
            AVGUSTOVSKA RASTOČA URICA  

                              OB KAMINU IN ČRKA 

Pri projektu »Rastoča knjiga« je mesec avgust potekal v znamenju aktivnosti na črko F. Na 

rastoči urici ob kaminu (pravzaprav ob limonadi) smo se pogovarjali o fotografiji. O 

fotografiji je nemogoče govoriti, ne da bi se ob tem dotaknil tudi njene zgodovine in številnih 

poskusov, ki so privedli do prve fotografije. Od takrat je minilo že skoraj dvesto let in v 

sodobnem digitalnem svetu je postala fotografija široko dostopna vsakomur, vsak trenutek in 

kjerkoli. Namen našega srečanja je bil, da bi se stanovalci seznanili z digitalno fotografijo in 

možnostmi, ki jih ponuja.  

Na srečanje smo povabili gospo Sandro Ulčnik Gruban iz Pokroviteljskega odbora Krka. Gospa 

Sandra se z ljubiteljsko fotografijo ukvarja že vrsto let. Znanja o fotografiji in fotografiranju je 

pridobivala tudi na fotografskih delavnicah, med drugim pri svetovno priznanem slovenskem 

fotografu Arneju Hodaliču. Z možem, prav tako ljubiteljskim fotografom, sta imela že več 

fotografskih razstav, fotografije sta razstavljala tudi v našem domu. Pred leti je v domu vodila 

fotografsko delavnico za stanovalce. Njen fotografski arhiv je zelo obsežen, fotografski aparat 

je njen obvezni spremljevalec praktično na vsakem koraku. Za svoje fotografske motive najraje 

izbira svetlobo, živali, otroke in naravo. Na našo rastočo urico je prinesla delček svojega 

ustvarjanja v fotografskih albumih, nekaj pa kar v svojem računalniškem fotografskem arhivu, 

kjer smo se pobliže spoznali tudi z digitalnim urejanjem fotografij.  

Gospa Sandra nam je pokazala, kako fotografijo, ki jo je posnela le nekaj trenutkov pred tem, 

uredi s pomočjo računalniškega programa (odstrani moteče elemente, fotografijo obreže, 

osvetli, obrača, poveča ipd.). Ob tem so se stanovalcem porajala tudi vprašanja, na katera je 

gospa Sandra z veseljem odgovorila. Največ navdušenja so stanovalci izkazali nad 

fotografijami kužkov in izleta stanovalcev na obnovljeni Glavni trg v Novem mestu v letošnjem 

juniju.   

Tudi fotografija na naslednji strani je nastala s sodobnim fotoaparatom, ki je nameščen kar v 

pametnem telefonu. Fotografija je bila s pomočjo računalnišega programa obdelana v »domači 

delavnici« - obrezali smo jo, osvetlil, povečali in jo na novo shranili kot spomin na našo 

avgustovsko rastočo urico in črko F.  

        Maja Vidrih Verbič 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Še nekaj zgodovinskih zanimivosti o fotografiji:  

 Beseda fotografija izhaja iz grških besed φωτος (photos), kar pomeni svetloba in γραφις 

(graphis), kar pomeni pisalo ali γρφη (graphê), kar pomeni risanje s svetlobo. 

 Začetki fotografije segajo že v 5. stoletje p. n. š., ko je kitajski filozof Mo-Ti omenjal naravni 

pojav imenovan »camera obscura«, ki označuje optični pojav, pri katerem se obrnjena slika 

osvetljenega predmeta skozi točkasto odprtino projicira na nasprotno steno.  

 Hiter razvoj fotografije se je začel šele v 19. stoletju. Problem prvih fotografij je bil, da se 

niso mogle ohraniti – na svetlobi so potemnele.  

 Prva trajna fotografija je iz leta 1826, ustvaril pa jo Joseph Nicéphore Niépce in nosi naslov 

»Pogled z okna posestva Le Gras«.  

 Leta 1835 je Louis Daguerre odkril prvi komercialno uspešen fotografski postopek. 

 Termin »fotografija« je leta 1839 prvi uporabil John Herschel.  

 Leta 1861 je James Clark Maxwell posnel prvo barvno fotografijo.  

 Leta 1900 je  podjetje Kodak dalo na trg prvi fotoaparat – imenoval se je Brownie. 

 Leta 1946 je nastala prva fotografija Zemlje, posneta iz vesolja. 

 Prvo digitalno fotografijo so posneli leta 1957. 
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