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PRATARMĖ

Siekdami geriau aprūpinti Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Mechanikos fakulteto spaudos inžinerijos studijų programos pirmosios 
pakopos studentus mokomąja literatūra pagal discipliną „Poligrafijos 
informacinės technologijos ir dizainas“ ir sudaryti vektorinių bei ras-
trinių grafinių programinių paketų literatūros komplektą, šios kny-
gos autoriai papildomai prie knygos „Poligrafijos dizainas, teorija ir 
praktika“*,  kuri orientuota darbui su rastrinės grafikos programa Adobe 
Photoshop CS2, išleido šią mokomąją knygą „informacinės technologi-
jos poligrafijoje. Darbas su CorelDRAw“. 

Spartus informacinių technologijų vystymas leidyboje ir poligrafi-
joje reikalauja šiandien iš mūsų absolventų ne tik techninių ir technolo-
ginių žinių, bet ir grafinio dizaino pagrindų suvokimo. Mūsų manymu, 
dizaino studijos tiesiogiai susiję ne tik su leidybos, reklamos ar kūrybi-
nių industrijų studijomis, bet ir informacinių technologijų bei poligra-
fijos specialistų rengimu. Šioje mokomojoje knygoje pateikiamos ben-
drosios žinios apie grafinio dizaino elementų komponavimo principus 
ir pagrindines kompozicijos meninės raiškos ir derinimo priemones, 
grafinio dizaino spaudos objektų projektavimo principus bei jų gamybą.

Grafinis dizainas – tai viena iš dažniausiai studijuojamų dizai-
no sričių šiandien. Grafinis dizainas (angl. graphic design) – tai di-
zaino rūšis, susijusi su grafinių apipavidalinimu, reklama, leidyba. 
Grafinio dizaino taikymo sritis yra visiems žinoma: tai įvariausi spau-
dos objektai, vizualinė lauko ir vidaus reklama, pakuotės dizainas bei 
internetinių puslapių (tinklalapių) kūrimas. Knygoje plačiau apžvel-
giami spaudos objektai, tai įvairūs leidiniai – knygos, prospektai, bro-
šiūros, bukletai, katalogai, informaciniai bei reklamos leidinukai, ka-
lendoriai, plakatai, reklaminiai skydai; spausdintiniai firmos stiliaus 
elementai – vizitinės kortelės, blankai, aplankalai, vokai, kvietimai 
ir pan., taip pat nagrinėjamas etikečių ir logotipų kūrimas. Kuriant 
grafinio dizaino objektus yra naudojamos tradicinės meninės išraiškos 

*  i. iljin, V. Turla, N. Šešok. Poligrafijos dizainas, teorija ir praktika: mokomoji knyga. 
Vilnius: Technika, 2008.
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priemonės – šriftas, ornamentas, fotografija ar piešinys, bei kompiu-
terinės grafikos galimybės. Vizualus šių objektų išraiškingumas tie-
siogiai priklauso nuo pačios idėjos ir tinkamo jų dizaino sudedamųjų 
elementų išdėstymo meno.

Pirmasis knygos skyrius skirtas grafinio dizano meninio kompo-
navimo raiškos premonių bei elementų studijai, vėlesniuose aprašoma, 
kaip šias priemones taikyti įvairiems spaudos leidiniams ir gaminiams 
projektuoti. Aptarta ir pramoninė ergonomika. Knygoje rasite medžia-
gos šiomis temomis: meninės raiškos priemonės dizaine, kompozici-
jos harmonizavimo priemonės, techninis piešimas kompiuteriu. Taip 
pat nagrinėjami firminio (prekių) ženklo ir firminio stiliaus (įvaizdžio) 
kūrimo ir projektavimo principai, taip pat pakuotės ir etiketės dizaino 
projektavimas, įvairių spausdinamų dokumentų (lankstinukų, bukletų, 
skrajučių) kūrimas. 

Mokomoji medžiaga geriau įsisavinama naudojant įvairių kompa-
nijų sukurtus grafinius paketus. Ši knyga skirta darbui su vektorinės 
grafikos programiniu paketu CorelDraw. Tokį pasirinkimą lėmė tai, 
kad firma „Corel Corporation“ užima pirmaujančias lyderio, kuriančio 
programas ir šiuolaikinius standartus, kuriuos naudoja viso pasaulio di-
zaineriai ir poligrafijos specialistai, pozicijas. Be konkrečių praktinių 
vektorinės grafikos darbų, teorinėje dalyje apžvelgti pagrindiniai rekla-
minės produkcijos gamybos ir jos rūšių variantai, kur autoriai naudojasi 
ilgamete patirtimi reklamos srityje bei praktiniais dizainerių darbais. 
Knygą sudaro teorinė ir praktinė (pratymai) dalys, kur aptariami kon-
kretūs uždaviniai, aktualūs kompiuteriu dirbančiam dizaineriui. Visi 
pratimai skirti atlikti CorelDraw CS4 programa.

Ši knyga labiausiai bus reikalinga dirbantiems poligrafijos dizaino 
srityje, įvairių reklaminių plakatų, vizitinių kortelių ir panašios produk-
cijos gamyboje bei leidyboje. Pagrindiniai meno metodai ir taisyklės 
siejami su kompiuterio naudojimo technologija, t. y. kai mokinant di-
zaino teorijos kaip darbo priemonė naudojamas kompiuteris. 

Taigi ši knyga – universali mokomoji priemonė, naudotina moder-
nių technologijų dizaino srityje.
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Pagrindinis šitos knygos ypatumas yra tas, kad joje nėra išsamaus 
programinio paketo aprašymo, o skaitytojas visą informaciją apie pro-
gramos veikimą gauna per racionaliai suplanuotus praktinius darbus.

Knygoje pateikti originalūs metodai ir mažos gudrybės, kurie su-
taupys ilgą paieškos laiką vienam ar kitam efektui sukurti bei padės  
atlikti specifinį maketą. 

Siekiant supaprastinti darbą, visi grafiniai-laboratoriniai darbai yra 
atskirame knygos aštuntame skyriuje „Pratimai“. 

Visi darbai su populiariausiu grafiniu redaktoriumi CorelDRAW 
pateikti pagal vieningą principą – nuo paprasto iki sudėtingo, nuo pa-
prastų geometrinių figūrų iki sudėtingų grafinio dizaino elementų, kurie 
gali būti naudojami kaip šablonai praktiniame dizainerio darbe.  

Knygoje pateikti geriausi patarimai ir metodai dirbant su 
CorelDRAW programiniu paketu, aiškios instrukcijos, kaip išgauti tam 
tikrą konkretų efektą, kuriuos naudoja grafinio dizaino profesionalai. 
Jais pasinaudoję, jūs galėsite dirbti žymiai efektyviau.  

Ši knyga – universali mokomoji priemonė, naudotina modernių 
technologijų dizaino srityje. Dizaino teorija iliustruojama spausdin-
tais sukurtos produkcijos pavyzdžiais. Šis leidinys skirtas turintiems 
kompiuterinio dizaino programų naudojimo įgūdžių, taip pat visiems, 
norintiems pagilinti paketo CorelDraw  naudojimo žinias. Šis leidinys 
suteiks naujų žinių bei padės geriau suprasti pagrindinius grafinio di-
zainerio darbo principus.

Tikimės, kad knyga taps geru draugu ir spaudos inžinerijos (VGTU, 
0951) studijų programos studentams bei plačiai skaitytojų auditorijai, 
besidominčiai spaudinių ir leidinių dizainu. Ši knyga bus naudinga ir 
kitų Vilniaus Gedimino technikos universiteto fakultetų studentams.

Autoriai nuoširdžiai dėkoja recenzentams: Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto Mašinų gamybos katedros doc. dr. Arūnui 
Jakštui ir Poligrafinių mašinų katedros doc. dr. Eugenijui Jurkoniui už 
geranoriškas pastabas ir vertingus patarimus.

Autoriai
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1. KOMPOZICIJA DIZAINE

Brėžinys ir techninis piešinys yra svarbūs inžinerinės grafikos objek-
tai. Pagrindinė jų paskirtis – informatyvumas ir konkretumas. Juose 
nėra ir neturi būti emocionalaus pradmens. Estetiškumas ir emoci-
onalumas meniniam kūriniui yra būtini. Viskas, ką kuria dizaineris, 
turi būti išraiškinga, turininga, vaizdinga. Dažnai meno kūriniai neturi 
konkrečios formos, bet jų spalva, plastika emocionaliai veikia žiūro-
vą, skatina asociatyvų mąstymą, žadina vaizduotę, net jei vaizdas abs-
traktus (1.1 pav.). Kompozicijoje paprastai naudojamos šios išraiškos 
priemonės: taškas, linijos, dėmė, spalva, šviesa ir šešėliai, kontrastas, 
ritmas, niuansas, ornamentas, faktūra, tekstūra, proporcija, mastas, ta-
patybė, ornamentas, simetrija / asimetrija / disimetrija. Dirbant su di-
zaino objektu svarbiausia yra sugalvoti bendrą vaizdą ir pagal jį kurti 
kompoziciją. Kompozicija dizaine – tai tam tikra idėja. Kompoziciją 
apibūdina užsibrėžtas tikslas, jos charakteris ir paskirtis. Kompozicijos 
prasmė atsiskleidžia tik tada, kai ji sukelia asociacijų.

Nėra aiškiai nustatytų atskirų elementų sujungimo į visumą taisyk-
lių. Tačiau bendras vaizdas sukuriamas tik tada, kai atsižvelgiama į kai 
kurias sąlygas: bendroje kompozicinėje erdvėje turi išsiskirti vaizduo-
jamasis centras, turi būti matoma forma, jaučiamas ritmas. Šios kate-
gorijos būdingos visoms kompozicijų rūšims. Taigi kompozicija neturi 
taisyklių, ji turi įstatymus. 

Kiekvienas meno kūrinys yra vientisas ir sudėtingas. Vientisumas 
jam suteikia vienybę, o sudėtingumas – įvairų turinį. Akmenų krūvos 
sudėtingumas nebus meninis. Jis neturi svarbiausio ir antraeilio, pagrin-
dinio ir pagalbinio elementų. Akmenų krūvos elementai bus vienodos 
vertės ir kokybės. Tik logiškai suskirstytas ir tuo pačiu metu sujungtas į 
bendrą meninę visumą kūrinys tampa meno kūriniu.

Kad kūrinys būtų išraiškingas, reikia, kad ir kompozicijos, ir jos 
elementų struktūra būtų sudėtinga. Tai visai nereiškia, kad kūrinys bus 
sudarytas iš daugelio elementų ar kad atskiri elementai turi būti sudė-
tingos formos ir spalvos. Struktūrinis sudėtingumas priklauso nuo prie-
monių, principų, kompozicijos organizacijos metodų. Kompozicijos 
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negalima pavadinti objektų, išsidėsčiusių tam tikra tvarka ir tam tikroje 
vietoje, rinkiniu. Gera kompozicija skiriasi nuo blogos taip, kaip poe-
zijos kūriniai skiriasi nuo tarpusavyje besirimuojančių atskirų žodžių. 

Dizaineris savo darbe turi mokėti panaudoti visas kompozicijos 
priemones. 

1.1 pav. Meno kūrinys
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1.1. Kompozicijos priemonės
Kompozicijos ir atskirų jos elementų formos daro emocinį poveikį. 
Forma būdinga tiek plokštiems, tiek neplokštiems daiktams. Net abs-
trakti kompozicija, sudaryta iš minkštų, išsiliejusių dėmių, ryškių krei-
vų linijų, aštrių kampų, ratų, sukuria bendrą formą. Reikia, kad ele-
mentų skaičius būtų optimalus ir jų visuma atrodytų darniai. Bendroje 
formoje turi atsispindėti vidinių ryšių sistema.

išskirsime pagrindines kompozicijos priemones.

1.1.1. Simetrija
Simetrija – tam tikra tvarka, matematinis dėsningumas, leidžiantis pa-
sikartojantiems daiktams išsidėstyti plokštumoje arba erdvėje vienas 
kito atžvilgiu. Asimetrija – tai simetrijos priešingybė: pasikartojančių 
elementų nėra arba jie išsidėstę taip, kad jų negalima sutapdinti nei pa-
sukant, nei paslenkant. 

Simetrija – vienas svarbiausių formos organizacijos būdų, pade-
dantis suvokti visumą. Senovėje simetrija buvo laikoma grožio etalonu, 
tų laikų vaizduojamajame mene simetriniai elementai buvo naudojami 
labai dažnai.

Tai yra fundamentali gamtos savybė, pasireiškianti fizikoje, mate-
matikoje, biologijoje; su šia savybe susiję energijos išsaugojimo dės-
niai, elementarių dalelių savybės, atomų molekulių, kristalų, baltymų 
struktūra. Daugeliui gamtinių objektų būdinga simetrija: plokštumos 
simetrijos bruožų randama medžio lapuose, tūrio simetrija – paties me-
džio formoje.

Ypač dažnai mene pasitaiko veidrodinė simetrija. Pats paprasčiau-
sias atvejis – dviejų plokštumų simetrija (1.2 pav., a), tačiau veidrodinių 
plokštumų pasitaiko ir daugiau (1.2 pav., b).

Kitas simetrijos tipas – ašinė posūkio simetrija. Sukant paprastą 
geometrinį piešinį aplink vertikaliąją ašį, statmeną lapo plokštumai, su-
sidaro ašinės simetrijos raštas. 

1.3 pav. buvo sukurtas naudojant CorelDraw  programą ir kopijuo-
jant bei sukant tą patį vaizdinį (1.3 pav., a). Gautos skirtingos simetrijos 
rūšys. 
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1.3 pav., b, esantis raštas turi ir veidrodinę, ir ašinę simetriją, o 
1.3 pav., c, raštas – tik ašinę. Lyginant 1.3 pav. b ir c vaizdinius, akivaiz-
džiai matyti, kad paskutinis atrodo dinamiškesnis.

a)
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b)

1.2 pav. Veidrodinė simetrija:
a – dviejų plokštumų; b – daugelio plokštumų
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a)

b)

c)

1.3 pav. Ašinio posūkio simetrijos pavyzdžiai:
a – kopijuojamas ir sukamas vaizdinys; b – veidrodinė ir ašinė; c – ašinė simetrija
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Labai išraiškinga yra neplokščiųjų kūnų simetrija (1.4 pav.).

Dar vienas simetrijos tipas yra perkėlimas. Šiuo atveju visi daiktai 
išsidėsto vienodu atstumu vienas nuo kito išilgai ašies (1.5 pav.). 

1.4 pav. Neplokščiųjų kūnų simetrija

1.5 pav. Perkėlimo principas
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Perkėlimo principu grindžiami ornamentai. Paprasčiausias orna-
mentas – linijinis (1.6 pav.). Jei linijinį ornamentą padauginsime kryp-
timi, statmena ašiai, gausime simetrinę kompoziciją, užpildančią plokš-
tumą – tinklelį (1.7 pav.).

1.6 pav. Linijinis ornamentas

1.7 pav. Tinklelis
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Ornamento metodas dažnas taikomojoje dailėje. Tokiuose darbuo-
se, kaip pynimas, audimas, keramikinė tapyba, siuvinėjimas, akmens, 
medienos raižyba, galima rasti daugelį simetrinių kompozicijų pavyz-
džių. Ornamentų naudojimo pavyzdžiai – metalo dirbiniai, akmenų 
sudėliojimas statant namą. Ornamento charakteris priklauso nuo me-
džiagos ir įrankių, kuriais jis kuriamas, savybių. Labai skiriasi medžio 
raižybos ir iškaltų grotelių ornamentas: geležinį raštą apibūdina kons-
trukcija, ji suteikia jai tvirtumo, tačiau jis vis vien lieka labai dekora-
tyvus. Tautodailėje dažnai aptinkami vieno ornamento pasikartojimai. 
Pvz., išsiuvinėtas rankšluostis ir verpstės raižyba gali būti padaryti pa-
gal vieną ir tą patį piešinį. Tačiau iš medžio išraižyto ornamento raiš-
kumas nustatomas pagal kalto dydį, formą ir medžio tekstūrą, o išsiu-
vinėto ornamento grožis priklauso nuo dygsnio dydžio, spalvos, siūlų 
kokybės. Dėl to taikomosios dailės kūrinių charakteris iš esmės skiriasi.

Kompiuteris turi neribotų ornamentų kūrimo galimybių (1.8 pav.). 
Tūrio simetrija gali būti ašinė (pvz., kankorėžis, Vilniaus televizijos 
bokštas), bet gali būti ir sudėtingesnių formų. Labai išraiškinga yra 
sraigtinė simetrija. Jai būdingas elementų sukamasis judėjimas apie ašį 
(1.9 pav.).

Dalinis simetrijos pažeidimas daro objektą sudėtingesnį, dinamiš-
kesnį, įdomesnį. Gyvojoje gamtoje absoliuti simetrija neegzistuoja. 
Žmogaus veidas, medžio lapas, upės kriauklytės iš esmės yra simetriš-
ki, bet skirtingi ir be galo įvairūs. Tai juos daro labai išraiškingus ir 

1.8 pav. Kompiuterinių ornamentų pavyzdžiai
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1.9 pav. Sraigtinė simetrija

nepakartojamus. Tokia simetrijos rūšis vadinama disimetrija. Ji griauna 
tikslų pasikartojančių elementų panašumą, lieka tik bendros formos si-
metrija. Šiuo principu sukurta nemažai meno kūrinių. 

iš pradžių graikai vaizdavo savo atletus, simetriškai stovinčius ant 
abiejų kojų. Bet kartą skulptorius pavaizdavo jaunuolio kūną, grakščiai 
judantį. Viena jaunuolio koja lietė žemę, kita buvo atpalaiduota. Dėl to 
pasikeitė ir kitų kūno dalių padėtis. Klubai nusileido, pečių juosta nu-
sileido į priešingą pusę, galva irgi nusileido. Šis judesys buvo panašus 
į jaunuoliui būdingą laisvą stovėseną. Šis judesys atskleidė jauno kūno 
grožį. Tai buvo didelis atradimas. Dailininkas atskleidė kontrastinės pu-
siausvyros ašį. Šis atradimas tapo pagrindiniu bet kokio meno bruožu.

Geras disimetrijos pavyzdys – akmenų tiltas (1.10 pav.). Disimetri-
nių formų vientisumas yra dėl simetrijos pagrindo. 

Antisimetrija – simetrijos tipas, kuriam būdingos kontrastin-
gos savybės. Antisimetrija naudojama įspūdžiui padidinti (1.11 pav.). 
Antisimetrinės kompozicijos dažnai siejamos su įvairiais simboliais 
(pvz., kaukė, kurios viena veido pusė verkia, kita juokiasi). Čia labai 
svarbu išsaugoti formos pusiausvyrą. 
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1.10 pav. Disimetrija
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1.11 pav. Antisimetrija
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1.1.2. Pusiausvyra
Pagrindinė vaizdinio kompozicijos išbaigtumo sąlyga – pusiausvyra. Ją 
užtikrina spalva, plastika ir detalių derinys.

Formos pusiausvyra – kai visi elementai tarpusavyje subalan-
suoti. Kompozicijos pusiausvyra gali būti pastovi arba dinamiška. 
Pusiausvyra labai būdinga kompozicijoms, turinčioms vertikaliąją si-
metrijos ašį (1.12 pav.). Dažniausia tokios kompozicijos absoliučiai 
statiškos. Kitas atvejis (sudėtingesnis) – kai simetrijos nėra (1.13 pav.).

