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I. O co chodzi z tymi prawami autorskimi i jakie zdjęcia
możemy umieszczać w Internecie?
Ustawa
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Czym są prawa autorskie?
Dzielimy je na dwie grupy:
Autorskie prawa osobiste – są niezbywalne i określają twórcę danego zdjęcia. To tak jak
Vincent van Gogh namalował Słoneczniki i obraz już zawsze będzie jego autorstwa, nie
możemy jego dzieła przypisać komuś innemu. Podobnie jest ze zdjęciami. Autor zdjęcia
zawsze pozostanie ten sam. A jego utwór (w tym wypadku zdjęcie) musi być podpisany jego
imieniem i nazwiskiem, pseudonimem lub anonimowo, jeśli sam sobie tego życzy.
Autorskie prawa majątkowe – prawo do korzystania ze zdjęcia, rozporządzania nim i do
wynagrodzenia za korzystanie z niego. Oznacza to, że jeśli nabywamy prawa majątkowe do
danego zdjęcia, nikt bez naszej zgody nie może jego użyć, mamy prawo domagać się
wynagrodzenia za nie. Prawa te są zbywalne i mogą przejść na inne osoby, należy jednak
pamiętać o podpisaniu umowy.

Czy możemy publikować każde zrobione przez nas zdjęcie?
Otóż nie! Choć zdjęcie jest naszego autorstwa, istnieje jeszcze coś takiego jak prawo do
ochrony wizerunku. Zgodnie z art. 81 wyżej wspomnianej ustawy, rozpowszechnianie
wizerunku wymaga zezwolenia osoby, której zdjęcie zrobiliśmy. Wystarczy zapytać, czy
możemy takie zdjęcie opublikować np. na naszym blogu. Najlepiej mieć taką zgodę na
piśmie. W przypadku gdy osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie (np. modelka),
zezwolenie nie jest wymagane, jeśli nie ma wyraźnego sprzeciwu.
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Kiedy nie potrzebujemy zezwolenia do rozpowszechniania wizerunku?

Zgody nie potrzebujemy jeśli fotografowana osoba jest:



częścią większej całości, jako jedna z wielu osób tworzących jakieś zgromadzenie, a jej
usunięcie nie zmieniłoby wymowy obrazu.
powszechnie znana, a zdjęcie zrobiono w czasie pełnienia przez nią funkcji publicznych,
społecznych, zawodowych. Czyli śmiało możemy rozpowszechniać wizerunek np. piosenkarza
na koncercie, czy polityka na wiecu wyborczym.

To jakie zdjęcia możemy udostępniać w Internecie ?
Najlepiej te, którego autorami jesteśmy my sami.
Istnieją dwie najbardziej popularne licencje na rozpowszechnianie fotografii: licencja
wszelkie prawa zastrzeżone (All rights reserved) i Creative Commons. Pierwsza licencja
oznacza, że bez zgody autora nie możemy publikować takiego zdjęcia.
Creative Commons natomiast to zbiór różnych licencji, które powstały po to, by twórcy zdjęć
mogli dzielić się nimi w Internecie. Pozwalają one na wykorzystanie zdjęcia bez uzyskiwania
zgody autora. „Wszelkie prawa zastrzeżone” zostają zastąpione hasłem „pewne prawa
zastrzeżone”. Oczywiście przy zachowaniu autorskich praw osobistych, czyli uznania
autorstwa (pamiętacie? – są niezbywalne).
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Cztery podstawowe warunki licencji CC to:

Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty
prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod
warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.
Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać
objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne
jedynie do celów niekomercyjnych.

Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji
identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać
utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest
dozwolone.1

Licencja CC-BY jest najszersza. Wymaga oznaczenia autora zdjęcia wraz z linkiem, należy
także wskazać rodzaj licencji (CC_BY), oraz podać czy dokonaliśmy jakiś zmian w zdjęciu.
Najważniejsza zasada jest prosta. Warto zawsze zapytać właściciela zdjęcia o możliwość
publikacji. Trzeba pamiętać, by podpisywać autora, wstawić link do jego strony i reagować
od razu, gdyby właściciel miał jakieś obiekcje, co do wykorzystania jego utworu.

