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РЕЗЮМЕ: Дигиталните технологии като източник на много нови възможности за 

комуникация са толкова необхватни, колкото и тяхната теоретизация и поставяне на 

етични норми. Дебатите дали дигиталната фотография е просто част от еволюцията на 

фотографията или нова дисциплина продължават и до днес особено в контекста на 

цифровата обработка на изображения. Публиката днес трябва да придобие ролята и на 

изследовател, който поставя под въпрос мотивите на медията, канала на комуникация и 

документираните събития с цел да преодолее кризата на достоверността в масовата 

комуникация. 
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ABSTRACT: The article aims to raise the awareness how digital technologies as a source of 

unlimited opportunities changes the ethical and theoretical norms in photography and 

communication. In the context of digital post-production, the debates whether the digital 

photography is just an evolutionary step or new discipline still continue with the progress of the 

medium. The audience today should also take the role of an explorer, putting in question the 

motivation of the medias, the channels of communication as well as the authenticity of the events 

documented in order to overcome the crisis ot the truthfulness today. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Все още голяма част от обществеността възприема фотографията като непосредствена 

реалност, но нейното лесно променящо се съдържание и контекст показват често пъти 

обратното. Публиката трябва да се съобразява както с външния контекст, така и със 
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съдържанието и обработката на снимката, да е способен да анализира как всички фактори 

допринасят за четенето и интерпретацията на дадена снимка. Етиката на цифровите промени в 

фотожурналистиката е актуален казус, чиято метаморфоза е в синхрон с технологичния 

прогрес.  

МЕТОД 

Статията представлява теоретико-аналитичен обзор на промените в етиката на фотографията 

като резултат от еволюцията на дигиталните технологии за създаване и обработка на 

фотографии. Основната цел е да се очертае тяхната многоизмерност, интерпретирането на 

съдържателните теоретични параметри и взаимовръзките между тях, както и да се подчертае 

нуждата от обществена осведоменост по темата. 

 

ОСНОВНА ЧАСТ 

Етиката е част от аксиологията (теорията на ценностите) – един от четирите главни клона на 

философията, заедно с метафизиката, епистемологията и логиката. Западната традиция в 

етиката понякога се нарича морална философия.  

Под етика в тази статия се приема всяко явление свързано с моралното поведение на човека и 

неговите интеракции със социалната среда под формата на визуална комуникация. 

В речника Merriam-Webster „етиката“ се определя като „кодекс за добро поведение за 

индивид или група“ и изброява синоними като „морал, принципи, [и] стандарти”. [1] От 

гледна точка на етиката в фотожурналистиката, Кодексът на Националната асоциация на 

фотографите гласи, че фотографските и видеоизображенията могат да разкриват велики 

истини, да разкриват нарушения и пренебрегване, да вдъхват надежда и разбиране и да 

свързват хората по целия свят чрез езика на визуалната комуникация. В същото време обаче 

снимките също могат да причинят голяма вреда, ако те са користно манипулирани. [2] 

Педагог по фотография, в една от своите статии Мелцер призовава повишаването на 

обществената осведоменост за манипулацията във фотографията чрез специализирано 

обучение като подчертава значението на четенето на изображения. Както беше обсъдено 

дотук, фотографията е език и според Мелцер той трябва да се преподава в училищата. Точно 

както човек се учи да чете написаното, трябва да се научи да тълкува визуални образи и да 

оценява тяхната валидност, както и автентичност.[3] В същата статия Пол Мессарис 

допълнително подчертава необходимостта за обществеността да „чете” фотографски образи, 

заявявайки, че просто притежаванието на това знание ще помогне на обществото по-добре да 

разбира визуалната информация, която получава и по този начин да се предпазва от 

фалшификати и измама. 

Особено важно за бъдещето на подрастващите е тази подготовка в основните училища, която 

ще им осигури дори по-добра конкурентноспособност в бъдещето. Това и ефективен начин за 

интеграция и интерпретация на новите технологии в училищата.  