Ryški dėmė gali išvesti iš pusiausvyros bet kokią kompoziciją. 
Ryškios, sodrios spalvos atrodo sunkesnės nei šviesios ir permatomos. 
Tokiu atveju pusiausvyra pasiekiama formos ir objektų dydžio pakei-
timo būdu.

Kompozicijos pusiausvyros paprastuose objektuose paiešką pa-
lengvina darbas su kompiuteriu. Pavyzdys: nubraižykite apskritimą, 
trikampį (kvadratą) ir stačiakampį naudodami CorelDraw  programą 

1.12 pav. Kompozicija su vertikaliąja simetrijos ašimi
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ir pabandykite sukurti kelias paprasčiausias kompozicijas. išsaugokite 
labiausiai, jūsų nuomone, pavykusius variantus – taip bus paprasčiau 
atrinkti geriausią. Toliau pateikti pavyzdžiai, vaizduojantys pusiausvi-
rąsias simetrines ir asimetrines kompozicijas (1.14 pav.).

1.13 pav. Kompozicija be simetrijos

1.14 pav. Simetrinės ir asimetrinės kompozicijos
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1.1.3. Kompozicijos centras
Kompozicija yra baigta, kai visi jos elementai yra suderinti. Fono ir 
priekinio plano grafinių elementų, spalvos ir grafinių elementų, apšvie-
timo ir rakurso harmonija yra kompozicijos pagrindas. Kūrinio vien-
tisumas vertinamas pagal galimybę vienu metu apžvelgti ir pamaty-
ti pagrindinę dalį, aplink kurią išsidėsto ne tokie svarbūs, bet būtini 
kompozicijos elementai (1.15 pav.). Pagrindinis esminis elementas yra 
kompozicijos centras. Jis šiuo atveju yra santykinis dydis. Jo forma ir 
išsidėstymas yra nesvarbūs. Svarbu, kad kompozicijos centras visada 
turi tašką ar liniją, pagal kuriuos nustatoma šoninių dalių arba apačios 
ir viršaus pusiausvyra.

1.15 pav. Elementų kompozicija



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

23

1.1.4. Plokščiosios kompozicijos formatas
Didelės reikšmės plokščiajai kompozicijai turi formatas – atvaizdo 
lauko riba. Neužpildytas baltas lapo laukas gali būti labai aktyvus, 
šį aktyvumą jam suteikia kompozicijos ant balto lauko elementai.  

1.16 pav. Juodų linijų ir dėmių derinys
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Kompozicija iš abstrakčių juodų dėmių ant balto lauko atrodo reljefiš-
kai, joje yra tam tikras trimatiškumas, nes juoda spalva plokščiajam 
atvaizdui suteikia svorio, gylio, o baltas fonas traktuojamas kaip oras. 

a)
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1.17 pav. Atvaizdo formatai: a – vertikalus; b – horizontalus

b)

Jeigu atvaizdas yra ant plokščio lapo be ryškiai apibrėžtų ribų, jis atro-
do nelabai gilus, priartintas prie žiūrovo, bet jį įrėminus pasirodo papil-
domas trečias atvaizdas. Visas paveikslas pasitraukia į gilumą, centre 
atsiranda erdvė. Bet jeigu rėmo ir nėra, pati kompozicija turi apibrėžtą 
ribą, kontūrą, kuris nustato formą ir ritmą.

Juodų linijų ir dėmių derinys baltame fone nustato erdvės gylį ir 
ribas (1.16 pav.).

Laukai ir tuščios lapo vietos taip pat aktyvios kaip ir objektai, su-
darantys kompoziciją. Kompozicijos elementai, esantys arčiau centro, 
suvokiami kaip gulintys gylyje, o lygus plokščias laukas šiuo atveju 
tampa erdve. Elementai, esantys vienodame lauke arčiau krašto, tarsi 
guli paviršiuje, rėmo plokštumoje.

Labiausiai paplitę atvaizdo formatai – stačiakampiai, apvalūs, ova-
liniai. Vertikaliai ištempto stačiakampio formatas perduoda siekimo į 
viršų pojūtį (1.17 pav., a).
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horizontalus formatas atrodo „plačiai atidarytas“: susilpnėja už-
darumo pojūtis, sumažėja kompozicinio centro reikšmė (1.17 pav., b). 
Jis dažnai naudojamas sudėtingoms daugiaplanėms kompozicijoms. 
Dažniausia naudojamas „auksinio pjūvio“ stačiakampis formatas. Jis 
labiausiai pusiausviras ir uždaras.

Komponavimas kvadratiniu ir apvaliu formatu turi tam tikrų prana-
šumų. Kvadratinis formatas statiškas. Jame dažnai talpinamos kompo-
zicijos su ašine arba veidrodine simetrija.

Veidrodinės simetrijos ašių apskritime gali būti daug, todėl simet-
rinė kompozicija apskritime atrodo veidrodiškai judančia (1.18 pav.). 
Nesimetrinė kompozicija apvaliame rėme su ryškiai pavaizduotais vir-
šumi ir apačia „sustabdo sukimą“ ir yra labai raiški.

Labai dekoratyviai atrodo ovalus „rėmas“, bet jis reikalauja gerai 
apgalvoto komponavimo. Ovalas – matomai užbaigta uždara forma.

1.18 pav. Simetrinė kompozicija apskritime
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Veidrodinės simetrijos ašių apskritime gali būti daug, todėl simet-
rinė kompozicija apskritime atrodo veidrodiškai judančia (1.18 pav.). 
Nesimetrinė kompozicija apvaliame rėme su ryškiai pavaizduotais vir-
šumi ir apačia „sustabdo sukimą“ ir yra labai raiški.

Labai dekoratyviai atrodo ovalus „rėmas“, bet jis reikalauja gerai 
apgalvoto komponavimo. Ovalas – matomai užbaigta uždara forma.

Tradiciškai ovaliame formate talpinamos dekoratyvinio ornamento 
kompozicijos (1.19, pav.). Labai įdomiai atrodo stačiakampio horizon-
talaus kompozicinio lauko ir ovalaus formato derinys.

1.19 pav. Ovalus formatas
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Kompozicinio centro padėtis nustatoma visų elementų ir bendros for-
mos ritminiais santykiais. Kartais patogu naudotis geometrinėmis schemo-
mis, kai formatas dalijamas linijomis į tarpusavyje susijusias dalis. Lapo 
formatas nustato formų komponavimą pagal vertikalę arba horizontalę.

1.1.5. Proporcijos
Bet koks objektas turi gabaritus, nustatomus dydžiais pagal dvi ašis (jei 
objektas plokščias) ir pagal tris ašis (jei objektas erdvinis). Šie dydžiai 
yra nustatytų proporcijų. Objekto proporcijos turi raiškos elementą. 
Kubas turi vienodus aukščio, ilgio ir pločio matmenis, jis atrodo patva-
rus, statiškas. Plonas luitelis, ištemptas į ilgį, turi raiškesnę dinaminę 
formą. Žodžių derinys „masyvi spinta“ arba „plonas šermukšnis“ su-
kuria tam tikrus vaizdinius. Be to, kiekvienas sudėtingas objektas turi 
savo vidines proporcijas. Atskiros dalys gretinamos viena prie kitos ir 
prie bendro objekto. Proporcingumas – viso objekto ir jo dalių propor-
cingumas. Jos turi praslysti pereidamos nuo vienos formos dalies prie 
kitos ir prie visos bendros formos. Tai pagrindinė kompozicijos priemo-
nė. Matematinį pagrindą geriausioms proporcijoms ieškojo Vitruvijus, 
Diurer, da Vinči, Korbiuzjė.

Dažniausiai pasitaikanti proporcija – auksinio derinio proporcija. 
Auksinis derinys – harmoningas atkarpos dalijimas į dvi dalis taip, 

kad mažesnioji dalis taip derėtų prie didesnės, kaip didesnioji prie visos 
atkarpos: 

a/b = b/c,
čia a – mažesnė atkarpa; b – didesnė atkarpa; c = a + b.

Tada b = 1,618a; c = 1,618b.
Skaičius 1,618 vadinamas auksiniu skaičiumi. Santykis 21:34, o 

tiksliau 0,61764, laikomas idealia proporcingumo išraiška ir dažnai pa-
sitaiko gamtoje (gyvūnų, paukščių, žmogaus kūno, akių ir t. t. proporci-
jos). Stačiakampis su pusių santykiu, lygiu 21:34, vadinamas auksiniu 
stačiakampiu, o jo įstrižainė – aktyvia įstrižaine.
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Aukso pjūvis – tai dieviškoji proporcija, gamtos objektų struktū-
rinio bendrumo ženklas, bet kartu jis neatskiriamas nuo meno objektų. 
Pagal aukso pjūvio proporcijas buvo statomos Egipto piramidės, kuria-
mos buities priemonės.

Kitos proporcingo santykio rūšys:
− aritmetinė progresija: 1 3 5 7 9 …
− geometrinė progresija: 1 3 9 27 81 …
− kvadratiniai santykiai: 2 4 16 256 …
−  Fibonačio eilė (kiekvienas skaičius lygus dviejų ankstesniųjų su-

mai): 1 2 3 5 8 …
− harmoninė progresija (pagal gęstančią sinusoidę): 1/2 1/3 1/7 …
Meno kūrinių pavaldumas griežtoms matematikos taisyklėms – pa-

plitęs suklydimas. Dizaineris turi jausti proporcijas, tiksliai nustatyti 
daikto ilgio, pločio ir aukščio santykį, būdingus jo bruožus. Žmogus 
turi gamtinį ritmo jausmą, kuriuo reikia pasitikėti, jį treniruoti ir tobu-
linti.

1.1.6. Mastas
Su proporcijomis susijęs ir mastas. Mastas – daikto dydis, lyginant su 
etalonu. Daiktų pasaulyje etalonas yra pats žmogus. „Žmogus yra visų 
daiktų matmuo“ (Protagoras). 

Skirtingo dydžio objektai skiriasi ir savo forma. Absoliutaus objek-
to matmens priėmimas priklauso nuo detalių skaičiaus, tiesioginių jų 
dydžių ir formos, sudedamųjų dalių proporcijų. Tai objektinė priėmimo 
taisyklė. Augalinio ir gyvojo pasaulio objektų formų analizė liudija apie 
gamtoje egzistuojančius didelio ir mažo organizmo taisyklingų formų 
skirtumus. Palyginkite neseniai išsiritusį paukštelį su didele gulbe, 
pumpurą – su išsiskleidusia gėle, vaiko figūrą – su suaugusiu žmogu-
mi. Jauni organizmai, kaip įprasta, yra mažesni: jų forma paprastesnė, 
aptakesnė. Suaugusio organizmo formos yra sudėtingesnės ir aiškiau 
apibrėžtos, turi kitas proporcijas ir labiau išvystytą bendrą siluetą, dau-
giau detalių.

Nuo formos sudėtingumo priklauso, ar objektas laikomas dide-
liu ar mažu. Formos susidarymo dėsningumai gamtoje naudojami ir 
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technikoje, konstruojant, architektūroje. Akivaizdu, kad mažų gabaritų 
automobilio siluetas labai skiriasi nuo limuzino formos. Mažo name-
lio ir rūmų formų palyginimas suteikia vienareikšmį įsivaizdavimą 
apie šių statinių dydį. Tai galima pavaizduoti architektūrinių statinių 
kontūriniais atvaizdais, kuriuos galima nubraižyti savarankiškai su 
CorelDraw  arba paimti iš vektorinių paveikslų bibliotekos (1.20 pav.).

Miesto daugiabučio namo proporcijos gali tiksliai atitikti degtukų 
dėžutės proporcijas, bet pastačius šalia du pagal dydį vienodus stačia-
kampius gretasienius – dėžutės ir daugialangio namo – neįmanoma su-
klysti dėl šių objektų masto.

Be to, objekto dydžio suvokimas taip pat priklauso ir nuo aplinkos. 
Virdulys šalia arbatinių puodelių atrodo galingai ir monumentaliai, bet 
pabandykite jį pastatyti šalia viryklės: koks rafinuotas ir trapus jis at-
rodys! Eifelio bokštas praėjusiame amžiuje šokiravo savo dydžiu, kai 
kam keldamas nemalonų įspūdį. Tačiau šiuolaikiniame daugiaaukščia-
me Paryžiuje jis atrodo lengvas ir dailus.

Mastas – meninės išraiškos priemonė. Didžiulės monumentinės 
statulos pabrėžia pavaizduotų žmonių reikšmę, herojiškumą. Dviejų 
metrų peliukai Miki Mausai Disneilende sustiprina pasakos jausmą, kur 
net suaugusieji jaučiasi esą vaikai. 

1.20 pav. Masto pavyzdys
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1.1.7. Tapatumas, kontrastas, niuansas
Proporcingumas ir mastas nustatomi atskirų kompozicijos dalių santy-
kiu, bet kalbant apie santykį, būtina atsižvelgti į tokias kategorijas, kaip 
tapatumas, kontrastas ir niuansas.

Tapatumas – visiškai panašių objektų santykis: pasikartojantis or-
namento raštas, plytos, sudarančios sieną, rąstai, iš kurių pastatyta tro-
ba. Tapatūs kompozicijos elementai dažnai sudaro daugumą, foną.

Kontrastas – ryškus kompozicijos elementų skirtumas – stipri 
priemonė, padidinanti raišką (1.21 pav.). Tai priešingų charakteristi-
kų derinys, supriešintas su didelio ir mažo, linijų ir dėmių, tamsaus 
ir šviesaus. Kontrastas išskiria atvaizdo dalį, sudeda akcentus, išreiš-
kia kūrinio energiją ir jėgą. Kontrasto naudojimo gabumai – dizaine-
rio meninės nuojautos rodiklis. Kontrastu padaryta reklama iš karto 
atkreipia dėmesį ir geriau įsidėmima; kontrastinių sprendinių naudo-
jimas biuro interjere padeda nukreipti dėmesį, kai darbas nuobodus; 
esant kontrastingam fonui, geriau matomas tekstas. Kontrastas –  

1.21 pav. Kontrastas
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visuomeninio dialektinio bendrumo ir priešybių kovos įstatymo pasi-
reiškimas; jis pabrėžiamas ne tik forma, tekstūra, bet ir bendra idėja, 
kompozicijos siužetu.

iš kontrastinių formų galima sudaryti bendrą vaizdą, svarbiausia, 
kad akivaizdžiai nebūtų griaunama bendra konstrukcija.

Svarbią reikšmę kompozicijoje turi niuansas, kurio pagrindą su-
daro švelnus charakteristikų perėjimas. Niuansas – toks kompozicijos 
elementų santykis, kuriam esant vyrauja tapatybė, bet yra ir neryškių 
skirtumų. Niuanse nėra akivaizdžių priešybių, jis turi atspalvio vaidme-
nį, padeda išvengti monotoniškumo.

1.1.8. Ritmas
Ritmas – dėsninga kaita arba elementų, savybių, reiškinių pasikeitimas 
laike ir erdvėje. Ritmas – paties gyvenimo elementas: kvėpavimas, 
kūno plastika, dienos ir nakties eiliškumas. Tam tikras ritmas sukuria 
dizainerio darbo įtampą ir tuo pačiu metu sumažina matomumą. Jis su-
sieja atskiras linijas, plokštumas, formas, valdo žiūrovo žvilgsnį pagal 
objektą arba atvaizdą, padeda bendrai priimti objektų grupes.

Ritmui pavaldi meninio kūrinio visų elementų tvarka, ryšys, san-
tvarka. Ritmas priverčia kūrinį kvėpuoti ir judėti. Trys – keturi pasikar-
tojimai sukuria ritmą ir laukimo efektą (1.22 pav.).

Ritmas gali būti aiškus (medžio šakų struktūra, šalia gatvės stovin-
tys namai, geometrinis ornamentas) arba prislopintas, paslėptas (kalnų 
grandinė, grupės stovinčių žmonių galvų pasukimas).

Vaizduojamajame mene ritmas retai būna matematiškai teisingas, 
gal tik tada, kai visa kompozicija turi perteikti stabilumo, aiškumo, 
griežtumo pojūtį (1.23 pav.). Tokiu atveju ritmas yra pagrindinė raiškos 
priemonė. Kaip įprasta, grafiniame dizaine ritmas sudėtingesnis, jis su-
teikia ypatingą raišką, vidinį kompozicijos dinamiškumą.

Ritmas nustato ne tik dydį, bet ir kompozicijos kryptį. Ritminis 
vystymasis gali eiti vertikaliai arba horizontaliai, kvadratu, apskritimu, 
sklandžia kreive. Įdomių rezultatų suteikia ritminis judėjimas spindu-
liu, spirale, tinklu – sprendimų daug, bet jeigu prie pagrindinės krypties 
pridėtume detalę, išdėstytą kitu kampu – sandara ir kompozicija griūtų.
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1.22 pav. Ritmo efektas
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1.23 pav. Ritmas – viena iš vaizduojamojo meno raiškos priemonių

Metras – vienodų arba skirtingų požymių kartojimasis vienodu in-
tervalu. Vizualiai metrinei eilei charakteringas elementų pasiskirsty-
mas vienodais intervalais. Ja pasiekiamas griežtumas ir pusiausvyra. 
Pasikartojimas lengvina formos suvokimą, padaro tikslesnę ir aiškesnę, 
bet esant dideliam formos pailgėjimui metrinė eilė gali atrodyti monoto-
niška. Metrinės eilės pavyzdys – linijinis ornamentas iš paprastų elementų:

−  dydžių, sudarančių eilę, pakeitimas (augančios arba mažėjančios 
eilės). Ritmas nusakomas formų pasikeitimais;

−  intervalų pakeitimas tarp elementų (siaurėjančios ir platėjančios 
eilės). Ritmas stabdomas arba greitinamas.

Ritmui gali būti pavaldūs ne tik formos pasikeitimai, bet ir spalva, 
plastiškumas ir kitos vaizdavimo savybės. Skirtingos savybės gali keistis 
lygiagrečiai (pavyzdžiui, lygiagretus dydžio ir elementų ryškumo didė-
jimas) arba priešpriešiniu būdu (kai objektų apimtis didėja, o ryškumas 
mažėja). Esant lygiagrečiam skirtingų savybių vystymuisi, kompozicijų 
ritmas pabrėžtinai aktyvus, veržlus, o esant priešpriešiniam pasikeitimui – 
suvokiamas sunkiau.
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Bet kuriuo atveju kompozicija negali būti monotoniška, nuobodi, to-
dėl metrinės eilės tapatumą galima suardyti niuansu arba kontrastu. Kont-
rastas gali būti išreikštas kaip forma, spalva, tonas. Naudotis šiomis prie-
monėmis reikia atsargiai: per daug didelis kontrastas griauna formą.

Ritminė eilė turi turėti pradžią ir pabaigą. Senosios Graikijos archi-
tektūroje dėl to buvo mažinami tarpai tarp peristilio arba peripterio kraš-
tinių kolonų. Toks būdas leido didžiulius architektūros statinius padaryti 
kompaktiškesnius, pastatas „neiširdavo“. Ritmui sustabdyti galima nau-
doti neįprastą kraštinių elementų būdą.

