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Zapanuj nad kolorem!

Redakcja  serwisu  SwiatObrazu.pl  przygotowała  cykl  10  artykułów,  które  pozwolą  zdobyć  fachową 

wiedzę  na  temat  systemu  zarządzania  kolorem od  profilowania  monitora  do  otrzymania  gotowej 

odbitki.  W artykułach pokażemy naszym Czytelnikom na czym w praktyce polega fotografowanie z 

wzornikiem, kalibracja monitora i drukarki oraz przygotowanie pliku do druku. W prosty i przystępny 

sposób  wytłumaczymy  podstawowe  pojęcia  i  zawiłe  technologie,  zaprezentujemy  najnowsze 

rozwiązania i produkty.

Dlaczego na ekranie aparatu zdjęcia wyglądają inaczej niż na monitorze, a te inaczej niż w druku? Co 

to są przestrzenie barwne, co i jak widzi aparat, jaką przestrzeń barwną rejestruje, co widzimy na 

monitorze, co może wydrukować drukarka. Do czego potrzebny jest kalibrator i jak go używać? Jak 

powinna wyglądać pracownia cyfrowego fotografa? Jak wybrać odpowiedni dla siebie monitor i 
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drukarkę? Na wszystkie te pytania udzielimy odpowiedzi w artykułach z cyklu „Zapanuj nad kolorem!”.

Zapraszamy do lektury pięciu pierwszych odcinków poradnika:

Zapanuj nad kolorem, cz. I - Jak urządzenia widzą kolory

Zapanuj nad kolorem, cz. II - Świat barw w fotografii cyfrowej

Zapanuj nad kolorem, cz. III - Sekret jeszcze bielszej bieli

Zapanuj nad kolorem, cz. IV – Fotografowanie z wzornikiem

Zapanuj nad kolorem, cz. V – Warsztat cyfrowego fotografa

Już wkrótce w serwisie SwiatObrazu.pl opublikowane zostaną kolejne artykuły z serii „Zapanuj nad 

kolorem!”:

"Monitor dla fotografa" 

"Drukarka dla fotografa"

"Kalibracja monitora i drukarki w praktyce" 

„Druk” 

"Odbitka zgodna z życzeniem”

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam 

Agnieszka Macierzyńska
DYREKTOR MARKETINGU 

e-mail: agnieszka.macierzynska@swiatobrazu.pl
tel. kom.: 500 277 059 
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SwiatObrazu.pl

Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.pl istnieje od 1999 roku i jest najstarszym w 

Polsce  serwisem  poświęconym  fotografii  i  wideo.  Zakres  tematyczny  publikowanych  materiałów 

redakcyjnych obejmuje fotografię cyfrową i analogową, artykuły poświęcone cyfrowemu wideo oraz 

nowym technologiom przetwarzania i zapisu obrazu. 

SwiatObrazu.pl to najbardziej opiniotwórczy serwis internetowy z zakresu wiedzy o fotografii i wideo. 

Autorzy  publikacji  SwiatObrazu.pl  to  znawcy  przedmiotu,  osoby  z  autorytetem  w  środowisku 

fotograficznym,  artystycznym,  filmowym,  reklamowym  i  branż  spokrewnionych  z  cyfrowym 

obrazowaniem. Nad poziomem merytorycznym serwisu czuwa profesjonalny zespół redaktorów, który 

tworzą  ambitni  i  doświadczeni  fotografowie oraz  krytycy  sztuki.

W październiku serwis SwiatObrazu.pl odnotował 397 165 wizyt.
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