski (1928-2004). Fotografije
različnih velikosti so večinoma visokega sijaja, belo obrobljene, nekatere z gladkim, druge z
rahlo nazobčanim zunanjim robom, lepo ohranjene brez opaznih porumenitev ali poškodb.
Izbrane fotografije sem preslikala s skenerjem HP Deskjet 5525, jih razporedila in natisnila na
format lista A4.

3.3.5 Opis izdelave kolaža barvnih fotografij: »Moje otroštvo«
Iz albumov mojih fotografij, ki so nastale v otroštvu, sem izbrala 12 fotografij iz obdobja
1993 do 2000 za prenos v digitalno obliko. Avtorja posnetkov, ki so bili narejeni na barvni
negativ z analognim fotoaparatom Canon, sta bila moja mami Darja in očka Miran.
Fotografije so bile razvite na klasičnemu fotopapirju s sijajem v podjetju Foto Tivoli.
Fotografije večinoma velikosti (8,5 cm x 12,5 cm) imajo gladek rob, brez belega okvirja. V
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albumih v velikosti fotografij so bile posamezne vložene v prozorne ovitke, zato vse lepo
ohranjene. Kljub večkratnemu pregledovanju ni opaznih prstnih odtisov, raz in zavihkov.
Izbrane fotografije sem preslikala s skenerjem HP Deskjet 5525, jih razporedila in natisnila na
format lista A4.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 Rezultati mehanske analize vzorcev
Vzorce treh fotografij smo izpostavili povečani temperaturi, in sicer 105 °C za 72 ur.
Analizirali smo sijaj, hrapavost, Lab* vrednosti in zapisala vizualno oceno. V preglednici 3 so
prikazane osnovne lastnosti vzorčnih fotografij pred eksperimentom.

Preglednica 3: Osnovne lastnosti vzorčnih fotografij pred eksperimentom
Osnovni podatki
Oznaka vzorca

V1: Foto Tivoli
V2: Foto Bammera
V3: Tiskalnik HP 5525

Masa vzorca

Debelina
vzorca

Velikost
vzorca

Gramatura

m1 (g)
3,141
3,198
4,025

d (mm)
0,192
0,201
0,267

A (m2)
0,015
0,015
0,015

G (g/m2)
209,400
213,200
268,333

4.1.1 Sijaj
Meritve sijaja fotografij smo izvajali na štirih mestih (cian, magenta, rumena in črna). Razliko
smo dobili tako, da smo najprej izvedli meritve pred eksperimentom in po njem.
Fotografije imajo že na prvi pogled visok sijaj, zato pričakujemo visoke vrednosti meritev
sijaja, to je nad 75 %. Pri merjenju sijaja na fotografiji natisnjeni doma, smo opazili, da se je
sijaj s sušenjem povečeval, kljub temu pa ni bil enak fotografijama iz Foto Tivolija in Foto
Bammere. Na sliki 5 opazimo da sprememba sijaj črne barve odstopa od ostalih treh barv,
zaradi tega odstopanja pa so sijaji po sušenju med seboj primerljivi, kar pomeni, da se je sijaj
ostalih barv bistveno izboljšal s sušenjem.
Pri sliki 3 in 4 takšnih sprememb nismo opazili, saj so osnovne vrednosti že bile ekstremno
visoke, najmanjša vrednost sijaja je bila 95 %. Pri fotografiji natisnjeni doma s tiskalnikom
HP 5525 se je zaradi povečane temperature oziroma, ker se je barva zapekla ob sušenju
povečal sijaj fotografije. Kljub temu, da se je sijaj pri doma natisnjeni fotografiji povečal, pa
ni dosegel sijaja drugih dveh fotografij.
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V1: Foto Tivoli
Sijaj (%)

3
1
-1
-3
-5
-7
-9
-11

CD

MD

Cyan

1,2

0,6

Magenta

1,8

0,7

Yellow

-0,3

2,6

Black

-0,6

-0,7

Slika 3: Razlike v sijaju fotografije razvite v Foto Tivoliju pri meritvi pred in po izpostavitvi
visoki temperaturi

Sijaj (%)

V2: Foto Bammera
3
1
-1
-3
-5
-7
-9
-11

Daljša

Krajša

Cyan

-0,5

-1,5

Magenta

-1,8

-0,5

Yellow

0

0,1

Black

1,9

-1,6

Slika 4: Razlike v sijaju fotografije razvite v Foto Bammera pri meritvi pred in po izpostavitvi
visoki temperaturi
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Sijaj (%)

V3: Tiskalnik HP 5525
3
1
-1
-3
-5
-7
-9
-11

CD

MD

Cyan

-8,8

-8,5

Magenta

-6,8

-5,7

Yellow

-6,9

-7,2

Black

-3,4

-0,9

Slika 5: Razlike v sijaju fotografije razvite s tiskalnikom HP 5525 pri meritvi pred in po
izpostavitvi visoki temperaturi