Ritmo pojūčiui lavinti atlikite tokias užduotis su CorelDraw („laik-
rodžiai“) (1.24 pav.):

1. Pavaizduokite šešių vienodų elementų metrinę seką, paprastes-
niu atveju – vertikaliai ištemptus stačiakampius masteliu 1:7.

2. Sukomponuokite šią eilę vertikaliai orientuotame standartinio 
formato lape.

3. Pakeiskite metrinę eilę ritmine, pakeisdami vieną pasirinktą niu-
ansinį elementą. Tai galima padaryti keliais būdais:

1.24 pav. Ritmo pojūčio lavinimo užduotis
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−  pakeisti dydį, spalvą, tarpus tarp gretimų objektų (žingsnis), 
nuolydžio kampą;

−  pakeisti vieno grupės elemento formą taip, kad nepasikeistų 
kompozicijos sandara.

išsaugokite tarpinius variantus. Palyginkite rezultatus, išrinkite la-
biausiai pavykusį.

1.2. Kompozicijų charakteris
Pagal charakterį kompozicija gali būti statinė arba dinaminė.

Dinamikai, judėjimui išreikšti naudojami:
− kryptis pagal įstrižainės linijas;
− laisva erdvė prieš judantį objektą;
− kulminacijos judėjimo momentas.
Statikos, ramybės išraiškos sąlygos:
− įstrižų krypčių nebuvimas;
− laisvos erdvės minimumas;

1.25 pav. Statinė kompozicija
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1.26 pav. Dinaminė kompozicija

− statinės pozos;
− simetrija, pusiausvyra;
− visa kompozicija įbrėžta į paprastą geometrinę formą (trikampį, 

kvadratą, ovalą).
Statinės ir dinaminės kompozicijos pavyzdžiai pateikti 1.25, 

1.26 pav.
Pabandykite savarankiškai su CorelDraw sukurti statinio ir dinami-

nio pobūdžio kompozicijos variantus atsižvelgdami į šias sąlygas:
−  stačiakampis lapo formatas, orientuotas vertikaliai, proporcijos 

atitinka rašomojo popieriaus lapą;
−  pradiniai kompozicijos elementai – septyni juodi kvadratai su 

baltu kontūru;
−  kvadratų matmenys turi sudaryti harmoningą eilę. Nustatyti 

elementų proporcijas „iš akies“ ir esant būtinybei pamatuoti li-
niuote;

−  elementų rinkinys ir jų matmenys visų kompozicijų variantuose 
vienodi;
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1.27 pav. Statinės kompozicijos pavyzdys 1.28 pav. Dinaminės kompozicijos pavyzdys

− kvadrato šonai orientuoti į ortogonaliąsias ašis;
−  sudarant bendrą kompoziciją kvadratai bus dedami ir įsirėš vienas į 

kitą;
− briaunų lietimosi geriau išvengti.
Būtina nustatyti lapo formato ir kvadratų atitikimo dydžius. Kom-

pozicijos elementai turi būti nei smulkūs, nei stambūs. Tarp kompozicijos 
krašto ir lapo ribos turi būti laisvas, bet nedidelis tarpas.

Užduoties atlikimo pavyzdžiai pateikti 1.27 pav. (statinė kompozi-
cija) ir 1.28 pav. (dinaminė kompozicija).

1.3. Medžiagų reikšmė kompozicijoje
Kompozicijos išraiškingumas priklauso ne tik nuo geometrijos formos 
dydžio ir jos sudėtinių dalių tarpusavio išsidėstymo, bet ir nuo koky-
binių kompozicijos elementų charakteristikų. Medžiagos pasirinkimas 
pirmiausia priklauso nuo funkcionalumo reikalavimų, bet kiekvie-
na medžiaga turi savo meninių ypatumų ir į tai privaloma atsižvelgti. 
Sudėtiniai elementai gali būti lygūs ir šiurkštoki, blizgantys ir matiniai, 
minkšti ir tvirti, ir t. t. išraiškingumas sukuriamas parenkant medžiagos 
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1.29 pav. Dinaminė kompozicija

tekstūrą ir faktūrą. Dėl to paviršius tampa ne tik dekoratyvus, pabrėžia 
formų grožį, bet ir sustiprina visos kompozicijos grožį.

Tekstūra – tai vidinė medžiagos struktūra. Ji pasireiškia paviršiaus 
piešinyje. išraiškingos tekstūros yra šios medžiagos: akmuo, medis, 
smėlis, grubus audinys. Jie savaime yra dekoratyvūs. Jei medžiaga netu-
ri charakteringo paviršiaus piešinio – stiklas, metalas, apdirbtas akmuo, 
keramika – labiau tinka daiktas su ryškesne plastika. Blizgios ir lygios 
medžiagos, pavyzdžiui, stiklas ir metalai, išryškina plastiškas savybes, 
pabrėžia formas, o minkštos korėtos medžiagos – molis, kalkakmenis 
ir putų polistirenas – atvirkščiai, gesina formos išraiškingumą. Kartais 
netgi griauna plastikos įspūdį (1.29 pav.).

Faktūra – paviršiaus reljefas: vaflinis, austas, žvynuotas ir t. t. Ji 
perduoda savo medžiagos savitumą kompozicijos elementams. Nuo jos 
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priklauso spalvos suvokimas, ypač geltonos, žalios, rudos, pilkos (pa-
lyginkite pilką sieną ir pilką kailį). Faktūra suprantama ne tik vizualiai, 
bet ir jutimiškai. Medžiagos faktūra priklauso nuo tam tikro apdirbimo 
lygio. Plastiško faktūros paviršiaus supratimas priklauso nuo atstumo, 
iš kurio suvokiama forma. Aiškus faktūros išryškėjimas priklauso nuo 
atstumo iki žiūrovo (1.30 pav.).

Kuriant kompoziciją iš tekstūros ir faktūros, privaloma atsižvelg-
ti į natūralias medžiagų spalvas, iš kurių kuriami atskiri elementai. 
Dažniausia, kuriant kompozicinius elementus iš medžiagų, taikomas 
kontrasto principas. Ryškūs „gyvi“ drugeliai balto popieriaus fone, 
„šilti“ keraminiai indai ant lygaus stiklo paviršiaus, variniai daiktai 

1.30 pav. išryškėjusi faktūra
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1.31 pav. Tekstūros ir faktūros derinys

derinami su juodu medžiu. Kompozicijose, sudarytose iš šių daiktų, 
pabrėžiamas medžiagos ypatumas. Kontrastingos formos papildomos 
kontrastingomis tekstūromis, faktūromis, spalvomis. Tai suteikia papil-
domą įtampą, sustiprina kompozicijos išraiškingumą (1.31 pav.).

Forma, tekstūra, spalva, faktūra, atskirų objektų tarpusavio sąveika 
papildo ir pabrėžia vienas kito individualumą (1.32 pav.). 

Objektai iš paprastų nedekoratyvinių medžiagų gali būti labai 
išraiškingi. Ryškus pavyzdys – vokiečių firmos „Braun“ produkci-
ja. 1950 m. pabaigoje Europoje klestėjo perkrauto apipavidalinimo 
laikotarpis. Firmos „Braun“ dizaineriai pasiūlė ekonominį stilių. 
išleidžiama produkcija – radijo imtuvai, virtuvės kombainai, elektriniai 
įrenginiai – buvo labai paprastos, lakoniškos formos. Visiškai nebuvo 
naudojamos dekoratyvinės tekstūros ir ryškios dėmės. Spalvinė gama 
buvo pilkų atspalvių ir derinosi su juoda bei balta spalva. Vieningas 
vaizdas ir firminis stilius buvo kuriamas minimaliomis išlaidomis. 
Geometrinis paprastumas ir lakoniškos formos, spalvų gamos išlaiky-
mas, lygių paviršių švarumas visada atrodo labai patraukliai.
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1.32 pav. Kompozicijos formos ir sąveika

1.4. Kompozicijų būdai
Ankstesnėje pastraipoje apžvelgėme linijų ir spalvų tonų reikšmę tech-
niniame piešinyje. Kuriant meninę kompoziciją, reikia ieškoti išraiš-
kingesnių formos sprendimų. Taikant pačius paprasčiausius grafikos 
metodus (taškai, linijos ir spalvų dermė), galima gauti sudėtingą deko-
ratyvinę formos išraišką.

1.4.1. Linijinė kompozicija
Perduodant toninę formos grafiką, naudojama įvairi technika ir formos 
kūrimo būdai: užpylimai (lygiems, švelniems paviršiams), nuplovimai 
(minkštiems toniniams paviršiams modeliuoti), išplovimai (efektin-
goms užtakoms sukurti), užpurškimai, tamponavimas ir t. t. 

Apžiūrėsime grafinių kompozicijų ypatumus iš linijinių ir silueti-
nių formų. Linijinių formų kryptis apibrėžia arba kompozicijos stabilu-
mą (horizontalioje orientacijoje), arba dinamiškumą (vertikalioje arba 
nuožulnioje orientacijoje).
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Paprastas geometrinis piešinys apibrėžia formos griežtumą. Sudė-
tingas kreivų linijų piešinys – plastiškumą ir mobilumą. Pabandykite 
sukurti su programa CorelDraw kompoziciją iš linijų.

1.4.2. Frontalinė kompozicija
Jeigu kompozicija formuojama plokštumoje dviem kryptimis (vertika-
liai ir horizontaliai), o gylis išreikštas neaiškiai, susikuria plokštuminė 
arba frontalinė forma (1.33 pav.).

Frontalinėms kompozicijoms kurti naudojami plokšti elementai. 
Jei elementai įsirėžia vienas į kitą, yra aktyvi savitarpio veikla, jei-
gu prisiglaudžia – pasyvi. Jeigu elementai atitolsta vienas nuo kito, 
atstumai tarp jų turi būti tokie, kad nenutrūktų vaizdinis tarpusavio 
jungimasis ir kompozicija neišsibarstytų į atskiras dalis. 

Visų plokštuminės kompozicijos elementų sąveika gali sukur-
ti lygų paviršių arba sukurti perėjimą tarp plokščiosios ir iškiliosios 
kompozicijos. Šiuo atveju kalbama apie reljefą arba iškiliąją frontalinę 
kompoziciją.

1.33 pav. Frontalinė kompozicija
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Reljefas – išgaubtas vaizdas plokštumoje. Lyginant su faktūrine 
plokštuma, atsirandantys elementai viršuje yra stambesni (1.34 pav.).

Yra keletas reljefo vaizdų:
–  Skulptūriniai vaizdai arba ornamentai. Jis neryškus plokštumo-

je, žemas reljefas („bareljefinis vaizdas“).
–  Skulptūrinis vaizdas, atsirandantis ant trijų ketvirčių plokštumos 

fono.
–  Grįžtamasis reljefas. Jis lengvai įgilintas, panašus į foną.
–  Reljefas, atsirandantis viename lygiame fone, kontūre, kuriame 

yra gilūs įrėžimai.
Esant plokščiam arba nežymiai kintančiam reljefui galima suda-

ryti skirtingo gylio tūrinės ir frontalinės kompozicijos iliuziją. Reljefo 
iškiliųjų elementų ir gylio didinimas priartina kompoziciją prie tūrinės.

1.4.3. Tūrinė kompozicija
Jei atliekant kompoziciją šalia dviejų krypčių plokštumoje atsiranda ir 
trečia kryptis – gylis, tai tokia kompozicija vadinama tūrine (1.35 pav.).

Ji yra trimatė. Tokią kompoziciją galima apžiūrėti iš visų pusių. 
Daugiau jos plotus sukant, pasirodys bendras vaizdas, plastiški nusta-

1.34 pav. Faktūriniai elementai
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tymai. Tūrinė kompozicijos forma iš šonų sukuria plotus. Forma atrodo 
monumentali, padidinta, jeigu iš šono plotai minimalūs (1.36 pav., a). 
Prie padidintų išpjovų arba atstumo tarp elementų, sudarančių formą, ji 
virsta atviresnė, dinamiškesnė (1.36 pav., b). Jei forma yra sustatyta iš 
linijinių elementų ir plotai pažeminti, jos plastinė savybė visiškai kei-
čiasi (1.36 pav., c). 

Tūrinės kompozicijos elementų visuma ir juos supanti erdvė dera 
taip, kad viršų ima formos tūris. išorinė erdvė apima formą, nepatekda-
ma į ją. Tūrinę kompoziciją vaizduojant plokštumoje savybėms geriau 
išryškinti naudojami šešėliai.

1.4.4. Erdvinė kompozicija
Erdvinėje kompozicijoje perteikiami erdvės, kurioje yra objektai, 

dydžiai. Be to, netgi paties mažiausio elemento reikšmė tokiai kompo-
zicijai yra labai svarbi (1.37 pav.).

1.35 pav. Tūrinė kompozicija
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a)
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1.36 pav. Trimatė kompozicija

b)

c)
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Erdvė gali būti kuriama dviem būdais:
–  viduje ribų, sudarytų iš objektų (uždara erdvė). Tokios erdvinės 

kompozicijos pavyzdžiai – miesto aikščių, apsuptų namais, ar-
chitektūra, muziejų salių įrengimai;

–  aplink objektus (atvira erdvė) – Egipto piramidės, šalia kurių yra 
neapribota erdvė, Knoto akmenų sodas.

Pagrindiniai erdvinės kompozicijos komponentai:
–  apimantys, formuojantys erdvę;
–  medžiagos, formuojančios apimtį.
Žmogus labai jautriai priima jį supančios erdvės dydį. Nuo to labai 

priklauso psichologinė jo būsena. Žinoma, didelę reikšmę turi charak-
terio ypatybės, konkreti situacija ir nuotaika. Kartais ankšta erdvė prii-
mama geriau, jaukiau, retkarčiais, atvirkščiai, norisi didelės erdvės, bet 
egzistuoja tam tikros vidutinės statistinės normos: 

–  pavyzdžiui, 10 m2 aikštėje žmogus jaučiasi komfortiškai;
–  jei aikštė didesnė nei 50 m2, aiškiai matoma, kad erdvė padalyta 

į atskirus fragmentus;
– objektai, priimami žmogaus, turi būti 30 m atstumu nuo jo.

1.37 pav. Erdvinė kompozicija
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Apriboti erdvę gali baldai didelėse parodų salėse arba medžiai bei 
namai kiemuose ir aikštėse. Mažuose senoviniuose miestuose visada 
jautiesi jaukiau. Rašomasis stalas retai statomas didelio kambario cen-
tre. Tai paaiškinama tuo, kad žmogus turi būti aiškiai orientuotas er-
dvėje.

1.5. Daugiaelementės kompozicijos ypatumai
Kuo daugiau elementų naudojama kompozicijoje, tuo sunkesnis darbas 
atliekamas.

Žmogus gali vienu metu priimti ne daugiau kaip septynis objek-
tus. Pažvelkite pro langą į kiemą. Jūs pamatysite namus, automobi-
lius, žmones, medžius. Visa tai – atskiri objektai, susijungiantys į gru-
pes. Pažiūrėkite į namą ir pamatysite langus, duris, stogus, balkonus. 
Įsižiūrėkite į langą: jį sudaro rėmas, stiklai, palangė, rankenėlės. Bendras 
visų elementų ryšys sudaro vieną visumą ir išreiškia bendrą mintį. Šis 
principas daugiausia lemia daugiaelementės kompozicijos susidarymą.

Jei kompozicija susidaro iš didelio skaičiaus elementų, tai jie jun-
giami į grupes. Žiūrint į kompoziciją, apžvelgiami visi ją sudarantys 
daiktai, ir taip smegenyse formuojamas vienas vaizdas. Jei šis vaizdas 
nesusideda, tai kompozicija nevykusi.

Jei jūs norite apstatyti didelį kambarį baldais, jūs padalijate visą plo-
tą į funkcines zonas ir sugrupuojate interjero daiktus šiose zonose. Taip 
pat viską reikia sustatyti taip, kad dalį kambario sudarytų viena visuma. 
Atskiros daiktų grupės jungiasi plokštumos simetrija, o pačių grupių vidu-
je simetrijos neturi būti, nes ji išskiria grupes į savarankišką kompoziciją.

Bet kokio tipo daugiaelementei kompozicijai labai svarbu struk-
tūrinis sudarymas, sudedamųjų dalių santykis. Elementai išdėstomi 
grupelėmis po 2–3. Vienodai reikšmingiems įvykiams vaizduoti nau-
dojama keletas kompozicinių centrų. Reikėtų palikti laisvą erdvę, kad 
nepasimestų atskiros kompozicijos dalys.

Labiausiai pabrėžiama subordinacija tarp grupių. Svarbesni ele-
mentai iškeliami patalpinimu, dydžiu, spalva taip, kad atkreiptų žmo-
gaus dėmesį iš pradžių į juos, o paskui – į mažiau svarbius objektus. 
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Pavyzdžiui, organizacijos parodų stende elementai, kurie yra svar-
besni, statomi apytiksliai 1/3 m atstumu nuo ekspozicijos krašto. Čia 
remiamasi „auksinės sekos“ taisykle.

Apimtis, vaizdas, giluma pasiekiami spalvos dydžiu, dinamiško-
mis formomis, perspektyvomis, šešėliais. 

Daugiaelementės frontalinės kompozicijos gali turėti skirtingas 
formas: linijines, plokščias, šriftines. Tipinis pavyzdys – spausdinto 
teksto su iliustracijomis įforminimas. Viename puslapyje dažniausiai 
maketuojamas tekstas, nuotrauka, grafinis piešinukas (pavyzdžiui, 
logotipas), įforminimo elementai (rėmeliai, dekoratyviniai ženkle-
liai ir t. t.).

Tam, kad susidarytų kompozicija, reikia aiškiai apibrėžti temą. Ji 
svarbiausia, nes aplink ją dėliojama visa kita. Pirmiausia privaloma nu-
statyti kompozicinį centrą.

Kuriant kompoziciją, privaloma laikytis medžiagų kiekio, detalių, 
spalvų, formų apribojimo (ne daugiau kaip 3–4).

Kuriant kompoziciją, netingėkite parinkti daug variantų. Netgi 
jei jums atrodo, kad kompozicija baigta, bandykite ką nors pakeis-
ti. Sudarykite užduotį, atsižvelgdami į kompozicijos dalių vietas. 
Įsitikinkite, kad nė viena kompozicijos dalis negali būti pašalinta arba 
pakeista. Kompozicijos dalių negalima sukeisti vietomis, negalima pri-
jungti nė vieno naujo elemento.

1.6. Kompozicijų tipai
Kuriant tinkamus dizaino kūrinius, būtina žinoti menines išraiškos for-
mas ir dėsningumus.

Apžvelgsime pagrindinius kompozicijų tipus.

1.6.1. Kompozicija, išreškianti siužetą
Siužetą išreiškianti kompozicija daugiausia yra realistiniai, meni-
niai kūrėjų darbai (peizažai, skulptūros ir t. t.). Joje dalyvauja realūs  
personažai. Jų tarpusavio veiksmus ir ryšius lemia kiekvieno vaidmuo. 
Priešais esančių objektų kompozicijos rodo kompozicijos paprastumą, 
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kokybiškas charakteristikas. Šie santykiai tipiniai, jie išskirti iš kon-
teksto. Kūryba reikalauja rūpestingo, kūrybingo požiūrio.