Пионер в дефинирането и регламентирането на етиката във фотографията са Съединените 

Американски Щати , но тъй като проблематиката им засяга транскултурни морални аспекти е 

приложима на глобално ниво. Днес дори отделни кадри са повод за често пъти изкуствено 

фабрикувана новина. Грация Нери твърди в The Digital Journalist, че в реакцията на медиите 

към фотографията като цяло има доза страх, че печатните медии пренебрегват въпроси, 

свързани с фотографията, включително цифровите изображения с цел да не дискредитират 

изданията си. Този страх от фотографията кара редакторите да поискат от фотографите да 
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правят кадри, които отговарят на писмените истории, които желаят да илюстрират. Още 

преди появата на цифрови технологии, снимките са създадени или променяни, за да отговарят 

на описанията на ситуацията и предразсъдъчните идеи в съзнанието на редактора, публиката 

и фотографа. [4] 

Грация Нери, използва личен подход за определяне на етиката на цифровите промени в 

фотожурналистиката. Нери твърди, че първото етично решение, взето от фотографа, няма 

нищо общо с новите технологии, а се състои в това да реши коя история да разкаже с неговите 

образи и начина, по който ще използва снимки, за да го разкаже. За да се запази 

журналистическата почтеност, това решение трябва да се вземе от гледна точка, в която 

фотографът „защитава истината“, която той предава на обществеността, а не създаването на 

образи за пропагандни цели. Също така е важно при разглеждането на цифровите промени да 

се зачита не само цялостта на оригиналната снимка, но и характера на темата. Технологията е 

увеличила способността на фотожурналистите да защитават достойнството или безопасността 

на хората, които снимат, като например, когато лицата на жертвите или свидетелите са 

замъглени или напълно елиминирани, защитавайки индивидуалната идентичност. Стойността 

дигиталната обработка като инструмент, обаче, в сравнение с безразборните употреби, които 

е претърпяла, създава полемика.  

Анди Грюндберг, критик в Ню Йорк Таймс, очертава следните препятствия пред визуално-

опосредстваните издания: 

„ В бъдеще читателите на вестници и списания вероятно ще разглеждат новинарските снимки 

повече като илюстрации, отколкото като репортажи, тъй като те добре знаят, че вече не могат 

да различават истинския образ oт манипулирания. Дори фотографи и редактори да се 

противопоставят на изкушенията на електронната манипулация, както е вероятно да правят, 

за да запазят достоверността на всички възпроизведени изображения, те ще бъдат подложени 

на критична оценка от публиката. Накратко, снимките няма да изглеждат толкова реални, 

колкото преди“  [5] 

През 1989г. редакторът на USA Today твърди, че макар и потенциалът за промяна на 

изображения винаги е съществувал, с навлизането на дигиталната фотография доказателство, 

че тя е оригинална вече не съществува в сравнение с аналоговата фотография, където при 

съмнение за преработено изображение е било необходимо просто да се прояви отново 

оригинален кадър от негатива.  

При първоначалното разпространение на дигиталните технологии журналистите започват да 

оценяват новата относителна стойност на фотографията като доказателство и потвърждение 

на написаната дума. Едновременно с това обаче журналистите започнат да разработват 

правила, за да ограничат използването на възможности за цифрови промени и да запазят 

надеждността на снимката. Пример за това е Associated Press, който направи публично 

изявление в средата на 90-те години, когато промяната на снимките започва да става тема на 

дебат. Въпреки опитите на новинарската агенция да регулират цифровата манипулация, 

дефиницията на „променящото се съдържание“ остава  

отворена и субективна тема за тълкуване на отделния фотограф или фото илюстратор.  