4.1.2 Hrapavost
Meritev hrapavosti smo nameravali izvesti po metodi Bendtsen, vendar zaradi močno
obdelane površine materiala, meritev ni bila mogoča, saj je bila vrednost hrapavosti na vseh
preizkušancih pod spodnjo mejo merjenja, to je pod 5 ml/min. Tako smo se odločili, da bomo
izvedli meritev hrapavosti s pomočjo profilometra. Meritev hrapavosti je potekala na enak
način kot pri sijaju. S to metodo ugotavljamo spremembe v parametrih Ra, Rq, Rp, Rz in Rv.
Na slikah je videti spremembe pri fotografiji pred in po izpostavitvi visoki temperaturi. V
primeru, ko graf prikazuje pozitivno vrednost, se je merjena količina izboljšala, to pomeni, da
je v tem primeru fotografija izgubila na hrapavosti, ko pa je bila vrednost negativna, se je na
fotografiji hrapavost povečala. Iz grafov je razvidno, da so se pojavile največje spremembe v
hrapavosti pri fotografiji iz Foto Tivolija (slika 6). Največje razlike so bile opazne pri črni
barvi, najmanj pa se je hrapavost spremenila pri magenti. Barva cian in rumena sta se
spreminjali popolnoma enako. Presenetljivo je, da je bilo najmanj sprememb pri fotografiji
natisnjeni doma s tiskalnikom HP 5525 (slika 8). Pri tej fotografiji se je vrednost hrapavosti
pri rumeni barvi celo zmanjšala v vseh merjenih parametrih. Pri fotografijah iz Foto Bammera
(slika 7) lahko ugotovimo, da so se vrednosti hrapavosti pri vseh barvah spreminjale
enakomerno.
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Če pogledamo parameter Ra (um) na meritvah hrapavosti pa lahko ugotovimo, da je vzorčna
fotografija iz foto Tivolija (slika 6) pri vseh barvah z izjemo magente najmanj hrapava,
medtem ko so ostale vrednosti hrapavosti najvišje. Najslabša osnovna meritev je pri
fotografijah foto Bammera(slika 7), kjer so barve magenta, črna in rumena na drugem mestu,
cian pa na zadnjem mestu. Najmanjše odstopanje med samimi meritvami je bilo pri črni barvi,
največje odstopanje pa pri magenti. Če primerjamo same meritve parametra Ra (um) na
meritvah po sušenju lahko opazimo, da so vrednosti hrapavosti najboljše pri fotografiji, ki je
bila natisnjena doma s tiskalnikom HP 5525(slika 7), najslabše pa se je odrezala fotografija iz
Foto Tivolija. Opazimo, da so vse vrednosti, ki so bile prej najboljše postale najslabše.

Hrapavost R (um)

V1: Foto Tivoli
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1

Ra

Rq

Rp

Rz

Rv

Cyan

-0,244

-0,279

-0,445

-0,809

-0,363

Magenta

-0,076

-0,096

0,123

-0,076

-0,2

Yellow

-0,256

-0,315

-0,412

-0,776

-0,365

Black

-0,286

-0,329

-0,343

-0,84

-0,497

Slika 6: Razlike v hrapavosti fotografije razvite v Foto Tivoliju pri meritvi pred in po
izpostavitvi visoki temperaturi
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Hrapavost R (um)

V2: Foto Bammera
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1

Ra

Rq

Rp

Rz

Rv

Cyan

-0,158

-0,203

-0,245

-0,553

-0,308

Magenta

-0,157

-0,176

-0,232

-0,483

-0,251

Yellow

-0,143

-0,158

-0,251

-0,356

-0,104

Black

-0,171

-0,214

-0,271

-0,416

-0,143

Slika 7: Razlike v hrapavosti fotografije razvite v Foto Bammera pri meritvi pred in po
izpostavitvi visoki temperaturi

Hrapavost R (um)

V3: Tiskalnik HP 5525
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1

Ra

Rq

Rp

Rz

Rv

Cyan

-0,06

-0,082

-0,056

-0,123

-0,067

Magenta

-0,172

-0,101

-0,104

-0,236

-0,131

Yellow

0,092

0,112

0,189

0,267

0,079

Black

-0,072

-0,077

0

-0,208

-0,207

Slika 8: Razlike v hrapavosti fotografije razvite s tiskalnikom HP 5525 pri meritvi pred in po
izpostavitvi visoki temperaturi
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4.1.3 Lab* vrednosti

a)

b)

c)

d)

Slika 9: Razlika Lab* vrednosti na fotografijah iz Foto Tivolija: a) cian, b) magenta, c)
rumena in d) črna

Pri cian barvi je nesušena fotografija svetlejša kot sušena (slika 9). Če fotografijo iz Foto
Tivolija primerjamo s fotografijo razvito doma, je vseeno bolj podobna cian barvi, saj ima
domača fotografija odtenek sive (slika 9 in 13). Pri magenta barvi je nesušena fotografija bolj
vijoličaste barve kot sušena(slika 9). Če jo primerjamo s fotografijo razvito doma veliko bolj
potegne na modrikasto vijoličasto barvo (slika 9 in 13). Rumena barva je pri obeh podobna,
obe sta temnejši in imata dodano zelenkasto barvo (slika 9). Črna barva je glede na fotografijo

Lab vrednosti

iz Foto Bammere manj izrazitejša, saj je nekoliko sivkaste barve (slika 9 in 11).