Šios kompozicijos pavyzdys – realistinio meno gamta. Jo tikslas – 
papasakoti žiūrovams apie kokį noro įvykį ir išreikšti menininko santy-
kius su juo (1.38 pav.). Tokia kūryba yra autonominė ir savita.

1.38 pav. Siužetinė kompozicija
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1.6.2. Dekoratyvinė teminė kompozicija
Dažniausiai dizaineriams tenka kurti dekoratyvines kompozicijas. Šiuo 
atveju teminėje kompozicijoje siužetinis pasakojimas priklauso nuo 
kompozicijos tikslų. Tai pabrėžia ir išsamiau atpasakoja kūrybos mintį. 
Tokia kompozicija prisitaiko dažniausiai prie kokių nors architektūrinių 
formų arba siejasi su kitomis taikomosiomis kūrybomis ir pati yra kitos 
kompozicijos dalis. Dažnai dekoratyvinės teminės kompozicijos nau-
dojamos liaudės mene, apipavidalinant knygas (knygų viršeliai, eks-
libriai), visuomeninias patalpas (metro, teatrų) interjeruose, biuruose. 
Kuriant tokius darbus, reikia surasti ir apibendrinti pavidalą. 

Jis turi būti normalus ir lakoniškas. Tam reikia suprasti temos esmę 
ir išrinkti svarbiausią kompozicijos vidurį, atsisakyti nereikalingų pa-
našumų. Menininkas pats nusprendžia, kokias daikto ypatybes reikia 
išskirti, kad tema būtų geriau atskleista. Pavyzdžiui, kompozicijai, ku-
rios tema „Medis“, galima suteikti medžio geometrijos kontūrą, pavaiz-
duoti vieną šaką su lapais arba padidinti medžio žievės faktūros vaizdą. 
Sprendimų gali būti daug, svarbu, kad išvaizda paklustų dekoratyvi-
niams tikslams.

Temos vaizdas atsiranda asociacijos pagrindu. Pavyzdžiui, reikia 
sukurti siužetinę kompoziciją tema „Jūra“. Vaizdas: rami arba audrin-
ga jūra, sala arba laivas, žvejybinis tinklas arba būrys žuvų, kriauklė 
arba šaka ir t. t. Kiekvienas menininkas išsirenka jam artimą sprendi-
mą. Nustatykite kompozicijos ašį, spalvinę gamą, nuspręskite, kokia 
bus jūsų kompozicija – statinė ar dinaminė; nustatykite ritmą, parinkite 
kompozicijos formatą. Norint išrinkti galutinį variantą, būtina padaryti 
daug eskizų (1.39 pav.).

Dažniausiai medžiagos, iš kurios kuriama kompozicija, pasirinki-
mas ir atlikimo technika priklauso nuo pasirinktos temos. Tai gali būti 
mozaika, šilko raštai, raižyti metalo dirbiniai, pynimai iš siūlų (gobe-
leno technika) ir t. t. Pavyzdžiui, siužetas „Žuvytės ir jūra“ gali būti 
naudojamas gobelene, nupintame arba išraizgytame iš grubių siūlų, o 
siužetui senovinio Egipto tema geriau rinktis freskos arba rankraščio 
ant medžiagos techniką. Kiekvienu atveju didelę reikšmę turi tekstūros 
ir medžiagos faktūra.
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Galima pamėginti išspręsti atvirkštinę užduotį: sukurti dekoraty-
vinę kompoziciją ta pačia tema iš skirtingų medžiagų. Tautinėje kūry-
boje labai populiari gyvybės ir derlingumo simbolio – saulės – tema 
(1.40 pav.).

1.6.3. Negyvų daiktų deriniai
Negyvų daiktų deriniai – natiurmortai – labai paplitę klasikiniame ir 
šiuolaikiniame mene. Natiurmortus mėgo Europoje Vii–Viii a., šiuo 
metu dauguma naujų meninių tendencijų atsiranda daugiausia iš natiur-
mortų.

Kasdienės kompozicijos daro didelę įtaką emocionaliems įspū-
džiams. Skirtingos formos, medžiagos, pats „gyvenimas amžinas“ 
suteikia asociacijų. Daiktai, sudėti kartu, turi įtakos vienas kitam, pa-
keičia vienas kitą, sukuria ritmingumą, bendrą siluetą. 

Įtraukti į kompoziciją jie pasikeičia ir patys: puodukas šalia ar-
batinuko ir puodukas šalia rauginto agurko kelia skirtingas emocijas. 

1.39 pav. Siužetinė kompozicija



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

54

Olandijoje ir Vokietijoje natiurmortai vadinami Štileben (Stilleben) – 
tylus gyvenimas. Kompozicijos sukuria naujas nematomas erdves, lei-
džia skaityti tarp eilučių. Tai nepagražina daiktų, tačiau kai jie kartu, 
atrodo visiškai kitaip. Pasirinktų daiktų vaizdavimas ir kompozicijos 
parinkimas priklauso nuo užduoties. Negyvų daiktų derinys dažniausiai 
yra labai išraiškingas, kartais jie slepia filosofinę mintį (1.41 pav.).

Kasdieniai daiktai, sudėti į kompoziciją, suteikia simbolinę prasmę. 
Kompozicijos objektai gali būti pateikti natūraliai (perduodant medžia-
gų savybes, šešėlius ir perspektyvą) arba santykiškai (grafiniu kontūru, 
užliejamu plokštumoje), bet kokiu atveju labai svarbi bendra forma ir 
meninio ritmo perteikimas. Kai daiktų kompozicija pateikta kaip sim-
bolis, tada ir realūs daiktai įgauna simbolinę prasmę (1.42 pav.).

Kompozicija iš daiktų plačiai naudojama reklamoje, plakatuose, api-
pavidalinant knygas. Dažniausiai tai frontalinė kompozicija iš plokščių 
objektų, kuriuose nėra erdvinio ryšio kaip realiame gyvenime (tonai, pers-
pektyva ir t. t.), t. y. daiktai plokštumoje susideda vienas iš kito ir iš fono. 

1.40 pav. Saulės tema



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

55

1.41 pav. Natiurmortas

Norint sukurti vaizdą, dekoratyvinis sprendimas reikalauja perduoti 
objekto charakterį. Nuspręskite, kokius daikto ypatumus norite pabrėžti. 
Tai gali būti plastinė forma, įdomus spalvų derinys arba medžiagų faktūra.

Dažnai dekoratyvinė kompozicija pateikiama spalvotame fone. Labai 
įdomus efektas, jei dekoratyvinis fonas susideda iš kelių dalių plokštumoje, 
pvz., tamsus ir šviesus, šviesesni objektai išdėstyti tamsiame, o tamsūs – 
šviesiame. Dirbdami su kompozicija, menininkai tradiciškai išnaudoja 
aplikaciją. Šis procesas dažnai atliekamas kompiuteriu. Grafinė programa 
leidžia optimaliai ir lengvai pakeisti atskirus elementus, keisti formą ir 
objekto spalvą.

iš pradžių pabandykite sukurti kompoziciją iš buitinių daiktų (na-
tiurmortą). Nupieškite naudodami programą CorelDraw keletą objektų. 
Piešiniai turi būti paprasti, svarbiausia – išreikšti formą. Nesistenkite su-
kurti taisyklingų geometrinių, absoliučiai simetriškų formų. Piešti naudo-
kite Polyline priemones.
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1.42 pav. Herbas
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1.43 pav. Kompozicijos elementai
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Pabandykite šiuos komponentus sudėlioti standartinio formato 
lape (1.43 pav.).

Jeigu jūs norite pabrėžti dekoratyvinę kompoziciją, suskaidykite 
daiktą į kelias dalis ir sureguliuokite šviesą. Abiem objektams labai 
svarbu parinkti šviesą. Paskui reikia skirtingai nuspalvinti šešėlio sritis. 
Dalis objekto yra šešėlyje, todėl suteikia daiktui kitokią spalvą ir t. t. 
Nereikia stengtis naudoti daug tonų, užtenka dviejų – trijų (1.44 pav.). 

Taip pat nereikia tiksliai kopijuoti šviesos nuo realių daiktų. Su-
skaidykite paviršių taip, kad spalvoti perėjimai pabrėžtų formą abiem 
objektams. Pabandykite ties užtemimais ir prašviesėjimais sudaryti pa-

1.44 pav. Molinis ąsotis
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pildomą ritmą. Vieną ir tą pačią grafinę kompoziciją galima skirtingai 
pateikti pasinaudojus spalva, parinkti išlaikytą spalvinę gamą iš trijų – 
keturių spalvų, artimų tonui. Pirmiausia reikia parinkti bendrą spalvą, 
paskui parinkti toną, o šešėliai priklauso nuo formos, dydžio, konstruk-
cijos ir proporcijų, netgi nuo lapo formato. Spalva gali pakeisti kom-
poziciją: padaryti ją šviesesnę arba tamsesnę, padidinti arba sumažinti.

1.6.4. Priemonės, skirtos pateikti kompozicijai
Dizainerio darbe pateikiant realius objektus galima išskirti dvi ten-
dencijas: fotografinė realybės reprodukcija ir jos dekoratyvinė trans-
formacija.

Bet kokia iš išvardytų kompozicijų (siužetas, negyvų daiktų deri-
nys) gali būti pateiktas stilistine dekoratyvine forma, taip pat ir maksi-
maliai realia forma. Dailininkas, kurdamas dekoratyvinę kompoziciją, 
atsisako nežymių charakteristikų.

Priemonės fotografijoms pateikia galimybes maksimaliai išnaudoti 
faktūrą ir tekstūrą, sustiprinti emocinę galią, pasinaudojus realiai pa-
teiktų objektų iliuzija (1.45 pav.). Šiuolaikinės kompiuterinės progra-
mos leidžia pabrėžti objekto dekoratyvumą, pateiktą fotografijoje, su-
teikti specialius efektus. Tai plačiai naudojama šiuolaikiniame dizaine. 

Formali kompozicija susideda iš linijų ir potėpių, jie suteikia lo-
gikos kompozicijai. Kartais tokio tipo kompozicija vadinama neišraiš-
kinga. Tai menininko erdvė, neegzistuojanti realybėje, neturinti realios 
praktinės reikšmės. Frontaliojoje kompozicijoje nesvarbus siužetas, 
principai ir taisyklės, plastinės formos. Emocijų žiūrovui teikia meninė 
forma, spalvos ir plastikos pakeitimai. Dizainerio darbas dažnai susie-
tas su neišreikšta formalia konstrukcija.

Bet kokios kompozicijos elementai – objektai ir erdvė – skiria-
si nuo ankstesnių formaliojoje kompozicijoje. Naudojami ne realūs  
daiktai (daiktinės formos), o abstraktūs objektai. Šie objektai gali supa-
prastinti realių daiktų formas arba gali būti sukurti iš geometrinių figūrų 
ar raidžių (1.46 pav.).
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Formalios kompozicijos naudojamos plakatuose, pakuotėse ir eti-
ketėse, ant indų, kilimų, interjere, fasaduose, metro stotyse, prekybos 
centruose, teatruose ir t. t.

1.7. Praktinis darbas kuriant formalias kompozicijas
Peržiūrint realių objektų kompozicijas ant nudažytų drobių, gobeleno 
arba natiurmorto, atsiranda emocinis jausmas, kurį stiprina šviesa, ri-
tmiškumas, plastiškumas.

1.45 pav. Optinė iliuzija
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1.46 pav. Optinė iliuzija

Formalios kompozicijos abstrakčios formos emocionaliai paveikia 
žiūrovą ir sukelia tam tikrų asociacijų. Taip atsitinka todėl, kad princi-
pai, sukurti formalioje kompozicijoje, sudaro pradą bet kokiam grafi-
niam dizaino dariniui ir yra bendri visų tipų kompozicijoms.

Dizaineriui būtina įsisavinti formas, jų savybes ir t. t. bei kuriamos 
kompozicijos technologiją. Tai – profesionalaus dizainerio pradžia-
mokslis.

Svarbu prisiminti esminius kompozicijos momentus:
1. Kompozicijos aktyvumas ir jos nukreipimas.
2. Stiprios linijos ir laukai.
3. iliuzinis erdvinis ryšys.
4. Emocinis stimulas ir vaizdavimas.
Sukurti kompoziciją galima pieštuku popieriaus lape arba kompiu-

teriu. Kompozicijai sukurti reikės:
1. Įvertinti būsimą kompoziciją.
2. Nustatyti, kokių priemonių reikės.
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3. Įsivaizduoti rezultatą – aiškiu meniniu vaizdu.
4. Sukurti visą meninę-vaizdinę formą.

1.7.1. Elementų ir plokštumos santykiai kompozicijoje
Bet kokio tipo kompozicija (siužetas, tematika, daiktinė forma) turi 
tenkinti vizualinės visumos reikalavimus, todėl reikia mokėti dizaino 
raštą, kurti ryšį tarp elementų ir plokštumų. Tai kompoziciją padaro 
vientisą. Kompozicijos atvirumas arba uždarumas, nukreipimas masy-
vių linijų, priklauso nuo elementų ir plokštumų. Kompozicijoje galimi 
du svarbiausi reikalavimai:

1.  Dominuojančių elementų. Tokiu atveju plokštuma formalioje 
kompozicijoje vaidina dominuojantį vaidmenį, erdvė, kurioje 
ryškiai išsirikiuoja grupė elementų. Ryškios linijos, nukreip-
tos į kompozicijos vidų, yra kaip kompaktinė grupė elementų 
(1.47 pav.).

2.  Dominuojančios plokštumos. Tokiu atveju elementai yra ne-
susijungę, o yra skirtingose padėtyse. Tokia struktūra būdinga 
atviroms konstrukcijoms, kuriose yra daug siužetinių elementų 
(1.48 pav.).

1.47 pav. Duominuojantis elementas
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1.48 pav. Dominuojanti plokštuma

1.49 pav. Ribota elementų ir erdvės vienybė
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3.  Ribota elementų ir erdvės vienybė. Organizuojant tokiu būdu, 
nei elementai, nei erdvės neturi nuosavos reikšmės, jie suvokia-
mi kaip vienodi elementai. Tai formalios kompozicijos kūrimo 
principas (1.49 pav.).

2. PREKĖS ŽENKLO IR LOGOTIPO PARUOŠIMAS

Sėkmingas įmonės darbas dažnai priklauso ir nuo to, kaip gerai ją įsi-
mena partneriai, klientai, vartotojai ir paprasti gyventojai, iš kurių daž-
niausiai ir formuojasi minėtos kategorijos. Tuo ir grindžiamas staigus 
užsakymų augimas įmonės stiliaus įdirbiui, pirmiausia prekės ženklų ir 
logotipų kūrimas. Kas yra prekės ženklas?

2.1. Prekės ženklas ir jos vizualus vaizdas
Paminėsime Lenchamo apibrėžimą apie prekės ženklus (1947 m.): 
„Prekės ženklu yra laikomas bet koks žodis, žodžių derinys, simbo-
lis arba įrenginys, taip pat bet koks jų derinys, priimtas ir naudojamas 
gamintojų arba komercijos organizacijų savo produkcijos išskirtiniam 
markiravimui, išskiriančiam ją iš kitų prekių, gaminamų ir realizuoja-
mų kitų įmonių“.

Prekės ženklas – užregistruotas pagal nustatytą tvarką originaliai 
įformintas žymuo (meninis atvaizdas), būtinas įmonės prekių arba pas-
laugų pažinimui, taip pat jų reklamai. Kitaip sakant, prekės ženklas – 
vizualus prekės ženklo įvaizdis, skirtas prekei arba įmonei identifikuoti 
pirkėjo atmintyje. Prekės ženklas leis atskirti vienų juridinių arba fi-
zinių asmenų prekes ir paslaugas nuo kitų juridinių ir fizinių asmenų 
vienarūšių prekių bei paslaugų. 

Prekės ženklo pradininkais buvo asmeniniai viduramžių amati-
ninkų ir tekstilininkų įspaudai. Pirmieji prekių ženklai atsirado XiX a. 
viduryje dėl didžiulio pramoninės gamybos vystymosi. 1989 m. buvo 
patvirtinta Madrido sutartis apie tarptautinę prekės ženklo registraciją. 
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2.1 pav. Prekės ženklas
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Registruotas prekės ženklas turi būti naudojamas su įspėjamuoju 
markiravimo ženklu (®) (registrated), kartais tai gali būti ženklas – 
prekės ženklas (Trade Mark, TM). 

Logotipas – būdingai apipavidalintas produkto arba jo gamintojo 
pavadinimas.

Žodis „logotipas“ atsirado sujungus du graikiškus žodžius: logos 
(žodis) ir typos (atspaudas). Senovėje, rankinio tipografinio surinkimo 
laikais, logotipais buvo vadinamos literos su dažniausiai vartojamais 
žodžiais arba skiemenimis. Kaip logotipas yra naudojami šrifto elemen-
tai: žodžiai su tam tikru piešiniu. Logotipas kartu su prekės ženklu pa-
deda pirkėjui palengvinti prekės indentifikavimą.

Logotipas ir prekių ženklas – tai pagrindas, sudarantis įmonės sti-
lių. Stiliui sudaryti taip pat yra naudojami ir kiti išorinės atributikos 
elementai: spalva, firminis šriftas, firmos simbolika, bet ženklas – lako-
niškiausias ir įsimenamas grafinis simbolis, sudarantis tam tikrą įvaiz-
dį, vizualinę asociaciją. Jis dedamas ant įmonės dokumentų, pakuočių, 
įmonės suvenyrų, reklaminės produkcijos, įmonės transporto ir drabu-
žių, pastatų (2.1 pav.).

Prekės ženklas galioja be jokių laiko apribojimų. Jo stažas – sėk-
mės ir „jėgos“ garantija. Prekės ženklo rinkos kaina būna labai didelė, 
pavyzdžiui, „Coca-Cola“ ženklas kainuoja 36 mlrd. dolerių. 

2.2 pav. „Coca-Cola“ prekės ženklas
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„Coca-Cola“ prekės ženklo istorija yra pavyzdinė. Ji prasidėjo 
1886 m. Daktaras Džonas Pembertonas sukūrė naują gazuotą gėrimą ir 
pradėjo bendradarbiauti su Frenku Robinsonu, paskyręs jam organizuo-
ti produkcijos realizavimą rinkoje. Robinsonas sugalvojo pavadinimą ir 
išrinko populiarų tuo metu šriftą – pasvirąjį. Šis pavadinimas ir rašy-

2.3 pav. „Yamaha“ prekės ženklas
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bos būdas vėliau buvo užregistruoti kaip prekės ženklas. Taip buvo su-
kurtas produktas ir išskirtas iš bendros masės. Po dvejų metų sergantis 
Pembertonas pardavė teisę į „Coca-Cola“ reklamos srities žinovui Ase 
Gandleriui, kurio darbas ir padėjo išgarsinti šį gėrimą.

iš pradžių „Coca-Cola“ buvo pardavinėjama vaistinėse stiklinėmis. 
1899 m. buvo pastatytas fabrikas, pilstantis gėrimą į butelius. Firmos 
įvaizdžiui stiprinti ir kovai su padirbinėjimu buvo sukurtas specialios 
formos butelis, kurį 1916 m. USA biuras užregistravo kaip prekės žen-
klą. Nuo tada reklaminiai siužetai ir reklaminių plakatų temos kaskart 
keitėsi pagal laiko reikalavimus, bet logotipas ir butelis liko nepakeisti. 
Pereinant prie plastikinės taros, butelio formą dėl technologinių reika-
lavimų reikėjo truputį pakoreguoti, bet bendri kontūrai išliko (2.2 pav.).

