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МОЌТА НА СЛИКАТА: Улогата на фотографијата во медумската содржина -  
презентација  
  

https://spark.adobe.com/page/1EVnajeIVCZcs/ 

 

Како сликите/фотографиите влијаат врз нас? 

“Видов со свои очи“ – изрека. Нешто што кажуваме кога сакаме да звучиме 

веродостојно и да ги убедиме другите дека она што го кажуваме е вистина. 

Медиумските продуценти го употребуваат истиот трик!  

Сликата вреди илјада зборови. Добро е познато дека сликата/фотографијата е корисна 

алатка на новинарите, продуцентите на реклами, филмови или анимации, кои знаат 

како врз медиумските корисници можат да влијаат со помош на фотографија. Тие кои 

се занимаваат со маркетинг и промоција на прозиводи исто така го знаат овој факт.  

За нив, сликата/фотографијата е „клучот“ до довербата на купувачите, па затоа секој 

купувач треба да знае како слика/фотогафија може да влијае или манипулира со 

него/нејзе.  

Што е покажано/прикажано на оваа слика? 
 
За да се има поголем ефект врз публиката, сликите можат да бидат едитирани во 
различни програми (пр. Photoshop, Gimp, Pixrl, Sumopaint…)  
 
ТЕХНИЧКО ЕДИТИРАЊЕ - прилагодување на бои, контраст, белина, острина, 
отстранување на елементи или видливи недостатоци на кожата или материјалот и други 
работи (Што гледате на левата слика?) 
 
Примери за техничко едитирање. Што гледате на десната слика? 
 
Примери за техничко едитирање. Што гледате на оваа слика? 
 
КРЕАТИВНО ЕДИТИРАЊЕ - се употребува како уметничка форма или за комерцијална 
цел, за да се сликите бидат поелегантни и интересни во рекламите или за хумор.  
(Кои детали се многу важни на оваа слика?) 
 
Пример за креативно едитирање (Што би можела да рекламира оваа слика?) 
 
За доживување на фотографијата, важно е да се знае како таа е направена (осветлување, 
композиција, боја…) 
 
Што мислите која од овие две фотографии е направена од професионален фотограф? 
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Која од овие две фотографии би била употребена во каталог за продавање на 
недвижности/станови? 
 
Која од овие две фотографии повеќе би влијаела врз потрошувачите? 
 
Боите исто така играат важна улога во пренесувањето на пораката. На пр. црвената боја 
симболизира страст, енергија, живот. Сината боја симболизира баланс, разбирање, 
вистина…  
 
Новинарите ги користат фотографиите за да ги стимулираат вниманието и љубопитноста 

на медиумските корисници. Меѓутоа, емотивното влијание на сликата/фотографијата 

врз личноста често зависи од неговите верувања, вредности и искуства. На пример, сите 

слики со деца имаат големо влијание врз мајките.  

Помеѓу овие два производа - еден со среќно бебе на пакувањето и другиот со неутрална 

слика/фотографија, кој производ би бил избран од страна на мајките? 

За која таргет група е наменета следната фотографија? 

Важно е секој да биде свесен дека сликите/фотографиите кои се прикажани во 

медиумите, имаат порака која е насочена кон одредена цел.  

Секој пат читателите, гледачите, купувачите на прозиводи, треба да се запрашаат себе 

си: Што сака „испраќачот“ да каже со оваа слика/фотографија? Дали е тоа провокација, 

дали сака да не плени/привлече или сака да не манипулира? Важно е да се анаизира 

содржината и потеклото на секоја слика/фотографија.  

 

ИЗВОРИ 

Šimik, Emil. Reklmna fotografija i korištenje cinemagrafije u svrhu reklamiranja proizvoda. 

Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet 2014. 10 Jun. 2020, 

<https://eprints.grf.unizg.hr/2186/1/DB377_Simik_Emil.pdf>. 

Kalčić, Tea. Uloga i važnost fotografije u digitalnom marketingu. Diplomski rad. Fakultet 

ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 2018. 9 Jun. 2020, 

<https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:649921 > 

 

 