6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

V1: Foto Tivoli

L*

a*

b*

Cyan

0,837

-0,353

-2,076

Magenta

1,102

-0,668

-1,519

Yellow

0,426

-0,200

1,890

Black

0,100

-1,187

0,789

Slika 10: Razlike v laboratorijskih vrednostih pri fotografiji razviti v Foto Tivoliju pri meritvi
pred in po izpostavitvi visoki temperaturi
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a)

b)

c)

d)

Slika 11: Razlika Lab* vrednosti na fotografijah iz Foto Bammere: a) cian, b) magenta, c)
rumena in d) črna

Pri cian barvi sta obe zelo podobne barve, sta pa temnejši od original fotografije (slika 11). Če
jo primerjamo s fotografijo razvito doma in v Foto Tivoliju je najbolj podobna cian barvi in
ima tudi najmanj razlik (slika 9, 11 in 13). Pri magenta barvi sta zopet obe zelo podobni kot
sušena in nesušena fotografija. Obe sta bolj vijoličaste barve kot magenta barve (slika 11).
Rumena barva je pri obeh podobna, obe sta temnejši in imata dodano zelenkasto barvo (slika
11). Črna barva je glede na domačo fotografijo bolj izrazita, saj je bistveno manj sivkasta,

Lab vrednosti

enako lahko trdim za fotografijo iz Foto Tivolija (slika 9, 11 in 13).

6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

V2: Foto Bammera

L*

a*

b*

Cyan

0,338

1,532

-2,749

Magenta

-0,013

-0,603

-2,454

Yellow

0,271

-0,927

-0,702

Black

-0,223

-1,362

-0,997

Slika 12: Razlike v laboratorijskih vrednostih pri fotografiji razviti v Foto Bammera pri
meritvi pred in po izpostavitvi visoki temperaturi
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a)

b)

c)

d)

Slika 13: Razlika Lab* vrednosti na fotografijah natisnjenih s tiskalnikom HP 5525: a) cian,
b) magenta, c) rumena in d) črna

Pri meritvah je prišlo do več odstopanj, kot smo pričakovali, čeprav ni opaznih velikih
sprememb. Pri cian barvi je nesušena fotografija svetlejše barve kot sušena . Pri magenta
barvi je nesušena fotografija bolj vijoličaste barve kot sušena. Rumena barva je pri obeh
podobna, sušena je malenkost temnejša, se pa bistveno razlikuje od ručunalniške rumene
barve, saj natisnjeni barvi vsebujeta odtenek oranžne barve. Črna barva pa je najmanj izrazita,

Lab vrednosti

obe sta bolj sivi, sušena fotografija ima črno barvo v odtenku zelene. (slika 13).

6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

V3: Tiskalnik HP 5525

L*

a*

b*

Cyan

1,757

-0,024

-3,454

Magenta

-0,879

1,762

-7,479

Yellow

1,124

-2,564

4,966

Black

-1,190

0,267

1,459

Slika 14: Razlike v laboratorijskih vrednostih pri fotografiji razviti s tiskalnikom HP 5525 pri
meritvi pred in po izpostavitvi visoki temperaturi
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4.1.4 Vizualna ocena
Vizualno oceno smo izdelali s pomočjo vzorca, ki je bil izpostavljen visoki temperaturi v
primerjavi z originalom. Na preglednici 4 so opisane fotografije po izpostavitvi visoki
temperaturi.
Preglednica 4: Vzorčne fotografije natisnjene v: 1. Foto Tivoli, 2. Foto Bammera in 3.
Tiskalnik HP 5525 po izpostavitvi visoki temperaturi
Fotografij po izpostavitvi visoki temperaturi
V1: Foto Tivoli

V2: Foto Bammera

V3: Tiskalnik HP 5525

Opis fotografij po izpostavitvi visoki temperaturi
Fotografija razvita v foto

Fotografija razvita v

Fotografija razvita doma

Tivoliju ima barve

Foto Bammeri se je pri

ima najslabše lastnosti po

nekoliko svetlejše, kot so

barvah cian, magenta in

izpostavitvi visoki

na originalni fotografiji,

rumena nekoliko

temperaturi. Barvi cian in

fotografija pa se je

osvetlila, črna barva pa

magenta sta se za odtenek

zavihala na robovih.

je ostala enaka.

posvetlili. Rumena barva

Fotografija se je na

je postala bolj izrazita,

robovih popolnoma

skoraj fluoroscentna.

ukrivila.