 

Асоциацията на Националните фотографски медии (NPPA) в САЩ едновременно призова за 

нов набор от стандарти, издаден през 1990 г., когато NPAA одобрява принципното си 

изявление, преработено през 1991 г. и включено в правилника през 1995 г. като тези 

стандарти представляват етичен кодекс, който посочва във връзка с цифровата фотография, че 
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„като журналисти смятаме, че водещият принцип на нашата професия е точността. Затова ние 

вярваме, че е погрешно да се променя съдържанието на снимка, която заблуждава публиката ” 
[6]. NPAA продължава да посочва в своя етичен кодекс, че вярва, че стандартната етика на 

фотожурналистиката в аналогови формати трябва да бъде разширена до цифрово създадени 

изображения и че всяка манипулация, която би била счетена за неподходяща при тези по-

ранни обстоятелства и ресурси, остава неподходяща и за цифровите изображения. В „Етика в 

епохата на цифровата фотография” Джон Лонг, председател и бивш президент на NPAA, 

заявява още, че „появата на компютри и цифрова фотография не е създала необходимост от 

съвсем нов набор от стандарти. ” [7]. Това се основава на твърдението, че цифровата 

фотография всъщност не е ново изобретение, а просто нов метод за обработка на 

изображения. 

Следователно същите принципи, които ръководят промяната на аналоговите изображения, 

трябва да се поддържат в новия формат. 

През 2002г. Digital Custom Group Inc издава „Модел на етични насоки за защита на цялостта 

на журналистическите снимки“. Промени, които компенсират присъщите на цифровите 

процеси ограничения и дефекти са приемливи, стига да не нарушават документалната 

стойност на фотографиите. По-подробно това означава, че промените в цветовия баланс, 

фокуса, поправка на оптични изкривявания, отблясъци и други леки технологични 

подобрения са позволени за разлика от добавянето или премахването на обекти или 

заличаването на елементи от оригиналното изображение. Тези стандарти обаче отново остават 

място за лично съждение на фотографа или редактора кои елементи и характеристики на 

изображението са свързани с цялостта на образа особено с оглед на контекста.  

Майкъл Хофман, редактор на списание Aperture, разбива основната етика на дигиталната 

манипулация в три точки. Toй заявява, че първо снимката трябва да бъде създадена за 

обществеността в най-доброто възможно качество, изискване, което очевидно често се 

игнорира от вестници и други медии, интересуващи се от печалба. Второ, издателят трябва да 

уважава желанията на създателят на изображението, като гарантира, че публикацията не се 

влияе от маркетингови нужди или настоящи естетически тенденции. И накрая, Хофман 

изисква образът да бъде поставен в контекст, допринасящ за етичната, интелектуална и 

духовната ангажираност на аудиторията. Така Хофман създава етика на изображенията, 

която може да се разглежда с или без дигитални способности, за да се повиши авторитетът на 

фотографията. [8] 

Списание Time създава свой коментар за влиянието на цифровата фотография в своето 

издание, озаглавено “150 години фотожурналистика”. Тази публикация показва 

метаморфозите, през които преминава историята на фотожурналистиката и завършва с 

посланието, че „крайната граница“ като метафора за пространството, когато са направени 

първите опити за дигитална фотография от NASA и заснемането на Едуин Олдрин на Луната, 

която в изданието е модифицирана всъщност показва новата ера, в която навлиза 

фотожурналистиката без граници за невъзможното. Ера, в която невъзможното вече е 

възможно и неща, които не са се случили могат да бъдат доказани.  

 

РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Преди повече от двадесет години дигиталната фотография става част от масовата култура, но 

все още няма консенсус по отношение на ефектите, които тя оказва на обществото и как да 

бъдат изследвани резултатите от пост-продукцията на кадри. Фотографи, журналисти, 
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редактори и обществата по цял свят са единодушни, че дигиталната технология е нова и 

различна, но дотам се изчерпва конкретиката по темата. От моя гледна точка мащабите и 

неограничените възможности на фотографията днес са толкова необхватни, че всеки опит на 

поставяне в рамка по примера на традиционните дефиниции и теории е недостатъчен и 

неакурантен. Самата интердициплинарност на фотографията сваля границите на много науки 

и доктрини, които до момента са били статукво в своите норми и обхват и отваря врати за 

много интерпретации и субектни мнения. Дебатите дали дигиталната фотография е просто 

част от еволюцията на фотографията или нова дисциплина продължават и до днес. Опитите за 

налагане на контрол и правила върху дигиталната обработка на фотографии са неуспешни, 

тъй като универсална формула не е приложима във всички контексти. Както в една ситуация, 

промяната на цветната температура или контрастът служи само за повишаване на нейната 

естетическа характеристика, може в друга дори да промени посланието на изображението. 