2.2. Pagrindiniai reikalavimai firminiam ženklui
Firminis ženklas – prekės ženklo regimasis vaizdas, vienas iš pagrindi-
nių firminio stiliaus elementų.

Visos firminio stiliaus sudedamosios dalys turi atspindėti įmonės 
arba organizacijos veiklos charakterį. Aišku, kad vaikų sporto moky-
klos ir auditorių kontoros firminis stilius skirsis pagal padarytą įspūdį, 
nuotaiką. Atitinkamas emocinis krūvis tenka ženklui.

idealus firminis ženklas turi atitikti tokius reikalavimus:
–  emocionali informacija – suteikti tam tikrą informaciją apie or-

ganizacijos veiklos pobūdį;
– patrauklumas – norėti jį apžiūrėti įdėmiau;
– individualumas – nebūti panašiu į kitus ženklus;
–  įsidėmėjimas ir atpažinimas – būti lakoniškam, bet ne primity-

viam, turėti savo charakterį.
Raštingai įformintas firminis ženklas daro įmonę patrauklesnę ben-

dradarbių ir verslo partnerių akyse, sukuria teigiamą firmos įvaizdį už-
sakovams.

Prasminė ženklo reikšmė nėra pats svarbiausias reikalavimas. Kaip 
įprasta, jis neatspindi firmos darbo (2.3 pav.) arba pavadinimo, nors yra 
ir išimčių.
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2.4 pav. Abstraktus prekės ženklas

Dažniausiai naudojami skirtingi abstraktūs atvaizdai, keliantys tam 
tikrų asociacijų, vaizdinių (2.4 pav.). 

Labai sunku suformuluoti specialius reikalavimus žymėjimams 
ir firmos simboliams. Sprogimas reklamos rinkoje sukėlė įvairiausių 
ženklų laviną. Dauguma išradėjų mano, kad jeigu ženklas sukurtas, di-
zainerio nuomone, profesionaliai ir tenkina užsakovą – niekas daugiau 
nebeturi didelės reikšmės. Svarbiausia, kad jis būtų įsimintinas. Dažnai 
prekės ženklo sėkmė priklauso nuo finansinių lėšų, skirtų jam kurti, bet, 
žinoma, raštingai atliktą, patrauklų prekių ženklą ir išskirti lengviau.

2.3. Ženklo kompozicija
Firminio ženklo paruošimas (prekių ženklo, logotipo, firminio blanko, 
voko, vizitinės kortelės, reklaminio puslapio ir t. t. sukūrimas) – tai pir-
miausia kompozicijos kūrimas. Kiekvienas firmos atributikos elemen-
tas turi būti atliktas pagal visus kompozicijos reikalavimus.

Ženklo kompozicijoje elementas – erdvės požiūriu būtinas elemen-
tų dominavimas, jie neturi vystytis erdvėje, jėgos linijos nukreipiamos 
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centro link, jėgų laukai sumuojasi. Visa kompozicija vienareikšmė, ri-
bota. Ji – vizualaus fakto konstatavimas.

Tokios kompozicijos vaizdas – linijinis arba frontalus. Svarbiausia 
joje – dekoratyvumas, spalvos akcentas, kontūro kontrastas. Tai veikia 
stipriau, negu „panašus“ realių priemonių atvaizdas. Tokia kompozici-
ja – signalas, komanda. 

Pagrindinis ženklo tikslas – ne sukelti gilius jausmus ir išgyveni-
mus, bet pritraukti žvilgsnį, dėl to jis turi būti optimaliai sudėtingas, bet 
kartu ir lakoniškas. Dažnai ženklo kompozicija siūlo griežtą konstruk-
tyvios nuotaikos formą. Supratimas turi būti aiškus ir tikslingas. 

Ženklas neturi sąveikauti, „susiderinti“ su jį supančiais vaizdais. 
Jis „vienmatis“, suvokiamas savarankišku akordu.

Žiūrovas šiuo atveju yra personažas. Ženklui susivienijus su kitais 
atvaizdo elementais poligrafijoje, reklamoje, transporte, gamybinėse pa-
talpose, susidaro „dalykinis bendradarbiavimas“, „grupinis portretas“, 
kuriame niekas netrukdo vienas kitam. Bet ženklas turi skirtis nuo ana-
logiškų objektų. Būtina tiksliai pabrėžti jo individualumą. 

Ženklas – energijos krešulys, nukreiptas ne į gylį ar plotį, o tik į 
žiūrovą. Žinoma, būtina atitikti tokius kompozicinius reikalavimus:

2.5 pav. Geometrinė forma

–  uždara kompozicija;
–  jėgos linijos nukreiptos į 

centrą;
–  išlaikyta pusiausvyra tarp 

visų elementų;
– tiksliai nustatytas ritmas;
–  visa ženklo kompozicija 

labai tanki, t. y. aprėpiama 
vienu žvilgsniu.

Pagal techninį atlikimą 
grafinis ženklas gali susidaryti 
iš tokių formų:

–  geometrinės (2.5 pav.);
– amorfinės (2.6 pav.);
– šrifto (2.7 pav.).
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Toks skirstymas gana santykiškas, nes šriftą galima sukurti geo-
metrinėmis ir amorfinėmis formomis, be to, šriftas – savarankiška kom-
pozicijos priemonė, ir mes apie jį pakalbėsime atskirai.

Kiekviena šių formų turi savo pranašumų.

2.6 pav. Amorfinė forma

2.7 pav. Šriftas
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Grafinis geometrinių elementų paprastumas būna labai išraiškin-
gas, bet pradinių primityvų rinkinys ribotas. Prasideda pasikartojimai ir 
analogai. Be to, kartais firmos veiklos charakteris arba užsakovo skonis 
reikalauja sudėtingesnio ir dinamiškesnio atvaizdo.

Amorfinės formos atveju imituojama abstrakčių ženklų vaizdavi-
mo technika rankiniu būdu, pavyzdžiui, flomasteriu arba dažų štrichas 
šiurkščiu teptuku.

Toks ženklas gana lakoniškas, „psichologiškai“ paprastas. Jeigu 
kompozicija iš geometrinių primityvų gali turėti keletą spalvų, tai 
amorfiniai objektai turi būti santūrios spalvos. Tai kompensuoja formos 
sudėtingumas.

Ženklo šrifto dalies pagrindu dažnai laikomi piniginių ženklų šrif-
tai. Charakteris kuriamas ritmu. Įdomiai atrodo neigiama rašmenų san-
glauda arba raidžių užrašymas. Dekoratyviniai šriftai tinka tuo atveju, 

2.8 pav. Logotipas
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jeigu šriftas – vienintelis ir pagrindinis dominuojantis grafinis moty-
vas, t. y. logotipas atlieka ir ženklo vaidmenį (2.8 pav.). Tuo atveju, kai 
ženklas turi sudaryti vaizduojamą grafinį elementą ir šriftą, pasistenki-
te išvengti pasikartojimų, neprigalvokite per daug dekoratyvinių šrif-
tų. Atvaizdas ir šriftas turi turėti vieną charakterį, tiksliai atitikti stilių 
(2.9 pav.).

išskirsime tris pagrindinius grafinio ženklo sudarymo kompozici-
jos etapus: 

– formali (abstrakti) kompozicija – ženklas–indeksas;
– realaus objekto stilizavimas – vaizduojamasis ženklas;
– šrifto kompozicija – logotipas.
Pirmasis būdas yra pats populiariausias. Objektų stilizavimas – su-

dėtinga užduotis, be to, šis būdas dažnai veda prie temų pasikartojimo, 
o viena iš pagrindinių ženklo verčių – išskirtinumas, originalumas.

2.9 pav. Stilius
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2.4. Ženklų komponavimas
Firminių ženklų kompozicijos dažniausiai susideda iš dviejų dalių: 
tekstinės ir grafinės. Tai leidžia geriau įsiminti ženklą. Mus veikia vi-
zualinė – regimoji (ženklas) ir verbalinė – žodinė (firmos pavadinimas) 
informacija.

Yra ženklų, kuriuose šrifto simboliai vyrauja vietoj grafinės dalies, 
o kitur – tekstinės (2.10 pav.), bet dažniausiai pagrindinis grafinis ele-
mentas papildomas tekstu, išdėstytu apačioje arba dešinėje (2.11 pav.).

Retesni ženklai su tekstu, išdėstytu ratu (2.12 pav.) arba kitose 
kompozicijos dalyse, bet kiekvienam iš tų atvejų teksto ir „iliustracijos“ 
išdėstymas turi atitikti bendrą ženklo idėją.

Atkreipkite dėmesį į piešinio šrifto ir grafinės dalies ženkle atitiktį. 
Norint gerai sukomponuoti ženklą šie dalykai turi būti ypač suderinti.

Ženklai gali būti stilizuoti realaus objekto (daikto arba gyvulio) 
paveikslėliai, abstrakti dėmė, meniški šrifto elementai, taip pat ženklai 
gali būti sudaryti iš visų išvardytų elementų, bet visais atvejais tai turi 
būti užbaigtas kompozicinis kūrinys.

Pirmasis etapas dirbant su ženklu – įvaizdžio paieška. Svarbiausia – 
idėja ir mokėjimas kūrybiškai mąstyti. Pabandykite sukurti ženklą sa-
varankiškai, bet neužmirškite sąlygų, būtinų to tipo kompozicijai.

2.10 pav. Šrifto simboliai
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2.11 pav. Grafinis elementas, papildytas tekstu

2.12 pav. Tekstas virš grafinio elemento
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Reikalavimai, keliami ženklo komponavimui:
− išlaikyti komponavimo elementų stilistinį vientisumą;
−  išlaikyti kiekinį matavimą (minimumas meninių – vaizdinių ele-

mentų, maksimumas – išraiškingumo);
− kompozicinė pusiausvyra; 
−  vidinis suplanavimas. Sumažintas arba padidintas ženklas turi 

būti gerai suprantamas, įskaitomas. Atminkite, kad ženklas gali 
būti pavaizduotas ir vizitinėse kortelėse, ir ant išorinio reklami-
nio stendo, todėl jis turi būti gerai matomas esant ir dideliam, ir 
labai mažam masteliui;

− vidinės struktūros baigtumas;
− kompozicinio sprendimo organiškumas;
− kruopščiai parinktas aukštos klasės grafinis atlikimas.

3. PAKUOTĖS

Šiais laikais pakuotės – ne tik prekės apsauga, bet ir efektyvi priemo-
nė atkreipti pirkėjo dėmesį, reklamos elementas. iš pradžių buvusi tik 
prekės apsauga nuo sugadinimo ar sugedimo, pakuotė  nuėjo ilgą kelią, 
kol tapo ypač svarbiu pardavimo ir paklausos elementu. Ji apsaugo pre-
kę, išlaiko jos charakteringus požymius (funkcionali pakuotė), dažnai 
nepakeičiama eksploatuojant (superfunkcionali pakuotė) ir informuoja 
pirkėją apie teisingą naudojimąsi preke. Be to, kokybiška firminė pa-
kuotė sumažina klastočių galimybes. Kai kuriais atvejais pakuotė taip 
pat svarbi, kaip ir pati prekė. Pvz., parfumerijos pramonėje gerų pran-
cūziškų kvepalų kainą sudaro flakono ir pačios prekės kainos, o flako-
no kaina kartais net didesnė. Tai apsaugo nuo klastočių, didina prekės 
prestižą (3.1 pav.).

Pakuotė  turi būti tokia, kad norėtųsi prekę paimti į rankas, ją nu-
sipirkti. Pirmiausia pakuotė  sukuria individualų parduodamos prekės 
vaizdą ir lengvai išskiria ją iš daugybės kitų tos pačios rūšies prekių. 
Pakuotei  taip pat skiriamas nemažas vaidmuo išlaikant firmos prekės 
ženklą. Profesionaliai suformuota pakuotė  – vienas iš firminio stiliaus 
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3.1 pav. Kvepalų pakuotė
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a)

b)
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c)

3.2 pav. Prekės ženklas ir pakuotė (a, b, c)
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elementų. Dažnai agentūros, kuriančios prekės ženklą, prekės reklamą, 
kuria ir jos pakuotę. Tada dažniausiai naudojami tie patys stilistiniai 
elementai ir priemonės (3.2 pav.).

Paplitus savitarnos parduotuvėms, produktų pakuotė  tapo svar-
biausiu paklausos stimuliatoriumi. Be pardavėjų, pakuotė  – vienintelis 
gamintojų šansas pritraukti pirkėjų dėmesį, jis – prekės „nebylusis par-
davėjas“. Taigi pakuotė  turi:

–  aprašyti produktą, išvardyti jo funkcijas ir paaiškinti pranašu-
mus. Žodinis paaiškinimas nesunkus, bet taip pat svarbus ir di-
zainas, t. y. forma ir grafinis apipavidalinimas. Pirkėjas turi gauti 
galimybę susipažinti su visa prekės informacija per keletą se-
kundžių;

–  sukurti produkto vaizdą, veidą. Pavyzdžiui, dėžutė brangaus šo-
kolado taip pat turi atrodyti prabangiai;

–  nustatyti realią produkto kainą. Kai pakuotė yra per didelė, pir-
kėjui atrodo, kad produkto yra daugiau, negu iš tikrųjų. Tada 
parduoda-mas „oras“, o tai pirkėjui tikrai nepalieka įspūdžio;

–  pakuotė turi būti kuriama maksimaliai išnaudojant laisvas vie-
tas;

–  patogi transportuoti. Vienetinės prekės (televizoriai, kompiute-
riai ir t. t.) turi būti įpakuotos kompaktiškai, kad būtų patogu jas 
pervežti. Gerai, jei pakuotė turi patogumų (rankenėlės, įkirpi-
mai), tai leidžia lengviau pakelti ar nuleisti prekę;

–  suteikti reikalingą informaciją apie tą produktą (pvz., maisto 
produktams – išvardyti ingredientus, kalorijas, baltymų kiekį ir 
t. t.), atitinkančią teisinius reikalavimus;

–  ekologiška. Neužmirškite apie antrinio perdirbimo ar daugkarti-
nio naudojimo galimybes.

Kartais pakuotė tampa fizine produkto dalimi – dezodorantai ir t. t. 
(superfunkcionali tara). Be pakuotės ši prekė tiesiog nenaudojama. 

Kartais pakuotė atlieka auklėjamąją ar pramoginę funkciją. Pavyz-
džiui, paprastomis kombinacijomis vaikiškų prekių ar vaikų maisto 
pakuotes galima paversti įdomiais žaisliukais. Tai ne tik sustiprina pre-
kės pranašumus, bet ir vysto kūrybinę vaiko fantaziją. Prekės paklausą 
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dažnai stimuliuoja „serijiškumas“, daug kartų perkant tos pačios prekės 
pakuotę galima surinkti visą kolekciją, pavyzdžiui, animacinių herojų 
ar kitų įdomių personažų. Daug firmų organizuoja reklamines akcijas, 
kurių metu renka etiketes, kamštelius, dangtelius nuo pakuočių ar taros 
(3.3 pav.).

Tik pusė gamintojų kreipiasi į profesionalias dizaino studijas, liku-
sios kuria pakuotes savarankiškai. Būtent dėl neprofesionalumo par-
duotuvių lentynose stovi daug neskoningų ir menkavertiškai apipavi-
dalintų prekių. 

Pakuotei svarbu viskas: forma, konstrukcija, spalva, žaliava, ženk-
linimas. Jis informuoja apie prekę ne tik spausdinto teksto forma, bet 
ir visa savo išvaizda ir apipavidalinimu, naudojimo galimybėmis. Gerą 

3.3 pav. “Taffel” pakuotė



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

82

pakuotę gaila būtų išmesti. Tai prekės „drabužiai“, pagal kuriuos sutin-
kame, o palydime pagal vidų.

3.1. Etikečių istorija
Etiketė – labai svarbus pakuotės  elementas. Ji turi ne tik informuo-
ti apie prekės savybes, bet ir atitikti jos charakterį. Tai dekoratyvinio 
meno grafikos kūrinys, atitinkantis visus kompozicijos reikalavimus. 
Žinoma, kad etiketes kūrė m. Vrubelis, V. Kandinskis, Salvadoras Dali 
ir kt. Geriausius etikečių pavyzdžius galima vadinti meno kūriniais.

Etiketė informuoja ne tik apie parduodamą prekę, bet, kaip ir kiek-
vienas kūrinys, ji yra istorinis dokumentas, pasakojantis apie tą laiko-
tarpį, kada prekė buvo naudojama, apie to laiko madas ir skonį. Gaila, 
kad etiketės ir pakuotės nėra ilgo naudojimo produktas. Jos išmetamos 
ar sunaikinamos iš karto, kai tik prekė sunaudojama. Tik kolekcininkų 
dėka išliko praėjusių laikų etikečių pavyzdžiai. 

Pirmųjų etikečių prototipas – paveikslėliai ant molinių puodynių. 
Ant išlikusių stiklinių, keramikos indų, medinių dėžučių galima rasti iš-
graviruotus užrašus apie vaistų ar produktų, kurie buvo saugojami tuose 
induose, pavadinimą ir sudėtį. Tikriausiai ta informacija buvo užrašoma 
ir popieriuje, bet pirmosios rašytinės etiketės iki mūsų dienų neišliko. 

XViii a. pabaigoje Vokietijoje buvo išrasta litografija. Tai seniau-
sias plokščiosios spaudos būdas. Jis atliekamas naudojant specialų 
akmenį (gr. lithos – akmuo). Akmuo išpiešiamas tirštu ir riebiu tušu 
arba litografiniu pieštuku. Nuo XiX a. pradžios litografija tapo viena iš 
grafikos rūšių, leidžianti padaryti didelį atspaudų skaičių. Nuo tada ir 
prasidėjo poligrafinė etikečių gamyba. 

Pirmose vienspalvėse daugiatiražėse etiketėse buvo atspaustas 
produkto pavadinimas, bet firmos gamintojos pavadinimas neminimas. 
Būdavo paliekama speciali vieta, kurioje reikalinga informacija buvo 
užrašoma ranka. Konkretus gamintojas guminiu štampu įspausdavo eti-
ketėje savo pavardę. iš pradžių etiketės buvo juodai balto šrifto kom-
pozicijos. Vėliau jas imta puošti ornamentais, atsirado spalvos, sudėtin-
gesnių figūrų vaizdai. 
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XiX a. pabaigoje etiketės menas pasiekė apogėjų. Tai buvo „mo-
dern“ stiliaus laikotarpis, etiketės buvo labai dekoratyvios ir gražios. 
Etiketės buvo kuriamos brangioms prekėms, taigi kartais jos atrody-
davo kaip atvirukai – meninės miniatiūros, kurios būdavo dedamos į 
dovanų dėžutes. Etikečių forma vis sudėtingėjo, buvo pradėta jas dengti 
auksu (3.4 pav.). 