Črna barva je dobila
odtenek kozmično modre
barve. Fotografija se je na
robovih nekoliko
zavihana.
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4.2 Rezultati analize: fotografije izpostavljene nizki temperaturi

Pri opazovanju vzorčnih fotografij pri shranjevanju na nizki temperaturi ni bilo opaženih
razlik med fotografijami glede na mesto izdelave. Na preglednici 5 so fotografije po
izpostavitvi nizki temperaturi.
Preglednica 5: Vzorčne fotografije natisnjene v: 1. Foto Tivoli, 2. Foto Bammera in 3.
Tiskalnik HP 5525 po izpostavitvi nizki temperaturi
Fotografij po izpostavitvi nizki temperaturi
V1: Foto Tivoli

V2: Foto Bammera

V3: Tiskalnik HP 5525

4.2.1 Vizualna ocena
V preglednici 6 so predstavljene lastnosti fotografij položenih v zmrzovalni del hladilne
omare.
Preglednica 6: Lastnosti fotografij položenih v zamrzovalni del hladilne omare, in sicer na
temperaturo -7 C za 720 ur oziroma en mesec (30 dni)
Mesto izdelave fotografije
Čas opazovanja

V1: Foto Tivoli

V2: Foto Bammera

V3: Tiskalnik HP
5525

Po 15 minutah

Ni spremembe

Ni spremembe

Ni spremembe

Po 30 minutah

Fotografija je
zavihana, vse barve so

Fotografija je
zavihana, vse barve so

Fotografija je
zavihana, vse barve so
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za odtenek temnejše
Po 18 urah

Po 1 mesecu

za odtenek temnejše

za odtenek temnejše

Fotografija je še
Fotografija je še
Fotografija je še
nekoliko bolj zavihana nekoliko bolj zavihana nekoliko bolj zavihana
Fotografija je bila
enaka kot pri
prejšnjem opazovanju,
zavihana, vendar
barvno nespremenjena

Fotografija je bila
enaka kot pri
prejšnjem opazovanju,
zavihana, vendar
barvno nespremenjena

Fotografija je bila
enaka kot pri
prejšnjem opazovanju,
zavihana, vendar
barvno nespremenjena

Pri fotografijah, ki so bile v zamrzovalniku, ni bilo velikih sprememb, tako da je tudi čas, ko
je bilo mogoče ugotoviti razliko, daljši kot pri drugih eksperimentih. Pri vseh vzorcih se je
spremenila barva, ki je postala temnejša, fotografije pa so se zavihale.

4.3 Rezultati analize: fotografije izpostavljene sladki vodi

V preglednici 7 smo komplet treh fotografij izpostavili povečani vlagi s potapljanjem v sladko
vodo in opazovali dogajanje po petih in desetih minutah, po 1 uri in več dneh.
Preglednica 7: Vzorčne fotografije natisnjene v: 1. Foto Tivoli, 2. Foto Bammera in 3.
Tiskalnik HP 5525 po izpostavitvi sladki vodi
Fotografije po izpostavitvi sladki vodi
V1: Foto Tivoli

V2: Foto Bammera

V3: Tiskalnik HP 5525

29

4.3.1 Vizualna ocena
V preglednici 8 so predstavljene lastnosti fotografij izpostavljene povečani vlagi.
Preglednica 8: Lastnosti fotografij izpostavljenih povečani vlagi s potapljanjem v sladko vodo
in opazovanje dogajanja po petih in desetih minutah, po 1 uri in več dneh.
Čas
opazovanja

Mesto izdelave fotografije
Foto Tivoli

Foto Bammera

Tiskalnik HP 5525

Ni spremembe

Ni spremembe

Črna barva se je
posvetlila

Po 10 minutah Ni spremembe

Ni spremembe

Ni novih sprememb

Ni spremembe

Ni spremembe

Fotografija se je začela
vihati, črna barva je
obledela, pri cian barvi
so začele nastajati packe

Ni spremembe

Barve so dobile
teksturo

Vse barve so se razlile;
magenta in cian in
rumena barva so se
razlile čez rob, črna
barva je obledela in
dobila zelen odtenek

Ni spremembe

Fotografija se je
zavihala, barve so se
začele luščiti

Barve so zelo obledele

Fotografija se je na
robovih zavihala

Struktura, črna barva
ima packe

Cian in črna barva sta
postali motni oziroma
sta obledeli, kjer je bila
magenta je prazen bel
okvir, namesto rumene
so svetlo rumene packe

Fotografija ostaja
enako zavihana kot
prej

Fotografija se je
zavihala, barve so se
razpacale in nastali so
madeži

Barve so zbledele

Barve so dobile
strukturo in so posute

Barve so se začele
luščit: črna barva ima
dve plasti pod sabo

Fotografija se je
zavihala, po sredini ima

Po 5 minutah

Po 1 uri

Po 5 urah

Po 1 dnevu

Po 2 dneh

Po 3 dneh

Po 4 dneh
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Po 5 dneh

s pikicami

rumeno in rdečo

dve oranžni črti

Fotografija je
popolnoma uničena

Fotografija je
popolnoma uničena

Fotografija je
popolnoma uničena

Na fotografiji natisnjeni v Foto Tivoliju po enem dnevu ni bilo skoraj nobene spremembe,
šele drugi dan so se pojavile. Pri fotografiji natisnjeni doma s tiskalnikom HP 5525 je bila
sprememba najhitrejša – takoj, ko smo fotografije potopili v vodo.