II. Zasada trójpodziału
Trójpodział – jest podstawową zasadą kompozycji w fotografii. To nic innego jak podzielenie
obrazu na trzy równe części w poziomie i w pionie za pomocą linii. W jednej trzeciej obrazu i
w dwóch trzecich. Wygląda to tak.

1

http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
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Często mamy tendencję do dzielenia obrazu na pół i umieszczania najważniejszego obiektu w
samym jego centrum. Takie zdjęcia niestety tracą na atrakcyjności. Linie trójpodziału
pokazują nam gdzie najlepiej umieścić horyzont albo pionową ścianę budynku. Dzięki nim
zdjęcia nabiorą silniejszego wyrazu.

Kompozycja w fotografii – przykłady
Numerem 1 oznaczone zostało zdjęcie przed zastosowaniem trójpodziału, a numerem 2 już
po wykadrowaniu zgodnie z tą zasadą.
Horyzont na zdjęciu powinien znajdować się albo w jednej trzeciej zdjęcia, albo w dwóch
trzecich. Na zdjęciu numer 2 znalazł się w 2/3 obrazu.
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Na kolejnym zdjęciu (numer 2) horyzont umieszczony został w 1/3 obrazu.

I jeszcze parę przykładów.
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Mocne punkty obrazu
Występują na przecięciach linii (oznaczone na czerwono na rysunku z liniami trójpodziału).
Sprawiają, że zdjęcie staje się bardziej wyraziste i nabiera charakteru. W mocnym punkcie
umieszczamy główny obiekt zdjęcia. Umieszczamy w nim np. twarz osoby, albo oko gdy jest
to portret. Jeśli fotografujemy przedmiot, niech on znajdzie się w tym mocnym punkcie.
Unikajmy ustawiania obiektu na środku obrazu.
Na zdjęciu poniżej główny obiekt obrazu został przeniesiony do mocnego punktu,
znajdującego się na styku linii.
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Nie wykorzystujcie jednak wszystkich mocnych punktów, wybierzcie jeden lub dwa, inaczej
obraz stanie się chaotyczny.

Jak ułatwić sobie zadanie
W aparatach i telefonach komórkowych możemy ustawić sobie siatkę trójpodziału na
wyświetlaczu. W Canonach znajdziemy ją w menu – wyświetlenie siatki. Bardzo ułatwia
zadanie, szczególnie na początku, potem już intuicyjnie będziemy wiedzieć gdzie znajdują się
linie trójpodziału i mocne punkty na zdjęciu.

III.

Tryb manualny

Czas zacząć robić zdjęcia w trybie manualnym :) Nie przerażajcie się, to nic trudnego.
Jak przyjrzycie się swoim lustrzankom, to zobaczycie, że oprócz trybu automatycznego
istnieją także inne tryby, półautomatyczne, oraz tryb manualny oznaczony symbolem M.
Pozwala on na ręczne ustawianie parametrów.
Główne 3 parametry, które musicie ustawić w trybie manualnym to: ISO, przysłona, oraz
czas otwarcia migawki zwany także czasem naświetlania. Pozwolą Wam na robienie
fantastycznych zdjęć.