Lipdukas ant prekės pakuotės atsirado XiX a. pabaigoje. iš pradžių 
lipdukas buvo pavadintas „etiketa“, bet vėliau šis pavadinimas supa-

3.4 pav. “Taffel” pakuotė
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prastėjo ir liko „etiketė“. Jau tuo metu, be tiesioginės funkcijos – infor-
macijos apie prekę, etiketė ugdė informacijos perdavimo skonį. Buvo 
pradėta leisti parfumerijos gaminių, degtukų dėžučių, tabako etikečių 
serijos, skirtos visuomeniniams įvykiams, jubiliejams (3.5 pav.).

Labai pamokanti „Šato Muton Rotišie“ prekių ženklo Prancūzijoje 
vystymosi istorija.

Nupirkęs Bordo vynuogynus, Rotšildas liepė netoliese pastatyti na-
mus, panašius į senovinę pilį, ir pavadino juos „šato“ (pranc. chateau – pi-

3.5 pav. Etikečių serijos pavyzdys
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lis). Tai ir buvo prekių ženklo pradžia: žodis „pilis“ asocijuojasi su senove, 
o tai vynui teikė patikimumo ir romantizmo aureolę. Naujam produktui 
reikėjo sugalvoti naują apipavidalinimą. Rotšildas nusprendė nesukti žmo-
nėms galvos senovę imituojančiomis etiketėmis ir užsakė etiketę sukurti 
žinomam dailininkui Žanui Karliui. Etiketės stilius priminė avangardą, ta-
čiau šis Rotšildo žingsnis buvo nesėkmingas – vyno nepirko. 

Bordo vyno etikečių ypatybė yra ta, kad tradiciškai baltame fone 
juodu šriftu turi būti parašyta tokia informacija: vyno pavadinimas, der-
liaus metai, būtinas užrašas „Appellation Bourdeaux Controlée“, pa-
tvirtinantis pavadinimo originalą, ir t. t. Būtent taip apipavidalinamos ir 
šių dienų etiketės (3.6 pav.).

Reikėjo surasti kompromisą tarp senovės ir dabarties, ir Rotšildas 
rado išeitį. Apatinėje etiketės dalyje buvo palikta būtina informacija, 
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3.6 pav. Vyno etiketės
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kaip kad tuo metu buvo 
įprasta Bordo, o viršu-
tinę dalį pasiūlė sukur-
ti žinomiausiems XX a. 
pradžios dailininkams – 
Žoržui Brakui (3.7 pav.), 
Žanui Miro (3.8 pav.), 
Markui Šagalui (3.9 pav.), 
Vasilijui Kandinskiui 
(3.10 pav.). Taip pat su-
kurta įžymioji barono 
Rotšildo etikečių kolekci-
ja (3.11 pav.).

Vieną iš paskuti-
nių „Chateau Monton 
Rotschild“ etikečių sugal-
vo-jo Rotšildų šeimos pa-
veldėtoja Filipina. Įdėmiai 

3.7 pav. Žoržas Brakas

pasižiūrėjus į herbą, galima pamatyti, kad skyde, kurį laiko avinai, pa-
vaizduota pati pirmoji Rotšildų namų vyno etiketė. Tradicija tęsiasi.

Europoje ir Amerikoje pakuočių ir etikečių dizainas egzistuo-
ja ir sėkmingai vystosi jau daugelį dešimtmečių, o Lietuvoje dabar 
pats pakilimas, vyksta revoliucija šioje meninės veiklos srityje. Kaip 
ir trečiajame dešimtmetyje, kuriasi naujos firmos, nauji pavadinimai, 
nauji įdomūs sprendimai. Dabar kokybiškoms etiketėms ir įpakavi-
mo produkcijai kurti sudaromos visos sąlygos: įrenginiai, medžiagos, 
technologijos. Kelias, kurį perėjo daugelis dizainerių, yra nacionalinio 
mentaliteto naudojimas. Daugeliu atvejų naudojami pasakų ir sakmių 
personažai, dažnai skamba nacionaliniai ir monarchistiniai motyvai, 
populiarus „moderno“ stilius, prisimenama ir netolima istorija.

Aštrios idėjos, tikslus meninis įgyvendinimas, gera poligrafija ro-
do, kad Lietuvos prekės ženklai gali laisvai konkuruoti su vakarietiš-
ka produkcija (3.12 pav.), ir artimiausiu laiku mūsų lentynose nebeliks 
nuobodžių ir neryškiai įformintų prekių.
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3.8 pav. Žanas Miro

3.9 pav. Markas Šagalas
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3.10 pav. Vasilijus Kandinskis

3.11 pav. Barono Rotšildo etikečių kolekcija
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3.2. Technologiniai įpakavimo reikalavimai
Pakuotei gaminti naudojamos labai įvairios medžiagos: popierius, poli-
etilenas, skarda, stiklas, plastikas, keramika, medis. Naujos medžiagos 
ir technologijos reikalauja naujų dizaino sprendimų. Dizainas – ne tik 
grožis, bet ir funkcionalumas.

Daugiau nei 70 % pakuočių naudojama maisto produktų ir gėrimų 
produkcijai, o likusi dalis skirta asmens higienos ir ūkinėms prekėms 

3.12 pav. Lietuviškų prekės ženklų pavyzdys
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įpakuoti. Maisto prekių įpakavimas reikalauja nuodugnių tyrimų: rei-
kia žinoti produkto fizikines ir chemines savybes, cheminę sudėtį, jų 
sąveiką su aplinka. Praktiškai visi maisto produktai į prekybą patenka 
supakuoti, tad pakuotei keliami griežti reikalavimai:

– reikia teisingai pasirinkti medžiagą;
–  dauguma biriųjų produktų (arbata, kruopos, cukrus) skirti ilga-

laikiam naudojimui, todėl pakuotė turi būti atspari drėgmei;
–  produktus, turinčius riebalų (pieno milteliai, vaikų maistas, 

dribsniai), būtina saugoti nuo deguonies ir drėgmės;
–  aromatiniai produktai (arbata, kava) turi būti įpakuoti į kvapų 

nepraleidžiančią medžiagą.
Pakuotė turi būti funkcionali: produktus, kuriuos dažnai valgome 

(riešutus, sausainius), geriau pakuoti ne į minkštus paketus, o dėti į 
skardines dėžutes su daugkartinio naudojimo dangteliais, vandens bu-
teliukai turi būti tokios formos, kad būtų patogūs laikyti rankose ir t. t. 

Pakuotė turi būti patraukli. „Prekių drabužiai“ turi savo stilių ir 
madą. Paskutinių metų tendencija – brangių produktų pakuotė daroma 
iš ekologiškų medžiagų: medžio, kartono, netgi šiaudų. Atitinkamai pa-
sikeitė apipavidalinimas. Madingos primestinai grubios dėžutės iš pilko 
kartono, vyno buteliai aprengiami maišinės medžiagos „marškiniais“ 
arba įdedami į medines dėžutes su slankiojančiais dangteliais į pinti-
nes, sūriai įpakuojami į fanerines dėžutes, vynai pilstomi į keraminius 
butelius. Netgi ant polimerinės plėvelės piešinys imituoja audinio arba 
popieriaus faktūrą – kaimišku stiliumi (3.12, 3.13 pav.).

Pasirinkdamas prekę pirkėjas pagal pakuotės grožį nori įvertinti ir 
prekės kokybę. Tam pageidautina pakuotėje palikti skaidrios plėvelės 
langelį.

Su šiomis ir daugeliu kitų problemų projekto autoriai susiduria jau 
pirmaisiais darbų etapais. 

Taigi kokia pakuotė geriausiai išlaiko maisto produktų kokybę? 
Atrodytų, polimerinės medžiagos atitinka daugumą cheminių ir biolo-
ginių reikalavimų, tačiau jų sudėtyje kartais yra tokių medžiagų, kurios 
pakeičia produkto kvapą ir skonį, be to, ir susižavėjimas plastiku jau 
praeitis. Paskutiniu metu popierius baigia išstumti polietileną pakuojant 
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druską. Popierinė dėžutė vartotojams patinka labiau. Popierius neapsau-
go nuo drėgmės ir dujų, bet gerai išlaiko formą ir neišskiria nuodingųjų 
medžiagų. Be to, stačiakampiai paketai plokščiu dugnu labai patogūs 
naudoti, jų apipavidalinimas gali būti ryškus ir patrauklus (3.14 pav.).

Įsitvirtino daugiasluoksnės ir mišriosios medžiagos, kuriose ant 
popierinio pagrindo dedamas metalo sluoksnis arba polietileno plėvelė. 
Mėsos gaminiams skiriamas specialus popierius, kuris apsaugo produk-
tus taip pat kaip ir aliuminis arba plastikas.

Atsirado metalizuota pakavimo medžiaga, kuri ne tik saugo pro-
duktą, bet leidžia paruošti jį dar įpakuotą, pašildyti netgi dujine virykle. 
Tai taupo laiką ir indo plovimo išlaidas.

Aliumininės gėrimų pakuotės užtikrina sterilumą, be to, jos yra 
lengvesnės ir, kas yra labai svarbu, jas lengva utilizuoti. Šiose pakuo-
tėse gėrimai greičiau atšąla. Gėrimų skardinių neįmanoma pagaminti 

3.13 pav. Kaimiško stiliaus pakuotė
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namudinėmis sąlygomis, tai labai gerai apsaugo produktą nuo klastotės. 
Visą viršutinio paviršiaus plotą galima panaudoti granitiniam apipavi-
dalinimui ir užrašyti  informaciją apie produktą (3.15 pav.).

Be to, metaline tara gali būti įvairios formos – kvadratinės 
(3.16 pav.), figūrinės ir daugiakampės skardinės dėžutės labai patrau-
klios. 

Dar viena pakavimo rūšis – polietileniniai buteliai PET. Unikalios 
medžiagos savybės – patvarumas, lengvumas, skaidrumas, gaminimo 
technologija leidžia gaminti praktiškai bet kokios formos pakuotę. 
Gėrimams pradėtos gaminti PET talpyklos su standartiniu metaliniu 

3.14 pav. Stačiakampė pakuotė
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3.15 pav. Aliumininės pakuotės

3.16 pav. Kvadratinės pakuotės



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

95

dangteliu. Plastikiniai buteliai naudojami bet kuriems skystiesiems 
produktams: vandeniui, tepalams, aliejams, buitinei chemijai. Butelius 
galima pagaminti įvairiausių formų ir kartu pabrėžti siūlomos prekės 
ypatingumą (3.17 pav.). Gėrimų taros projektavimas – platus baras, rei-
kalaujantis kūrybiškumo.

Plati dizainerių veiklos sritis – būtinybė sukurti naujus buitinės te-
chnikos, kosmetikos, automobilinių tepalų, skysčių pakavimo pavyz-
džius. Šios produkcijos asortimentas nuolatos plečiasi ir atitinkamai 
didėja originalių, gražių, įvairių formų ir dydžių įpakavimo pavyzdžių 
(3.18 pav.).

a)
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b)

c)
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d)

e)

3.17 pav. Įvairiausių formų buteliai
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Ne mažiau įdomius klausimus reikia spręsti ir projektuojant kar-
tonines dėžutes (3.19 pav.). iš kartono galima sudėlioti įvairių formų 
konstrukcijas. Geras popierius, lakas sukuria tikrą meno šedevrą.

Pakuojant trapias prekes kartais kyla klausimų, kuriems spręsti rei-
kia naujų idėjų. 

Reikalavimai kartoninėms pakuotėms:
–  patikimas prekės fiksavimas dėžutės viduje (paprastai užtikrina-

ma įdedant papildomus įdėklus ant dugno ir po dangteliu). Įdėkle 
gali būti specialios angos, kad jis priglustų prie prekės sienelių. 
Įdėklo aukštis parenkamas pagal dėžutės aukštį. Dalis dangtelio 
gali būti viršutinio įdėklo dalis;

–  visos konstrukcijos patvarumas (be klijavimo, galima panaudoti 
specialiais įpjovas, spynas, papildomo kietumo suteikia ir įdėklai 
ant dugno ir po dangteliu);

3.18 pav. Automobilinių tepalų pakuotės
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3.19 pav. Kartoninės dėžutės

–  prekių išėmimo iš dėžučių patogumas (norint lengvai ir papras-
tai atidaryti dėžutes, išpjaunami specialūs liežuvėliai. Liežuvėlio 
ir fiksatoriaus forma priklauso nuo kartono storio, patvarumo ir 
slidumo);

– optimalios medžiagos sąnaudos išpjaunant kartono ruošinius. 
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3.3. Šiuolaikinės tendencijos ir technologijos
Dizaino užduotys tiesiogiai susijusios su technologija, todėl naujų me-
džiagų su naujomis savybėmis atsiradimas arba įrenginių, leidžiančių 
naujai šias medžiagas perdirbti, skatina ir naujus dizaino sprendimus. 
Taigi kai kurias technologines naujoves ir tai, kaip tai pakeitė pakuotės 
dizainą, čia ir aptarsime. 

3.3.1. Apsitraukiančios rankovinės etiketės
Ne taip seniai parduotuvių lentynose pasirodė prekės (pieno produk-
tai, konservai, gėrimai, padažai, šampūnai, aerozoliai, kremai, tvars-
čiai, švirkštai, pleistrai, elementai, flomasteriai ir t. t.) su termiškai 
apsitraukiančiomis rankovinėmis etiketėmis (angl. sleeve – rankovė). 
Jos gaminamos iš polimerinių plėvelių, kurios šildomos susispaudžia. 
Pradiniame gamybos etape tokios rankovinės etiketės yra cilindro for-
mos. Ši „rankovė“ užmaunama ant butelio paviršiaus ir termiškai apdir-
bama. Net jei butelis yra sudėtingos formos ir jo skersmuo skirtingose 
dalyse labai keičiasi, etiketė nesideformuoja, nes tolygiai apsitraukia. 
Etiketė neprisiklijuoja ir neprisivirina, bet tvirtai laikosi ant butelio dėl 
prispaudimo jėgos, todėl gali būti naudojama ant taros iš bet kurios 
medžiagos. Paviršius patikimai apsaugotas, pati etiketė atspari nešva-
rumams, įplėšimams ir įdrėskimams. Gilus antspaudas leidžia naudoti 
kokybišką grafiką, esant būtinybei taros dizainas gali būti pakeistas tik 
pakeitus etiketę (3.20 pav.).

Pakilę reikalavimai apipavidalinimui buvo pagrindinė naujos eti-
ketės atsiradimo priežastis. Dėl to, kad ant prekių buvo pradėta teikti 
informacija ir apie įmonę gamintoją, ir apie besireklamuojančią įmonę, 
atsirado būtinybė reklamai panaudoti visą taros paviršių. Be to, naujos 
technologijos leido gaminti butelius, flakonus ir kitokią tarą gana sudė-
tingos formos. Tai lėmė, kad popierinės etiketės ir lipdukinės etiketės 
nebeatitiko naujų dizaino reikalavimų, be to, ir tamponinis antspaudas 
nesuteikia reikiamos vaizdo kokybės.

Termiškai apsitraukiančių etikečių atsiradimas pašalino dar daug 
kitų problemų, susijusių su taros apipavidalinimu. Ši etiketė leidžia pa-
sinaudoti poligrafiniais pasiekimais. Dalis etiketės gali būti spalvota, 
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o kita dalis – permatoma. Galima imituoti matinį paviršių, apšalimą, 
galima uždėti bet kokį piešinį arba panaudoti aukštos kokybės spalvotą 
nuotrauką. Spausdinamas sluoksnis visada yra ant vidinio plėvelės pa-
viršiaus, todėl jis apsaugotas nuo nutrynimo ir kitokio kenksmingojo 
poveikio. Plėvė, dengianti visą taros paviršių, paslepia paties paviršiaus 
trūkumus: nepatrauklią spalvą, siūles, iškilimus. Etiketę galima tvirtinti 
tiek ant tuščios taros iš metalo, stiklo, polimerų, tiek po butelio ar fla-
kono užpildymo. Galima etikete uždaryti visą tarą kartu su dangčiu, 
taip apsaugant produktą nuo nesankcionuoto atidarymo. Etiketė apsau-
go stiklinius butelius nuo smūgių transportuojant ir sumažina taros iš 

3.20 pav. Rankovinė etiketė
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plastiko ir polimerų sugadinimo tikimybę. Faktiškai ji tuo pačiu metu 
atlieka ir pakuotės funkcijas.

Ką turi žinoti dizaineris, kuriantis piešinį terminei etiketei:
– terminis apspaudimas suspaudžia vaizdą ir tekstą, kurie uždeda-

mi ant plėvės paviršiaus, todėl reikia teisingai parinkti šrifto ir paveiks-
liuko dydį ir formą;

– neverta naudoti etikečių paviršiams su smulkiu reljefu;
– uždedant ant sudėtingų paviršių su giliais išpjovimais (pvz., perė-

jimo vietoje, kur nuo butelio pagrindinės dalies pereinama prie kakliu-
ko) dėl netolygaus plėvės apspaudimo vaizdas išsikraipo.

Šioms problemoms pašalinti, kuriant etiketės dizainą, reikia numa-
tyti iškraipymus kompensuojančius pataisymus. 

Termiškai apspaudžiamų etikečių  plėvės gaminimo technologija 
yra gana sudėtinga: etiketė turi ne tik gerai priglusti, bet ir išlaikyti 
formą keičiantis temperatūrai ir drėgmei. Etiketėms uždėti naudojama 
speciali įranga. Todėl tokio padengimo savikaina gana aukšta, nors tai 
ir turi savų pranašumų: rankovinę etiketę sunku padirbti buitinėmis są-
lygomis, o tai apsaugo produktą nuo piratinių kopijų. 

3.3.2. Pakuotės iš metalo
Pastebimos naujos ir metalinės taros dizaino tendencijos. Pastaruoju 
metu metalas tampa madingas. iš jo gaminamos ne tik gėrimų skardi-
nės, bet ir konditerijos gaminių, arbatos, kavos, gyvūnų ėdalo dėžutės, 
dovanų pakuotės, įvairių lakų ir dažų kibirai. Plieninis blizgesys nebe-
slepiamas po dažais, atvirkščiai, dažnai pabrėžiama natūrali nerūdijan-
čiojo metalo spalva ir tekstūra (3.21 pav.)

Metalas – brangi medžiaga, todėl pagrindinė problema – sumažin-
ti metalinių dėžių savikainą, o pagrindinis jos sprendimo būdas – suma-
žinti naudojamo metalo kiekį. Skardos lapai turi būti ploni, bet kartu jie 
turi neprarasti savo tvirtumo ir lankstumo. Dar vienas metalo taupymo 
būdas – tara iš polimero su metaliniu apipurškimu. Ji turi antikorozinių 
savybių, yra lengva, išoriškai patraukli (3.22 pav.).

Svarbus metalinės taros dizaino pranašumas – jos funkcionalumas, 
o dažnai ir atidarymo paprastumas. Skardinės biriųjų produktų dėžutės 
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turi sandariai užsidaryti ir būti daugkartinio atidarymo be konservų pei-
lio. Joms gaminti naudojamos įvairios aukštosios technologijos. 

Plastinės metalo savybės leidžia gaminti įvairią tarą – nuo tra-
dicinių stačiakampių ir cilindrinių iki sudėtingų, lenktų, su reljefiniu 
paviršiumi. Metalo ir pakuotės forma vis labiau tobulėja. Apvalią tarą 
nepatogu sandėliuoti, todėl populiarėja stačiakampės ir šešiakampės 
formos. Bet funkcionalumas – ne pagrindinis kriterijus, sudėtinga ori-
ginali forma patrauklesnė. Visa tai skatina naujų taros gamybos techno-
logijų vystymąsi.