4.4 Četrti eksperiment: fotografije izpostavljene morski vodi

V preglednici 9 smo komplet treh fotografij izpostavili povečani vlagi s potapljanjem v
morsko vodo in opazovali dogajanje po petih in desetih minutah, po 1 uri in več dneh.
Preglednica 9: Vzorčne fotografije natisnjene v: 1. Foto Tivoli, 2. Foto Bammera in 3.
Tiskalnik HP 5525 po izpostavitvi morski vodi
Fotografije po izpostavitvi morski vodi
V1: Foto Tivoli

V2: Foto Bammera

V3: Tiskalnik HP 5525
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4.4.1

Vizualna ocena

V preglednici 10 so predstavljene lastnosti fotografij izpostavljene povečani vlagi.
Preglednica 10: Lastnosti fotografij izpostavljenih povečani vlagi s potapljanjem v morsko
vodo in opazovanje dogajanja po petih in desetih minutah, po 1 uri in več dneh.
Čas
opazovanja V1: Foto Tivoli

Mesto izdelave fotografije
V2: Foto Bammera

V3: Tiskalnik HP 5525

ni spremembe

ni spremembe

po 1 minuti se je fotografija
začela potapljati, po 4 minutah
je začela puščati barve
(magenta se je začela razlivati
čez bel rob, črna je dobila
pikice)

ni spremembe

po 4 minutah se je črna
spremenila in dobila
odtenek modrikaste

po 7 minutah se je fotografija
upognila

ni spremembe

ni novih sprememb

barve so se razlile čez beli rob,
nastali so madeži pri vseh
barvah na fotografiji

ni spremembe

ni novih sprememb

vse barve so se razbarvale,
črna je prešla v temno zeleno

fotografija je še
vedno istega
videza

fotografija se je začela
vihati

črna barva se je le nekoliko
spremenila, magenta se je
sprala, cian barva je na
določenih mestih lisasta, le
rumena barva je najbolj
podobna začetni barvi

fotografija se je
Po 1 dnevu začela vihati

vihanje je zelo izrazito

barve so popolnoma zbledele

začetek luščenja vseh
barv

barve so popolnoma zbledele

Po 2 dneh

vihanje je še bolj
izrazito, barve
ostajajo iste

Po 3 dneh

fotografija se je
začela luščiti, vse

cian barva se je že skoraj
zluščila, magenta barva

barve so popolnoma zbledele

Po 5
minutah

Po 10
minutah

Po 1 uri

Po 2 urah

Po 14 urah
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Po 4 dneh

barve se luščijo

ima pod seboj rumeno
barvo, črna barva se
močno lušči, pod njo sta
vidni rumena in rdeča;
rumena barva izgublja
zgornjo plast rumene
barve spodaj se odkriva
svetlejša rumena

fotografija je
popolnoma
uničena

fotografija je popolnoma
uničena

fotografija je popolnoma
uničena

Pri tem eksperimentu smo ugotovili, da se je najbolje ohranila fotografija posneta v Foto
Tivoliju, najslabše pa fotografija natisnjena s tiskalnikom HP 5525, ki je bila po 4 dneh
povsem uničena.
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4.5 Rezultati analize anketnih odgovorov
4.5.1 Rezultati anketnega vprašalnika za amaterske fotografe

Slika 15: Graf prikazuje kje ljudje največ shranjujejo fotografije

Slika 16: Graf prikazuje koliko ljudje razvijajo fotografije

Slika 17: Graf prikazuje kolikokrat ljudje razvijajo slike
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Slika 18: Graf prikazuje za katere priložnosti dajejo ljudje razviti fotografije
4.5.2 Odgovori amaterskih fotografov

V anketi za ljubiteljske fotografe je sodelovalo 68 ljudi, od tega 45 žensk (66 % anketiranih)
in 23 moških (34 % anketiranih). Največ anketirancev, to je 44 % je bilo starih od 20 do 29
let, najmanj, 6 % pa manj kot 20 let in 7 % več kot 60 let. V primerjavi s staro analogno
fotografijo je bila večini ljubša digitalna fotografija (76 %), kar se ujema z mladostjo
vprašanih. Največ anketiranih (75 %) uporablja za fotografiranje prenosni telefon, nekoliko
manj (65 % anketiranih) digitalni fotoaparat, uporaba analognega pa je zelo majhna (15 %
anketiranih). Anketirani skoraj ne uporabljajo tablice (8 %) in kamere (5 %). Največ
anketirancev (75 %) shranjuje posnetke na trdem disku računalnika, precej manj jih vzdržuje
arhiviranje fotografij v albumih (55 %). To pomeni, da anketirani ljubiteljski fotografi skoraj
ne razvijajo več fotografij ali pa jih razvijajo le občasno. Najpogostejši odgovor je bil enkrat
letno. Priložnosti za katere dajo razviti slike so potovanja, rojstno dnevne zabave, rojstvo
otroka in poroka. Na vprašanje, zakaj ne naročijo več fotografij, so odgovorili, da je tempo
življenja prehiter, sami pa si ne vzamejo časa, da bi ga upočasnili.
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4.5.3 Rezultati anketnega vprašalnika za fotostudije