Co to jest ISO?
Jest to czułość matrycy na światło. Standardowe wartości ISO to 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 itd. Im wyższa wartość ISO, tym wyższa czułość na światło, im mniejsza wartość ISO
tym mniejsza czułość na światło. W jasny słoneczny dzień, nie musimy ustawiać wysokiej
wartości ISO, wystarczy 100 lub 200, bo jest jego tyle, że aparat nie musi się wspomagać. W
pochmurny dzień lub w ciemnych pomieszczeniach nastawiamy wyższe ISO 800/1600 itd.
Pamiętajcie jednak, że im wyższe ISO, tym większe szumy pojawiają się na zdjęciu (tzw.
cyfrowe ziarno). Możemy to sprawdzić powiększając zdjęcie, przy małym ISO (100-200),
możemy znacznie powiększyć zdjęcie, bez straty jakości, przy wyższym ISO 1600/3200/6400
zdjęcie ma słabszą jakość, widoczną już przy delikatnym powiększeniu, powstaje tzw. kasza.
Zobaczcie na zdjęciu.
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Przysłona
Drugi ważny parametr ekspozycji. Przysłona (nie mylić z przesłoną) znajduje się w
obiektywie. Jest to zwyczajnie otwór w obiektywie, który możemy przymykać lub otwierać
wpuszczając więcej światła. Przysłona wpływa na głębię ostrości. Mała głębia ostrości,
oznacza w skrócie, że tło jest rozmyte, a ostry pierwszy plan (lub dowolny inny punkt), duża
głębia ostrości powoduje, że ostry jest pierwszy i drugi plan.

Zobaczcie przykład na zdjęciach. F/2.8 oznacza, że przysłona jest szeroko otwarta – tło
jest rozmyte (płytka głębia ostrości), f/11 przysłona przymknięta – tło bardziej ostre
(duża głębia ostrości).
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Wartości przysłony wahają się od f/1.2 do f/32, im obiektyw jaśniejszy, tym mniejszą wartość
przysłony będzie miał. Pamiętajcie także, że mała liczba przysłony np. 1.4/1.8/2.8 oznacza, że
otwór jest większy, duża wartość f/22 oznacza, że otwór jest maksymalnie przymknięty.

Czas naświetlania
Jest to czas naświetlania elementu światłoczułego, czyli matrycy (w aparatach analogowych
kliszy). Mówiąc prościej, jest czas otwarcia migawki. Im dłuższy, tym więcej światła trafia
na matrycę. Jeśli jest ciemno, czasy naświetlania będą dłuższe. Mierzone są w ułamkach
sekundy: 1/4 , 1/8, 1/60,1/125,1/250 lub pełnych sekundach.
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Pamiętajcie, że im dłuższy czas, tym łatwiej o rozmazanie obiektu. Przy długich czasach
naświetlania niezbędny jest statyw, gdyż każde drgnięcie ręką powoduje, że zdjęcie wychodzi
nieostre. Widzieliście pewnie zdjęcia miasta, gdzie światła jadących samochodów tworzą
świetlne smugi na jezdni. Dzięki długim czasom naświetlania możemy uzyskać taki efekt.
No to teraz jak już wiecie do czego służą opisane wyżej parametry, czas na pierwsze zdjęcie.

Jak zrobić zdjęcie w trybie manualnym? (wskaźnik ekspozycji)
Wszystko zależy od tego gdzie się znajdujemy. Trzeba oszacować światło.





Zazwyczaj zaczynam ustawiać parametry od ISO, jeśli jestem na zewnątrz i jest piękna
słoneczna pogoda, ustawiam najniższą wartość ISO 100, w pochmurne dni, lub ciemnych
pomieszczeniach wartość ISO będzie wyższa 400/800/1600.
Następnie ustawiam przysłonę F w zależności, czy chcę uwydatnić jakiś obiekt a resztę
rozmyć, czy robię zdjęcia krajobrazu i chcę by ostry był cały obraz.
Pozostaje czas naświetlania. Tutaj mamy świetną podpowiedź w postaci wskaźnika pomiaru
ekspozycji (światłomierz), który widzimy patrząc przez wizjer, lub na wyświetlaczu aparatu.
To taka miarka składająca się ze znaków -2, -1, 0, +1, +2 pokazująca czy czas naświetlania
jest odpowiednio ustawiony względem pozostałych parametrów. Powinna być ustawiona w
okolicach 0. Czas zostanie dobrany do warunków świetlnych.

Zapraszam do czytania bloga http://www.kameralna.com.pl 
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