Dar vienas svarbus dizaino elementas – faktūrinis raštas. iš aliumi-
nio ir skardos gaminamos įvairių formų dėžės su faktūriniu raštu, imi-
tuojančiu gamtinių medžiagų faktūrą arba sudarančiu įvairialypį reljefą 
(3.23 pav.).

3.21 pav. Metalinės pakuotės
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Dangų tipai, bendras dangtelių formos taros dizainas visą laiką 
keičiasi. Ant metalinio paviršiaus galima dėti aukštos kokybės atvaiz-
dus, hologramas, apsauginius dangos sluoksnius. Tarą apipavidalinant 

spalvotai populiaresnis šešiaspalvis atspaudas su greitai džiūstančiais 
dažais. Ne taip seniai antspaudui išskirtinai tik ant plieno skardos buvo 
pradėtas naudoti termochrominis rašalas. Nauji metalo dažai gali suda-
ryti įdomius, ledinio blizgesio arba minkšto matinio paviršiaus optinius 
efektus.

3.3.3. Įpakavimo kartonas ir dekoratyvinis popierius
Nepaisant to, kad naujos medžiagos įsitvirtina pakavimo rinkoje, 
kaip ir anksčiau, dizainerių mėgstamas lieka „senas geras“ kartonas. 

3.22 pav. Polimerinė tara
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Pagrindiniai jo pranašumai – tvirtumas, lengvumas, ekologiškumas, 
paprastumas konstruojant, universalumas, prieinama kaina. Tiesa, ko-
kybiškas importinis kartonas kainuoja gana brangiai, nors jo gamybai 
naudojamos pirminės medžiagos – medienos masė ir tvirtesnė celiu-
liozė. Įpakavimo kartonas yra iš kelių sluoksnių, nuo to priklauso jo 
šiurkštumas ir storis. Dovanų pakuotėms, kai pakuojamos brangios 
prekės, naudojamas matinis kartonas, padengtas laku arba kokiu nors 
raštu. Poligrafinis antspaudas gerai atrodo ant lygaus blizgaus balto pa-
viršiaus. Įdomų dizaino sprendimą galima gauti naudojant išpjovą, bet 
tam labiau tinka kartonas iš pirminių medžiagų.

3.23 pav. Faktūrinio rašto imitacija
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Jeigu kartonas naudojamas produktams, į kurių sudėtį įeina rieba-
lai, reikia kartoną padengti polietilenu, polimerine emulsija arba speci-
aliai išmirkyti. Kartais naudojama metalizuota plėvė.

Etikečių, atvirukų, suvenyrinės produkcijos pakuočių gamybai 
naudojamas dekoratyvinis (etikečių) popierius. Tai elitinis aukštos ko-
kybės popierius su natūralių medžiagų priemaišomis, turinčiomis labai 
didelį kiekį įvairių lektūrų, imituojančių aksomą, satiną, retinto lino 
audinį ar netgi tabako lapo tekstūrą. Spalvų gama patraukia savo įvai-
rove, popierius atsparus degimui ir senėjimui. Etiketes ir pakuotes iš 
brangaus popieriaus gamina brangioms prekėms, be to, dažnai būtent 
brangi etiketė padeda parduoti prekę. Tuščio prestižinių kvepalų flako-
no savikaina gali būti didesnė negu paties aromato savikaina, ir dėžutė, 
į kurią įpakuojamas flakonas, taip pat turi atitikti produkcijos įvaizdį ir 
pabrėžti jos vertę. 

3.24 pav. Pakuotės iš dekoratyvinio popieriaus
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Dekoratyvinis popierius gali būti firminio stiliaus elementas. 
Pakuotės ir produkcijos etiketės, vizitinės kortelės, firminiai aplankai, 
dokumentų aplankalai ir kt. su firmos ženklu, išleidžiami firmos, pa-
gaminti iš aukštos kokybės dekoratyvinio popieriaus, palaiko firmos 
įvaizdį, sudaro vienetinį respektabilų vaizdą (3.24 pav.).

3.4. Pakuotės ir etiketės dizaino poveikis prekės pateikimui
Aišku, kad prekės be etiketės paprasčiausiai niekas nepirks, bet 

ryškios dėžutės ir spalvotos etiketės nepakanka sėkmingam produkto 
įsitvirtinimui rinkoje. Dizainas – tai pirmiausia patrauklaus įvaizdžio 
pirkėjams kūrimas. Kuriant naują dizainą būtina atlikti rinkodaros ty-
rimus. Dažniausiai atliekamas pirminis tos prekių grupės testavimas, 
reklaminė apklausa, kad būtų nustatytas prekės pirkėjų ratas. Vis dides-
nį populiarumą įgauna reklaminės akcijos, prekės siūlymas prekybos 
vietoj pasitelkiant į pagalbą POS (Point of Sales) medžiagas.

Norint pateikti naują produkciją būtina:
−  sugalvoti idėją, nustatyti prekės filosofiją;
−  sukurti vienetinį prekių ženklą ir, jei yra keli to paties asortimen-

to vienetai,  kiekvienos išleidžiamos produkcijos grupės preki-
nius pavadinimus;

−  sukonstruoti pakuotę, kuri pritrauktų naujus klientus;
− sugalvoti reklaminius šūkius, palaikančius prekės ženklą;
−  sukurti reklaminius išteklius (POS medžiagas) ir organizuoti 

produkcijos pateikimą prekybos vietose;
−  sukurti ir palaikyti firminį įmonės stilių. Geras firminis stilius 

visada pagerina įmonės įvaizdį. 
Sprendžiant kiekvieną iš šių uždavinių būtinas dizainerio dalyva-

vimas.
Taigi darbą pradėti reikia nuo reklamos idėjos. Visa kita – šios idė-

jos realizavimas. Pakuotės dizainas, etiketės ir POS medžiagos priklau-
so nuo pasirinkto stiliaus, kuris pasirenkamas pagal produkcijos pobūdį.

Kaip iliustraciją ant etiketės ir pakuotės galima panaudoti ir kūrinio 
reprodukciją (3.25 pav.), padaryti savo firminę iliustraciją (3.26 pav.) 
arba panaudoti firmos logotipą (3.27 pav.). Didelę reikšmę turi šriftas, 
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3.25 pav. Kūrinio reprodukcija ant pakuotės

3.26 pav. Firminė pakuotės iliustracija
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kuris pasirenkamas atsižvelgiant į bendrą stilių, bet tekstas turi būti len-
gvai skaitomas.

3.5. POS (Point of Sales) medžiagos
POS medžiagos – tai įvairi reklaminė atributika ir konstrukcijos, ku-
rios įrengiamos prekybos vietose tam, kad pritrauktų pirkėją. POS – 
angliškų žodžių „point of sale“ trumpinys – prekybos taškas, prekybos 
vieta. Prie POS medžiagų galima priskirti lėkštutes grąžai su firmine 
simbolika, stovus, lentynas, stelažus ir pan. Medžiagos gali būti pačios 
įvairiausios: medis, plastikas metalas, kartonas, popierius.

3.27 pav. Firmos logotipas ant pakuotės
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Panagrinėsime tas POS medžiagas, kurios gali būti priskiriamos 
prie grafinio dizaino objektų. 

3.5.1. Dalytuvai
Taigi POS užduotis – padėti pirkėjui pasirinkti prekę. Tam, kad prekė 
būtų pastebėta, vykdomos reklaminės akcijos, dažniausiai tai pavyzdžių 
ar mėginukų ir reklaminės informacijos – lapelių ar lankstinukų – daliji-
mas. Dalytuvus (angl. dispense – dalinti) galima įrengti prekybos salėje. 
Taip vadinamas stendas, ant kurio tvirtinama kišenė lankstinukams.

Dažniausiai jis padaromas iš kartono, kurio formatas gali būti nuo 
A4 iki A1 ir storis – 1,5–3 mm, ant kurio klijuojamas plonas kartonas 
arba spalvotas popierius. Stendo apipavidalinimas turi atitikti reklami-
nį pasiūlymą, o į kišenę dedami lapeliai arba nedideli lankstinukai su 
išsamia informacija apie prekę. Stendas konstruojamas taip, kad galėtų 
stabiliai stovėti ant stalo, lentynos arba vitrinoje. Jis gali remtis kojyte, 
išpjauta iš pagrindinio kartono lapo, arba laikytis specialiai sulenkus 
pagrindą.

3.28 pav. Vientisos konstrukcijos dalytuvas

Vientisos konstrukcijos 
dalytuvuose kišenė lankstinu-
kams ir pa-grindas iškerpami 
iš vieno kartono lapo, kiše-
nė atlenkiama ir tvirtinama 
pagrindo prakirptose vieto-
se (3.28 pav.). Poligrafijoje 
sulenkimas pagal tam tikrą 
liniją vadinamas bigavimu. 
Vientisos konstrukcijos sten-
dus paprasta pagaminti, jie 
patogūs transportuoti ir su-
rinkti. Dėl iškirtimo štampu 
stendus galima gaminti figū-
rinius. Spalvota medžiaga gali 
būti įdedama iš abiejų pusių. 
Kartais taikomas folijavimas.
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a)

b)

3.29 pav. Stendas su priklijuojama kišene
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Stendus su priklijuota kišene sudėtingiau pagaminti, bet yra ga-
limybė padaryti kelias bet kokios formos kišenes (3.29 pav.). Kišenė 
priklijuojama dvipuse lipnia juosta arba specialia klijuojamąja juosta.

3.5.2. Reklaminiai stovai
Plakatai iš kartono, kurie tvirtinami ant sienų arba vitrinose, vadinami 
reklaminiais stovais. Jų pagaminimo matmenys ir technologija tokie 
patys kaip ir dalytuvų. Lakavimas ir papildomi iškilę stendo paviršiaus 
elementai daro reklaminius stovus patrauklesnius (3.30 pav.).

3.5.3. Ekspoziciniai stendai
Kaip reklama ekspoziciniuose stenduose gali būti realūs objektai. 
Atsižvelgiant į išdėstytą objektą, ekspoziciniai stendai gali būti gami-
nami iš vieno kartono lakšto arba iš kelių. Demonstruojami objektai 
gali būti tvirtinami prie lakšto arba nuimami (3.31 pav.).

3.5.4. Reklaminiai figūriniai stovai  
Padidintas gaminio vaizdas kaip reklamos personažas labai traukia dė-
mesį (3.32 pav.). Vaizdo – figūrų matmenys gali siekti 1–2 metrus. Jos 
įrengiamos ant grindų arba ant prekystalio, naudojant stovą.

3.5.5. Kelių sluoksnių reklaminiai stendai
Ant didelių vitrinų gerai atrodo stori standūs plakatai, padaryti iš kelių 
gofruoto kartono sluoksnių. Kelių sluoksnių reklaminiai stendai lakuo-
jami, padailinami folijos įspaudimais. Vaizdai tampa patrauklesni, jeigu 
ant pagrindo klijuojamas dar vienas vaizdo sluoksnis (3.34 pav.).

3.5.6. Informacinės lentynos
Jeigu ant lentynos ar parduotuvės vitrinos reikia išskirti tam tikrą grupę 
iš sudėtų į eilę gaminių, tam naudojamos informacinės lentynos. Joms 
priskiriami kainynai (jie statomi ant lentynų šalia gaminio) ir juosti-
nės lentynos – siauros ilgos juostos, kurios lipnia juosta tvirtinamos 
prie lentynos krašto. informacinių lentynų ilgis – nuo 15 iki 50 cm, 
jos gaminamos iš gofruoto kartono arba plono plastiko. Konstrukcijos 
požiūriu jos gali būti stačiakampės su įlenkimu (bigu) arba su iškirtimu 



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

113

3.30 pav. Reklaminis stovas

3.31 pav. Ekspoziciniai stendai
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3.32 pav. Reklaminiai figūriniai stovai
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3.33 pav. Reklaminiai vitrininiai stovai
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3.34 pav. Kelių sluoksnių reklaminiai stendai

ir bigu. informacinės lentynos su iškirtimu brangesnės, bet atrodo efek-
tingiau (3.35 pav.).

3.5.7. Butelių etiketės ir kainoraščiai
Kainoraščiai ant drabužių ir kitų rūšių gaminių – tai firminiai stiliaus 
elementai. Jie gaminami iš įvairių medžiagų (plastiko, popieriaus, skir-
to dizainui, kartono), įvairių formų ir matmenų, naudojant įvairią tech-
nologiją (iškirtimo, įspaudimo, lakavimo, laminavimo, šilkografijos ir 
t. t.), įvairių konstrukcijų (plokščios, tūrinės, sudėtinės, sudedamosios). 
Paprastai etiketėse pateikiama informacija apie produktų sudėtį, jų pa-
vadinimą ir kainą. Pastaruoju metu gėrimai leidžiami su etiketėmis, ku-
riose yra iškirstas apvalus įdubimas, užmautomis ant viršutinės butelio 
dalies. Tokių etikečių matmenis, konstrukciją ir formą reikia parink-
ti taip, kad užmauta etiketė neslėptų butelio etiketės ir sudarytų su ja 
vientisą kompoziciją. Sudedama butelio etiketė gali būti padaryta kaip 
mažas bukletas (3.36 pav.).
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3.35 pav. informacinės lentynos

3.5.8. Svyruoklės
Mažos plokščios pakabos, pritvirtintos ant sienos arba ant bet kurios ki-
tos vertikaliosios plokštumos lanksčia peršviečiama kojele, vadinamos 
svyruoklėmis (3.37 pav.). Judantis objektas visada patraukia dėmesį, 
todėl ryškūs pramoginiai ir, orui veikiant, svyruojantys paveiksliukai – 
gera prekės ženklo reklama. Pakabinamieji objektai gali būti tūriniai 
arba tūrį imituojantys. Paprastai kojelė daroma iš peršviečiamo plas-
tiko, kurio matmenys – 1,5 su 15 cm, o pakaba – laku padengto A6 
formato kartono. Pakabos matmuo ir kartono tankis turi būti tokie, kad 
svyruoklė nesideformuotų ir neprarastų judrumo.

Į atskirą grupę išskirtos svyruoklės, turinčios T formos kojelę, pa-
gamintos iš vieno plastiko lapo. Plastikas daug praktiškesnis, nes nesu-
drėksta esant dideliam oro drėgnumui, todėl jį galima naudoti išorinei 
reklamai (3.37 pav.).

3.5.9. Tūrinės konstrukcijos
Pakuotės muliažas – tai padidinta prekės kopija (3.38 pav.), visiškai 
atkartojanti reklamuojamą prekę. Paprastai statoma į viršutinę lentyną 
arba ant vitrinos. Tūrinė reklama labai išraiškinga. Didelį populiarumą 
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3.36 pav. Butelio etiketė

a)

b)

3.37 pav. Svyruoklės
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3.38 pav. Svyruoklės

turi reklaminės dėžutės. Tai trimatės įvairių formų kartono konstruk-
cijos (kubas, piramidė, prizmė), kurių šonuose pateikiama reklama. 
Reklamines dėžutes galima naudoti kaip pašto dėžutes surinkti užpil-
dytiems talonams, plėšiamosioms šaknelėms ir t. t., kurios dalijamos 
reklamuojant prekes (3.39 pav.). Reklaminių dėžučių kišenės gali būti 
naudojamos lapams ir bukletams laikyti.

Prekybos salėje visada yra vietos reklaminėms vėliavėlėms ir gir-
liandoms. Jos puošia salę ir informuoja apie įmonę ir prekes. Girliandos 
paprastai daromos iš 15–25 vėliavėlių arba iš vienodų ar skirtingų pa-
veikslėlių (3.40 pav.).

Pakabinamosios konstrukcijos tvirtinamos ant spyruoklių prie lubų 
laikikliais. Plokščiosios konstrukcijos skydai – tai dvipusis plakato sky-
das, prie lubų pritvirtintas laidu. Kuo didesnis formatas, tuo storesnis 
turi būti plakato pagrindas. iškirtimas daro tokią reklamą patrauklesnę 
(3.41 pav.).
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3.39 pav. Reklaminės dėžutės

3.40 pav. Reklaminės girliandos
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Sudėtingesnės konstrukcijos skydai – tai keletas plokščių dalių, 
sujungtų laidais, valu arba plastiko laikikliais, kurie sukasi neatsižvel-
giant į vienas kitą, padidindami judėjimo efektą (3.42 pav.).

Tūrinės konstrukcijos gali būti pakuočių muliažai, trimačiai objek-
tai, pritvirtinti prie plokštės arba prie konstrukcijų iš plokščiųjų elemen-
tų, sujungtų vienas su kitu skirtingais kampais, užraktais arba plastiki-
niais laikikliais.

3.41 pav. Plokščiasis reklaminis skydas
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3.6. Nestandartinės pakuotės
Prekių pakuotė gali suvaidinti lemiamą vaidmenį. Ji labai svarbi naujo 
produkto atsiradimui ir naujų gaminių rinkai. 

Tokiu atveju nestandartinė pakuotė gali tapti firminiu stiliaus ele-
mentas. Gražios dėžutės naudojimas pasiteisina, jei ji yra reklamos da-
lis. Gaminant išskirtinius gaminius reikia didelių lėšų, bet dažniausiai 
pinigai, išleisti gerai reklamai, gana greitai atneša pelno. Pažvelkite į 
paskutiniu metu išleistas prekes nestandartinėse pakuotėse (3.43 pav.).

Dar vienas nestandartinės pakuotės variantas – dėžutė-portfelis 
(3.44 pav.). Tokia dėžutė gali būti naudojama, pavyzdžiui, reklami-
niams dokumentams, drabužiams įpakuoti. Į tokį portfelį patogu su-
sidėti vienodas prekes (kanceliarines prekes, atvirukų rinkinius arba 
garso ir vaizdo kasetes).

Atsižvelgiant į tai, kas bus laikoma dėžutėje, parenkamos medžia-
gos ir dėžutės spalva. Portfelis gali būti pagamintas iš plono ryškaus 

3.42 pav. Sudėtingesnės konstrukcijos skydas
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3.43 pav. Nestandartinės pakuotės

plastiko, iš kartono arba popieriaus, skirto dizainui. Pakuotės paveiks-
liukas iš plono lakuoto kartono gali būti spausdintas, galima dar pa-
daryti kvadratinius ir apvalius įdubimus ir paslėpti juos peršviečiama 
plėvele. Kaip medžiagą galima naudoti kartoną. Segtuvus, sąsiuvinių 
apvalkalus, pieštukines ir pieštukus, fotografijų rėmelius būtų patogu 
parduoti portfelyje, padarytame iš pilkojo gofro kartono. Brangioms 
prekėms tiktų pakuotė iš popieriaus, skirto dizainui, kuri imituotų au-
dinio plokštumą. Vaikų žaislams geriau tiktų tvirtas ryškus plastikas. 
Portfelio išklotinės schema padeda ekonomiškai naudoti pakuotę. Ją 
galima lengvai sulankstyti. 