Slika 19: Graf prikazuje na kakšen način v fotostudiju dobijo posnetke

Slika 20: Graf prikazuje na kakšen način predlagajo fotostudiji da ljudje shranjujejo posnetke

Slika 21: Graf prikazuje za katere priložnosti dobijo fotostuiji največ naročil
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4.5.4 Odgovori profesionalnih fotografov

Odgovorilo nam je le šest poklicnih fotografov, in sicer 4 ženske in 2 moška. Večina
anketiranih (4) je v tem poklicu manj kot 10 let, delovno dobo od 10 do 20 let sta imela dva
fotografa. Kljub prevladujoči digitalizaciji dela v fotostudijih, so se večinoma odločili, da jim
je ljubša klasična analogna fotografija. Večino digitalnih posnetkov iz katerih izdelujejo
fotografije, jim stranke prinesejo na USB-ključku ali pošljejo po e-pošti, zelo redko še
razvijejo film in potem izdelajo fotografije. Strankam predlagajo, da poleg posnetkov, ki naj
jih hranijo na več elektronskih medijih, poskrbijo za izdelavo fotografij in shranjevanje v
albumih. Za posebne priložnosti naročijo stranke tudi fotografije natisnjene v koledar ali
knjigo. Fotografije izdelujejo dnevno, včasih več kot 20-krat dnevno. Največ fotografij
naročijo ljubiteljski fotografi, stari od 41 do 60 let.
Tudi vprašalnik za profesionalne fotografe je potrdil, da so glavni razlog za naročilo fotografij
potovanja, rojstno dnevne zabave, poroke in rojstvo otrok. Strokovnjaki v foto studijih
menijo, da je glavni razlog zmanjšanja naročil za izdelavo fotografij na papirju naše hitro
življenje, ko zmanjka čas za pregledovanje posnetkov, odbiro in naročilo fotografij. Veliko
prednost ima tudi cenovna dostopnost elektronskih nosilcev v primerjavi s stroški fotografij in
albumov.
V času izvedbe ankete, sem obiskala deset ljubljanskih foto studijev, kjer sem dobila nekaj
zanimivih informacij, ki so mi bile pri razmišljanju o dokumentaciji fotografij v veliko
pomoč. Skoraj vsi so me opozorili na veliko spremembo, ki jo je na področju fotografije
povzročila digitalizacija. S prihodom digitalnih fotoaparatov med profesionalne fotografe, se
je razvila računalniška obdelava fotografij. Fotografi so bili »prisiljeni« postati poznavalci
računalniških programov. Vse več strank zahteva odstranitev napak na fotografijah. Posnetke
obdelujejo v različnih računalniških programih, prihajajo pa vedno novi in boljši. Največkrat
popravljajo rdeče oči, izrez fotografije, preosvetlitev ali podosvetlitev. Pravijo, da porabijo za
učenje novih programov več časa kot pa za obdelavo posnetkov. Vse bolj se zavedajo, da
imajo poklic na področju, kjer je danes naučeno znanje že jutri zastarelo.
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4.6 Rezultati analize digitalizacije starih fotografij
4.6.1 Izdelek 1 - kolaž črno belih fotografij
Med izbranimi dvanajstimi fotografijami smo dali osrednje mesto največji, posneti fotografiji
v foto ateljeju Holynski. Na njej je moja mama pri starosti enega leta z atraktivno baretko na
glavi. Fotografijo smo v kolažu še dodatno centralizirali, tako, da smo baretko pobarvali
rdeče. Okoli vodilne fotografije je neodvisno od kraja, motiva in časa, kdaj je bil posnetek
narejen, razporejenih 11 fotografij (slika 22).
Prvi vtis moje mame je bilo veselo presenečenje nad črno belim kolažem njenih otroških slik
z rdečo baretko. Moja mama pravi, da je bila baretka skoraj gotovo bela. Če bi bila izbira
barve baretke njena, bi ona prav gotova izbrala rdečo, kar pa pri starosti enega leta tako ali
tako ni bilo mogoče.
Veselje, ki ga je pokazala mama pri ogledu kolaža iz njenega otroštva, je bilo lepa nagrada za
delo, ki smo ga imeli z digitalizacijo starih fotografij.