При тези обстоятелства всеки индивид е поставен пред предизвикателството да разбира и 

анализира визуалната комуникация не просто през призмата на мнителността, а  да я приема 

донякъде като изследователска дейност, поставяйки под въпрос мотивите на медията, канала 

на комуникация и документираните събития. Новите технологии и възможности са източник 

и на новия потенциал за експлоатация, което означава, че репутацията и съществуването на 

новинарските и фотографски агенции се определя от тяхната акурантност към 

действителността и социалните явления, които отразяват. Предимствата, които новите 

технологии осигуряват са неоспорими от гледна точка на комфорт, достъпност, скорост на 

комуникацията и разпространението, свободата за художествена и авторска намеса, 

директната интеракция с публиката. Повечето авторитетни органи правят опити за регулация 

на дигиталната обработка на изображения до обозначаване, когато изображенията са 

модифицирани. Но на практика, в свят, където почти всички изображения са цифрово 

създадени или обработени това е вече известно на всеки. Обратното, т.е. маркирането на 

изображения, които не са манипулирани по никакъв начин е по-рационално. Нито 

аналоговата, нито дигиталната фотография превъзхождат една друга, те в настоящето служат 

за различни цели като използват различни средства. Коректно е обаче публиката да има право 

на информация за достоверността и степента на интервенция върху кадрите. В тази връзка 

текстът съпровождащ една фотография до голяма степен определя и нейната интерпретация. 

Както и проф. Христов твърди в книгата си ,,Убеждение и Влияние’’, ,,повторенията 

предизвикват по-голямо разбиране и убеждаване на аудиторията, но водят и до фрустрация. 

Поради тази причина е най-добре да се каже едно и също нещо, но по различен начин. А 

добрата визуална илюстрация винаги добавя повече убеждение’’. Тук тази връзка е 

двустранна, като визуалната и писмената комуникация са в симбиоза и взаимно се допълват. 

В обстановката на галерия или музей обаче една снимка е обект на чисто визуална и 

естетическа оценка и преживяване, което още веднъж показва как самото приложение на 

фотография определя и нейната функция. Дигитално генерираните, моделирани или 

композирани изображения са лицето на промяната, която по своята същност не е нова, а 

цикъл в развитието на фотографията и трябва да бъдат третирани като такива.  В ерата на 

изкуствената интелигентност и виртуалната реалност, фотографията има само бъдеще, но ще 

претърпява и своите метаморфози, като дигиталната фотография е едва началото. Тя отговаря 

на съвременните потребности за широка достъпност, ефективност и влияние, а нейните 

възможности за обработка доказват нейната адаптационно качество и полезност. Иронично е, 

следователно, че тези способности, които дават ползата от дигитална фотографията също 

водят и до по-голямата част от дебатите около нейното използване. Трябва да се признае, че 

увеличеният капацитет за промяна е самата същност на дигиталната фотография и по този 

начин черта, която трябва да бъде призната, а не дискретираща за нея. Когато обаче 

дискусиите достигат до въпроса до каква степен може да се доверява днес публиката на 
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фотографията, първо трябва да има отговори на въпросите – къде, как, защо, кой, кога и какво 

е показано и какво липсва. Утопично е да се вярва, че обществеността е способна на такива 

донякъде детективски умения, но критичната консумация и приоритизацията на информация 

се осъществява благодарение на визуалната грамотност и активното участие на всеки 

индивид, особено в контекста на социалните медии. 
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