
FOTOGRAFIA 
W TEORII 

I W PRAKTYCE

Materiał edukacyjny towarzyszący projektowi „Archiwalny Fotoplastikon Online”



Pierwsze zdjęcie w historii: Nicéphore Niépce, „Widok z okna w Le Gras”, 

Negatyw fotografii to obraz z odwróconymi 
kolorami: to co czarne jest białe i na odwrót. 

Z negatywu możemy wywoływać odbitki,  
np. na papierze. Może ich być bardzo wiele.

Fotografia cyfrowa to zapisywanie obrazu w pliku 
cyfrowym. Można je wydrukować.

Słowo fotografia pochodzi 
z języka greckiego  

i oznacza: phōs, phōtós  
– światło; gráphō – piszę, 

rysuję czyli pisanie, 
rysowanie światłem.

Zabawa ze światłem
Spróbuj zrobić zdjęcie w ciemnym pomieszczeniu. 
Jak wygląda obraz? Czy cokolwiek na nim widać?
Użyj latarki lub innego świecącego przedmiotu. Pomachaj nim bardzo szybko,  
w czasie gdy inna osoba będzie robiła Ci zdjęcie. Co widzisz na zapisanym obrazie?  
Tak właśnie można udowodnić, że fotografia to rysowanie światłem!

Aby utrwalić obraz na fotografii najważniejsze jest światło 
dlatego mówimy o naświetlaniu zdjęcia.

Pierwsze fotografie wykonywane w tzw. 
technikach szlachetnych były unikalne  
i powstawały w jednym egzemplarzu.

Na najstarszym zdjęciu 
światło zapisywało obraz  

aż przez 8 godzin.

Fotografia analogowa to naświetlanie obrazu na 
materialnym podłożu: blaszce, szkle, błonie.

Co to jest fotografia?
Robisz zdjęcie – cyk i jest! Łatwe? Dzisiaj powiesz, że to banalne, bo przecież 

większość z nas ma telefony z wbudowanymi aparatami. Ale czy zawsze tak było?



Po co fotografujemy?
W jakich sytuacjach robisz zdjęcia? Po co je wykonujesz? 

Fotografia utrwala chwilę. 
Moment, na którym zależy Ci aby przetrwał. 

Które to momenty dla Ciebie?

Co fotografujesz?



Czy na fotografii 
można utrwalić historię?

Każde zdjęcie ma swoją historię, nie każda historia ma swoje zdjęcie – to motto 
Narodowego Archiwum Cyfrowego. W naszym zbiorach gromadzimy ponad 16 milionów 

zdjęć, które mają swoje opowieści. Autor każdego zdjęcia uznał, że to właśnie ten 
„ważny” moment. Pracą archiwistów jest pomaganie w odczytaniu tych historii  

– opisujemy zdjęcia, porządkujemy je, ułatwiamy dostęp do nich. Ale nawet najlepszy 
opis nie zastąpi widoku utrwalonego na fotografii. Dlatego tak ważne jest, aby oglądać 

oryginalne zdjęcia, uważnie im się przyglądać i opowiadać swoje historie, które 
samodzielnie odczytujemy z fotograficznych kadrów. 

Co widzisz na zdjęciu? Opowiedz tę historię!

Co jest najważniejsze na tym zdjęciu? 
W jakim celu powstało? Czy było publikowane w prasie  

a może przechowywane w albumie rodzinnym?

Co przedstawia fotografia? Ludzi, krajobraz, miasto? 
Może jeszcze coś innego – opisz dokładnie co widzisz.

Czy to zdjęcie zostało wykonane współcześnie? 
Po czym to rozpoznajesz?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych zdjęciach, odwiedź portal www.szukajwarchiwach.gov.pl 
lub kliknij na zdjęcia.

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/2e985839fce9bc3362047509e61d37a898c519f1dfc619191bda2ba670d58657
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/892a5c7fa6d1ede95988bc9bfb956a58b515b4a0f8df86d060b7fc9fd2ea0ebd
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/dfc79094cc5728754e174f820d371106e5acb5660c071a33f941ff895f3e1627


Jak zabezpieczyć stare fotografie?
Co robisz, gdy coś się psuje a jest to dla Ciebie wyjątkowo cenne? 

Jak uratować podartą i zniszczoną fotografię? 
Pamiętaj, że to cenny obraz opowiadający historię, ślad naszej pamięci… 

Narodowe Archiwum Cyfrowe zabezpiecza swój zbiór fotografii – dba o nie, 
naprawia, chroni przed zniszczeniem a także digitalizuje, czyli tworzy kopie cyfrowe 
oryginalnych zdjęć. Z jednej strony zabezpiecza to obraz (tworzy kopię) z drugiej ułatwia 
udostępnianie go wielu osobom np. w internecie. 

Postaraj się naprawić to zdjęcie!



Odwiedź portal www.szukajwarchiwach.gov.pl i zobacz jak dużo materiałów archiwalnych  
możesz tam przeglądać!
Wpisz dowolne słowo: może to być nazwa miejscowości, w której mieszkasz, imię i nazwisko 
jakiegoś człowieka lub inne hasło, które w tym momencie przychodzi Ci do głowy.
Wybierz jedno ze zdjęć, które pojawiło się w wyniku Twoich wyszukiwań – ściągnij je i wydrukuj.
Teraz możesz się z nim pobawić i stworzyć np. kolaż, czyli dorysować, dokleić coś do niego  
– uzupełnić historię, którą opowiada!

Czy z fotografią można się bawić?
 

Jakie są granice takiej zabawy?
Pamiętaj, że każde zdjęcie zostało wykonane przez autora/autorkę. Aby chronić interesy twórców 
obowiązuje nas prawo autorskie, nie wszystkie zdjęcia można przerabiać, niektóre są zabezpieczone 
właśnie tym prawem. Jeśli masz jakieś wątpliwości czy możesz użyć zdjęcia, lepiej zapytaj kogoś 
dorosłego czy możesz to zrobić.

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/


Jak ożywić fotografię?
Czy fotografia może być „ruchoma”? A do tego udźwiękowiona? 

Oczywiście! To film!

Opowiedz o swoim mieście. 
Zrób zdjęcia obrazujące życie Twojego miasta/miasteczka. Postaraj się ułożyć 
je w kolejności, która pozwoli Ci opowiedzieć historię o miejscu, w którym 
mieszkasz. Podziel się nią z innymi!

O czym opowiadają te filmy i w jaki sposób 
„ożywiliśmy” archiwalne fotografie?

W Narodowym Archiwum Cyfrowym powstała seria filmów 
opowiadających historie z archiwalnych zdjęć.  

Zobacz nasz cykl „Archiwalny Fotoplastikon Online”.

https://www.youtube.com/watch?v=eVRIlYNRLGE
https://www.youtube.com/watch?v=K2DnS11QbMM&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=CTKmY80z_HQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=atyE0UH--P8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=hpMGGpWVzDU&t=19s


„Archiwalny Fotoplastikon Online” dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
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