Slika 22: Digitalizirane in natisnjene stare črno bele fotografije kot kolaž z naslovom
»Mamino otroštvo«.
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4.6.2

Izdelek 2 – kolaž barvnih fotografij

Med izbranimi dvanajstimi fotografijami smo dali osrednje mesto fotografiji posneti v Fotu
Tivoliju. Na njej sem stara dve leti. Pogosto jo vidim v okvirju na mizi ali steni pri babici in
nekaterih mojih sorodnikih, zato smo se odločili, da ji v kolažu naredimo rdeč okvir. Okoli
vodilne fotografije smo razporedili 11 fotografij, in sicer neodvisno od kraja, motiva in časa,
kdaj je bil posnetek narejen (slika 23).
Kolaž sem pokazala staršema. Starša, ki teh fotografij že dolgo nista pregledovala, sta začela
obujati spomine na dogodke in čas, ki smo jih preživeli.
Menim, da bi lahko učitelji pri umetnosti vzgoji ali tehniki v osnovni in srednji šoli naučili
učence izdelave kolaža iz starih fotografij in jim sočasno predstavili pomen digitalizacije
starih fotografij.

Slika 23: Digitalizirane in natisnjene stare barvne fotografije kot kolaž z naslovom »Moje
otroštvo«.
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5 ZAKLJUČKI
Pred izvedbo praktičnega dela raziskave obstojnosti fotografij na papirju, so bila naša
pričakovanja o vzdržljivosti materialov veliko slabša, kot so pokazali rezultati meritev, kar
nas je pozitivno presenetilo.
Končna ocena 72-urne izpostavljenosti visoki temperaturi 105 °C, ni imela večjih odstopanj
glede spremembe odtenkov barve na fotografiji. Sklepamo, da temperatura do 105 °C nima
pomembnega vpliva na vizualno uničenje fotografije.
Pri potapljanju fotografij v vodo, še posebej v morsko, je prišlo do največ poškodb in razlik
med foto studijema in fotografijo natisnjeno doma. Na trajnost fotografije je v tem primeru
vplivala kakovost materiala (osnovne vrednosti foto papirja in barva), na katerem je bila
fotografija natisnjena. Pri tovrstni vzdržljivosti fotografij ima pomembno vlogo izbira Foto
studia, pri katerem smo naročili fotografije.
Na podlagi rezultatov anketnih vprašalnikov amaterskim in profesionalnim fotografom smo
dobila potrditev o prevladujočem digitalnem shranjevanju posnetkov, saj se za izdelavo
fotografij na papirju anketiranci odločajo zgolj za posebne priložnosti, kot so potovanja,
osebni prazniki, še posebej rojstvo in poroka.
Uživanje v digitalizaciji starih črno belih in barvnih fotografij, je bilo vredno truda in časa, ki
smo jim ga namenili pri izbiri fotografij, računalniški obdelavi, opisih in arhiviranju na
elektronski medij.
S tehnologijo presnemavanja starih družinskih fotografij iz papirja in shranjevanja na
elektronske medije lahko zagotovimo, da se bodo starejše družinske fotografije ohranile
mlajšim generacijam, saj imamo poleg originalnih fotografij na papirju, iste fotografije vsaj še
na enem izbranem elektronskem mediju.
Albumi z vloženimi klasičnimi fotografijami ali natisnjenimi fotografijami in druge oblike
shranjevanja fotografij so še posebej primerne za vse, ki niso ljubitelji elektronskih naprav in
jih motijo (»jezijo«) tehnične novosti. Podobno kot knjige jih lahko shranjujemo na knjižnih
policah in pregledujemo kjer koli in kadar koli.
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Priloga 1
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA AMATERSKE FOTOGRAFE
Pozdravljeni! Sem študentka Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. Študij bom
zaključila z diplomsko nalogo »Dokumentacija starih fotografij«.
Prosim vas, da anketo izpolnite, tako da odgovorite na vprašanja ali pa obkrožite črko pred
pravilnim odgovorom. Anketa zajema splošna vprašanja o fotografiji in načine shranjevanja
fotografij oziroma posnetkov. Anketa je anonimna. Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč
pri izdelavi diplomske naloge.
Za sodelovanje in odgovore se Vam z mentorico doc. dr. Marico Starešinič iskreno
zahvaljujeva, v letu 2016 pa Vam želiva veliko lepih posnetkov oziroma fotografij.
1. Spol
a) M

b) Ž

2. Starost:
a) pod 20

b) 20-29

c) 30-39

d) 40-49

e) 50-59

f) 60-69

g) nad 70

3. Katera oblika fotografije vam je ljubša?
a) Analogna (klasična, zapisana na film, ki b) Digitalna

(sodobna,

zapisana

na

ga odnesemo v fotolaboratorij, kjer ga

spominsko kartico, ki potem, ko jo

razvijejo in izdelajo fotografije)

povežemo z računalnikom vidimo na
monitorju posnetke, ki so shranjeni na
enem od elektronskih pripomočkov)
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4. Kakšen fotoaparat uporabljate (možnih več odgovorov)?
a) Analogni fotoaparat (klasičen aparat, ki b) Digitalni fotoaparat (različni sodobni
zapisuje posnetke na film)

pripomočki, ki zapisujejo posnetke na
spominsko kartico)

c) Telefon (deluje podobno kot digitalni d) Tablico (deluje podobno kot digitalni
fotoaparat)

fotoaparat)

e) Kamero (deluje podobno kot digitalni
fotoaparat)

5. Kje shranjujete fotografije oziroma posnetke (možnih več odgovorov)?
a) V albumu za fotografije

b) Na trdem disku računalnika

c) V USB ključku

d) V Dropbox-u

e) Drugje napišite):____________________

6. Ali koristite uslugo izdelave fotografij iz filma oziroma elektronskih posnetkov, ki jih
nudijo fotostudiji?
a) Da

b) Občasno

c) Ne

7. Če ste odgovorili z da in občasno, napišite, kako pogosto nesete film oziroma posnetke v
fotostudijo?
a)

Enkrat tedensko

d)

Večkrat letno

b)

Večkrat mesečno

e)

Enkrat letno

c)

Enkrat mesečno

f)

Na nekaj let
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8. Ob katerih priložnostih naročite največ fotografij? (Omejite se na tri najpomembnejše iz
spodnjega seznama!)
a)

Rojstvo otroka

e)

Birma

b)

Praznovanja rojstnodnevnih zabav

f)

Pikniki

c)

Poroka

g)

Prazniki

d)

Krst

h)

Potovanja

9. V primerjavi s preteklostjo, ko je bila fotografija le analogna, smo današnji amaterski
fotografi bolj izbirčni pri izdelavi fotografij. Zakaj (obkrožite en za vas najbolj smisel
razlog)?
a) Ker so fotografije predrage

b) Ker smo se polenili

c) Ker nimamo časa za pregledovanje

d) Ker je tempo življenja hitrejši

albumov s fotografijami
e) Drugo (napišite):_________________

Anamarija Ačko
E-mail: ackoanamarija@gmail.com
Tel: 031 485 528
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Priloga 2
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA FOTOSTUDIJE
Pozdravljeni! Sem študentka Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. Študij bom
zaključila z diplomsko nalogo »Dokumentacija starih fotografij«.
Prosim vas, da anketo izpolnite, tako da odgovorite na vprašanja ali pa obkrožite črko pred
pravilnim odgovorom. Anketa zajema splošna vprašanja o fotografiji

in amaterskih

fotografih, ki vam prinesejo posnetke za izdelavo fotografij. Anketa je anonimna. Vaši
odgovori mi bodo v veliko pomoč pri izdelavi diplomske naloge.
Za sodelovanje in odgovore se Vam z mentorico doc. dr. Marico Starešinič iskreno
zahvaljujeva, v letu 2016 pa Vam želiva veliko poslovnih uspehov in zadovoljnih strank.
1. Spol
a) M

b) Ž

2. Delovna doba:
a) Do 10 let

b) Od 10 do 20 let

c) Od 20 do 30 let

d) Več kot 30 let

3. Katera oblika fotografije je vam osebno ljubša?
a) Analogna

b) Digitalna

4. Na kakšen način dobite posnetke od naročnikov fotografij?
a) Film

b) e-pošta

c) USB ključek

d) Drugo napišite):____________________

5. Kakšen način trajnega shranjevanja fotografij oziroma posnetkov predlagate strankam
(možnih več odgovorov)?
a) Album za fotografije

b) Računalnik

c) USB ključek

d) Dropbox

e) Drugo

f) (Napišite):_________________________
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6. Kako pogosto razvijate fotografije iz posnetkov, ki jih dobite od uporabnikov?
a) Večkrat dnevno (več kot 20-krat)

b) Enkrat dnevno

c) Večkrat dnevno (do 20-krat)

d) Enkrat tedensko

e) Večkrat dnevno (do 10-krat)

f) Drugo

g) Večkrat dnevno (do 5-krat)

h) (napišite):____________________________

7. Kolikšna je prevladujoča starost potencialnih naročnikov fotografij oziroma posnetkov?
a) Mlajši od 25 let

c) Stari od 41 od 60 let

b) Stari od 26 do 40 let

d) Več kot 61 let

8. Za katere priložnosti izdelate največ fotografij? (Omejite se na tri prevladujoče v vašem
studiju)
a) Rojstvo otroka

b) Praznovanja rojstnodnevnih zabav

c) Poroka

d) Krst

e) Birma

f) Drugi prazniki

g) Pikniki

h) Potovanja

9. V primerjavi s preteklostjo, ko je bila fotografija le analogna, so današnji amaterski
fotografi bolj izbirčni pri izdelavi fotografij. Zakaj (obkrožite en za vas najbolj smisel
razlog)?
a) Ker so fotografije predrage

b) Ker ljudje nimamo časa za pregledovanje
albumov s fotografijami

c) Ker je tempo življenja hitrejši

d) Drugo (napišite):___________________

Anamarija Ačko
E-mail: ackoanamarija@gmail.com
Tel: 031 485 528
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