Dar vienas pakuotės variantas – įvairių konstrukcijų nameliai 
(3.45 pav.). Jie tinka suvenyrams, konditerijos gaminiams, vaikų žais-
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3.44 pav. Dėžutė-portfelis

3.45 pav. Dėžutė-namelis



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

125

lams, smulkioms ūkinėms pre-
kėms, gėlių sėkloms. Kiekvienai 
tokio tipo produkcijai dėžutę 
reikia patobulinti: priklijuoti po-
limerinę apsauginę plėvelę, su-
tvirtinti dėžutės dugną ir šonus 
įdėklu arba padaryti ją minkštą 
(specialiai trapiems daiktams).

Visos minėtos pakuotės tin-
ka ir atskiroms prekėms, ir jų 
rinkiniams. Galima sugalvoti 
daug mažų dėžučių nedideliems 
suvenyrams, juvelyriniams pa-
puošalams, mažiems žaislams ar 3.46 pav. Saldainių dėžutė

saldainiams (3.46 pav.). Jos daromos iš ryškaus kartono arba tankaus 
popieriaus. Tankumas neturi didelės reikšmės, svarbiausia – jos turi 
būti paprastai sudedamos.

Įdomūs dizaino sprendimai minkštai pakuotei iš tekstilės. Įvairūs 
maišeliai, rankinės, piniginės suteikia gaminiui papildomą įvaizdį, pa-
brėžia jo reikšmę. Tokia pakuotė naudojama brangiai parfumerijai, su-
venyrams, juvelyriniams gaminiams.
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4. DIZAINAS IR ERGONOMIKA

4.1. Kas yra ergonomika?
Įsivaizduokite šaldytuvą, kurio triukšmas neleidžia jums užmigti, arba 
gamybinę patalpą, kuri išskiria didelį šilumos kiekį (restorano virtuvė, 
kavinė), bet yra blogai vėdinama, ir jūs suprasite, jog pirmuoju atveju 
įsigijote nekokybišką gaminį, o antruoju atveju – akivaizdžiai pažei-
džiamos darbo sąlygos. ir nekokybiškas šaldytuvas, ir blogas vėdini-
mas virtuvėje – visa tai gaminio ir gamybos patalpų ergonominių reika-
lavimų pažeidimo pavyzdžiai.

Ergonomika – tai mokslas apie žmogaus veiklą šiuolaikinės ga-
mybos ir buities sąlygomis, be to, ji lemia paruoštų gaminių kokybės 
reikalavimus.

Pagrindinė ergonomikos užduotis – darbo įrankių ir sąlygų optimi-
zacija, taip pat žmogaus gyvenimo aprūpinimas būtinais patogumais 
tam, kad būtų išsaugota jo sveikata ir darbingumas.

Ergonominiai kokybės rodikliai – gaminio parametrų ir žmogaus 
anatominių, fiziologinių ir psichologinių charakteristikų atitikimo 
laipsnio rodikliai. Jiems priskiriami: 

–  higieniniai, lemiantys gaminio ir gamybinės arba buitinės srities 
atitiktį sanitarijos higienos normoms ir tokių parametrų rekomen-
dacijoms, kaip apšvietimas, vėdinimas, temperatūra, drėgmė, 
slėgis, dulkės, toksiškumas, triukšmas, vibracijos, kenksmingos 
spinduliuotės ir pan.

–  Antropometriniai, nustatantys konstrukcijos atitiktį žmogaus kū-
no dydžiui ir formai ir jo atskiriems organams (pavyzdžiui, val-
dymo elementų (jungiklių) atitiktis rankai ir t. t.).

–  Fiziologiniai ir psichologiniai, nustatantys gamybos įrenginių 
charakteristikų atitiktį žmogaus galimybėms: jėga, greitis, regė-
jimas, klausa, lytėjimas, uoslė (pavyzdžiui, valdymo elementų 
radijo aparatūros skydelyje komponavimas, indikatorinių prietai-
sų išdėstymas, signalinių įtaisų galingumas, firminių ir rodomųjų 
ženklų vaizdo ryškumas ir kt.).
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Ergonomika, kaip mokslinė disciplina, nulemia perėjimą nuo te-
chnikos saugumo prie saugios technikos ir, turtinant pramoninį dizainą 
moksliniais duomenimis, prisideda prie efektyvaus ir kokybiško žmo-
gaus gyvenimo.

Šiame skyriuje išnagrinėsime tik tuos klausimus, kurie padeda 
spręsti pagrindines pramoninio dizaino problemas: gaminių pramoninį 
dizainą ir žmogaus veiklos srities organizavimą.

Kokį gaminį galima laikyti gražiu? Biznio pasaulyje yra toks po-
sakis: „Negražus neparduodamas“, nes tikras gaminio grožis yra jo 
kokybės rodiklis. Ar išliks gaminys gražus, jeigu jo naudojimas sudė-
tingas arba jis blogai atlieka savo funkcijas? Technikoje grožis ir nau-
da – tarpusavyje susietos sąvokos. Štai kodėl pirminiuose projektavimo 
etapuose, kai tik formuojasi gaminio struktūra ir konstrukcija, darbo 
proceso metu atsirandantys pakeitimai gali būti atlikti be jokių proble-
mų, jei inžinierius konstruktorius nuolat bendradarbiauja su dizaineriu. 
Kartu jie greičiau pasieks, kad gaminys atitiktų visus kokybės, o kartu 
ir ergonominius reikalavimus. inžinieriui konstruktoriui naudinga iš-
manyti dizaino ir kompozicijos pagrindus, o dizaineriui – gerai išmany-
ti inžinerinio komponavimo ir produkcijos kokybės valdymo ypatybes.

4.2. Dizaino klausimų sprendimas ergonomikos požiūriu
Daugeliu atvejų gaminio forma tiesiogiai susijusi su jo ergonominiais 
rodikliais. Pirmu atveju tai taikoma rankiniam instrumentui, kurio pa-
vyzdžiu ir išnagrinėsime įvairius konstrukcijos elementų kūrimo būdus.

Rankiniu instrumentu (mechaniniu, elektriniu ir t. t.) žmogus tie-
siogiai manipuliuoja, vadinasi, jo konstrukcija pagal formą turi būti 
orientuota į valdymo patogumą ranka (rankenos, paleidimo mygtukai 
ir t. t.), taip pat ir jėgos pridėjimo kryptį. 

Rankinė dalis turi būti patogi, pagaminta iš stiprios medžiagos, 
turinčios mažą šilumos laidumą. ilgai dirbant, rankinis instrumentas 
neturi sukelti neigiamų pojūčių (skausmo, terminio disbalanso ir kt.), 
nuospaudų, pirštų deformacijos ir t. t. 4.1 pav. pateiktas tipinio instru-
mento pavyzdys – rankinės mechaninės žirklės.
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Ergonominiai reikalavimai instrumentui reglamentuoja jo dydį ir 
svorį, dėl to gamintojai naudoja atitinkamas technologijas ir medžiagą, 
kuri turi būti stipri, atspari smūgiams, mažo šilumos laidumo.

Ergonomikoje didelę reikšmę turi instrumento išvaizda – žmogus 
turi norėti paimti jį į rankas. Tai lemia spalvinis įforminimas ir apdaila. 
Be to, instrumento apdaila turi būti matinė, esant geram apšvietimui, 
neturi blizgėti; dekoratyvinė danga turi būti neslidi.

Minėtas pavyzdys yra ergonominio (žmogiško!) faktoriaus svarba 
gamyboje. Be to, iš jo aišku, koks reikalingas dizainerio darbas pačioje 
projektavimo pradžioje. 

4.1 pav. Rankinės mechaninės žirklės
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4.3. Optimali gamybinė sritis – žmogaus efektyvaus darbo  
pagrindas

Darbo vieta
Šeima yra visuomenės dalis, o žmogaus darbo vieta yra mažas pasau-
lis jo darbo veiklos sferoje. Visuomenės sveikata priklauso nuo šeimų 
sėkmės ir gerovės, o efektyvią įmonės veiklą lemia darbo vietos orga-
nizavimas ir darbuotojų darbingumas.

Darbo vieta – tai erdvė, aprūpinta būtinomis priemonėmis (baldais, 
įranga, prietaisais, valdymo elementais, pagalbiniais instrumentais), 
kurioje įgyvendinama vykdytojo arba grupės vykdytojų veikla. Darbo 
vieta turi tris pagrindinius elementus: darbo įrankį, darbo priemones ir 
darbo objektą.

Darbo vietų žmogaus gyvenimo sferoje yra daugybė ir kiekvienos 
organizavimas – tam tikros srities užduotis, kuri priklauso nuo spren-
džiamų klausimų pobūdžio ir aplinkos ypatybių. išnagrinėsime ergo-
nominius reikalavimus, keliamus darbo vietų organizavimui. Erdvės ir 
dydžių santykis tarp darbo vietos elementų turi užtikrinti:

–  teisingą darbuotojo poziciją ir laisvą judėjimą pagal technologinį 
procesą;

–  optimalų valdymo priemonių išsidėstymą ir vizualios informaci-
jos matomumą;

– darbo pozos ir darbo padėties pasikeitimą;
–  racionalų pagrindinių ir pagalbinių darbo priemonių išsidėstymą. 

Darbo priemones ir įrankius reikia tiksliai išdėstyti maksimaliu ir 
minimaliu pasiekiamu atstumu taip, kad būtų išvengta dirbančio 
žmogaus nereikalingų pasilenkimų ir pasisukimų. Darbo ope-
racijų eilėje naudojami darbo įrankiai turi būti išdėstyti ta pa-
čia eile. Būtina vengti įrankių dėliojimo iš vienos rankos į kitą. 
Spinta su pagalbinėmis priemonėmis – instrumentais, aplankais 
su dokumentais ir t. t. – turi stovėti dešinėje darbuotojo pusėje 
ištiestos rankos atstumu;
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–  optimalų perėjimo plotį tarp darbo vietos elementų, kuris pri-
klauso nuo vartojimo dažnumo, vartotojų skaičiaus, darbuotojų 
racionalių judėjimo maršrutų, sanitarijos ir higienos normų rei-
kalavimų ir t. t.

Pagrindiniai veiksniai, lemiantys darbo vietos organizavimą, yra 
erdvinis komponavimas, pastangų poveikis valdymo organams, mato-
mumo parametrai – daugiausia priklauso nuo kūno padėties (sėdima, 
stovima), nuo darbuotojo pozos (ištiestas korpusas, sulenktas į priekį, 
atlenktas atgal, rankos padėtos ant porankių arba laisvos, kojos ant pa-
kojo arba be jo ir t. t.) ir darbinių judesių.

Lyginant su stovima padėtimi, sėdint vyksta apatinių galūnių rau-
menų ir kraujotakos sistemos organų nukrovimas, tai 10–20 % sumaži-
na organizmo energijos sąnaudas. 

ilgas buvimas tokioje padėtyje lemia pilvo raumenų susilpnėjimą, 
radikulito atsiradimą, osteochondrozę ir t. t. Todėl ilgam darbo pozos 
palaikymui reikia išsirinkti pačią racionaliausią aplinką (pvz., atitinka-
ma kėdės sėdynės forma ir dydis), tuo labiau kad sėdint galimybės judė-
ti apribotos, sumažėja pasiekiamos zonos ir jėgos galimybės. 

Darbo zonos dydis:
–  sėdimoje padėtyje – frontalinėje plokštumoje, lygiagrečioje su 

galiniu sėdynės kraštu – ne daugiau kaip 600 mm; į kairę ir į de-
šinę nuo simetrijos ašies – ne daugiau kaip 500 mm; 

–  stovimoje padėtyje – frontalinėje plokštumoje – ne daugiau 
kaip 300 mm; į kairę ir į dešinę nuo vidurinės kūno plokštumos, 
kuri santykiškai dalija žmogaus kūną į dvi simetrines puses – 
1000 mm.

Racionaliai organizuojant darbo judesius, kad sumažėtų nuovargis 
ir padidėtų žmogaus darbingumas, reikia įvertinti tokius veiksnius.

Darbo judesių efektyvumas didesnis:
– kai judėjimas yra kreiva linija;
– stabdant mechanizmą judesiu į save;
– paleidžiant mechanizmą judesiu nuo savęs;
–  jeigu rankų judėjimo kryptys sutampa su signalo judėjimo kryp-

timi;
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– kai rankos juda simetriškai vienoje plokštumoje;
– sėdint stumti;
– perkeliant daiktą iš viršaus į apačią;
Pastangos, išvystomos įvairiai judant, didesnės:
– stumiant ranka, sulenkta per alkūnę;
– stovint spausti iš viršaus į apačią;
– stovint spausti nuo savęs;
–  spaudžiant sulenkta ranka horizontaliojoje plokštumoje: stovint – 

pečių lygyje; sėdint – alkūnės lygyje.
Rankų judėjimo tikslumas didesnis:
– sėdint;
– horizontaliojoje plokštumoje;
– 15–35 cm atstumu nuo vidurinės kūno linijos;
– judant alkūnės sąnario ribose 50–80º;
– kai apkrovimas 25 % nuo maksimalaus;
– kai yra orientyrai.

Darbo vietos elementai
Darbinis paviršius – vienas pagrindinių darbo vietos elementų. Jo for-
mą, dydį lemia pareigų specifika, sprendžiamų uždavinių pobūdis, 
technologiniai reikalavimai, kūno padėtis, antropometriniai duomenys, 
darbo priemonių ir daiktų skaičius ir dydis.

Rekomenduojamas darbinio paviršiaus aukštis (sėdint):
– labai tiksliems darbams – 900–1020 mm;
– tiksliems darbams su mašinomis – 800–900 mm;
– kabinetiniam darbui – 700–750 mm;
– darbui su kompiuteriu – 630–680 mm.
ilgalaikiam naudojimui kaip darbinės sėdynės naudojami foteliai, 

kėdės; trumpalaikiam – taburetės, atlenkiamosios sėdynės, atraminės 
sėdynės (aukštos, daugiau kaip 500 mm aukščio taburetės su sumažintu 
paviršiumi).

Valdymo pultas – darbo vietos elementas, kai valdymas yra auto-
matizuotas. horizontalūs ir nuožulnūs skydeliai labiau tinka sėdimam 
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darbui; vertikalūs – stovimam darbui. Nuožulnus skydelis geresnis už 
horizontalų.

informacijos vaizdavimo priemones geriau įrengti ant vertikalių 
skydelių, o valdymo organus – ant nuožulnių (10–20º kampu nuo hori-
zontalios plokštumos) ir horizontalių skydelių. Įrengiant ant pulto val-
dymo organus, reikalaujančius didelio tikslumo, reikia įrengti atraminį 
paviršių pečiams ir plaštakai. 

Valdymo pultų skydeliai turi būti ramių, šviesių spalvų. Reikia 
vengti blizgančių skydelių dangų, ant jų neturi būti pašalinių elementų, 
kurie apsunkina operatoriaus darbą – išsikišimų, įdubimų ir t. t.

informacijos vaizdavimo priemonės daro įtaką darbo vietos orga-
nizavimui.

4.4. Reikalavimai, keliami informacijos vaizdavimo priemonėms
Prie informacijos vaizdavimo priemonių (iVP) priskiriami: prietaisai, 
vaizduokliai, menamosios schemos (sąlyginis valdymo elementų grafi-
nis vaizdas), švieslentė duomenims vaizduoti.

išvardysime pagrindinius jiems keliamus ergonominius reikala-
vimus:

–  pagal turinį – iVP turi adekvačiai atvaizduoti valdymo objektus, 
išorinę aplinką ir pačios valdymo sistemos būklę;

–  pagal informacijos kiekį – iVP turi užtikrinti optimalų informaci-
jos balansą, t. y. suteikti išsamią informaciją;

–  pagal formą ir kompoziciją – reikia užtikrinti iVP atitiktį gamy-
binio proceso uždaviniams ir žmogaus galimybėms pagal infor-
macijos įvertinimo ir valdymo veiksnių įgyvendinimo pavyzdį, 
analizę.

Aptarsime paskutinį reikalavimą.
Optimalus informacijos modelio struktūros organizavimas leidžia 

greitai ir tiksliai suvokti pavaizduotą situaciją. Vienas iš optimizacijos 
klausimo sprendimų – geras informacijos modelio komponavimas, t. y. 
jo dalių sąryšis.
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Dažniausiai informacija apie objektus žmogui pateikiama užko-
duotu pavidalu, tiksliau, vyksta sąlyginių ženklų – simbolių, signalų 
(kodų) – sutapatinimas su kokia nors informacija. Kad būtų užtikrintas 
maksimalus vaizdinės paieškos, suradimo, identifikacijos ir signalų op-
timizacijos greitis, reikalingas optimalus kodas. 

informacijai koduoti naudojami vaizdinis, garsinis ir lytėjamasis 
suvokimai. Optimalus yra vaizdinis analizatorius, nes jis informaciją 
priima iš karto, o garsinis paeiliui, su trukdžiais. Dažnai tenka garsinį 
analizatorių naudoti tam, kad atlaisvintume vaizdinį, kai jo veikimas 
yra apsunkintas, pavyzdžiui, dėl reikšmingų pagreitinimų priežasties.

Įvairios valdymo objektų kokybinės ir kiekybinės charakteristikos 
užkoduojamos skirtingais būdais: sąlyginiais ženklais, raidėmis, skai-
čiais, spalva, ryškumu ir t. t. Kiekvienas būdas vadinamas abėcėlės rū-
šimi arba kodavimo kategorija.

a)

b)

c)

4.2 pav. Kodavimo rūšių pavyzdžiai: a – kodavimas forma; b – kodavimas dydžiu; c – 
simbolių, užrašomų ant gamybinių įrengimų valdymo elementų, pavyzdžiai
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4.5. Kodavimo kategorijos parinkimas
Pasirenkant abėcėlės rūšį, reikia atkreipti dėmesį į susiklosčiusias 
patikrintas žmogaus žinias. Tai padeda gerai asociacijai su pažymė-
tais daiktais ir reiškiniais (pagal formą, spalvą, turinį ir t. t.); didina  
dekodavimo greitį ir tikslumą. Pavyzdžiui, raidės naudojamos informa-
cijai apie objekto pavadinimą perduoti, skaičiai – kiekybinėms charak-
teristikoms perduoti; spalva – reikšmingumui nustatyti; skirtingų formų 
ir dydžių geometrinės figūros – akivaizdumui parodyti. 4.2 pav. pateikti 
kodavimo rūšių pavyzdžiai.

Regėjimo paieškos uždavinyje pranašumą turi spalvos ir formos 
kodavimo kategorijos, užtikrinančios minimalų objektų paieškos laiką. 
identifikacija pagal dydį yra mažiausiai tiksli. Tarp įvairių geometrinių 
formų (4.2 pav., a) lengviausiai galima atskirti paprastas figūras iš tiesių 
linijų (trikampiai, stačiakampiai, rombai), sunkiausiai – turinčias krei-
vumą ir daugybę kampų (skritulys, daugiakampiai). Siluetiniai ženklai 
geresni už kontūrinius.

Naudojant dydį kaip kodavimo kategoriją, reikia derinti ženklo 
plotą su kokia nors objekto charakteristika (su jo dydžiu, atitolinimu 
ir t. t.).

4.6. Kodavimas raidėmis ir skaitmenimis
Raidės ir skaitmenys skiriasi savo forma. Laikoma, jog geriausias 

informacijos kodavimo skaitmenų raštas parodytas kapotame Bergerio 
(4.3 pav., a) ir Makvorto šrifte (4.3 pav., b). Taip pat plačiai naudojamas 
specialiai paruoštas šriftas (4.3 pav., c), pavyzdžiui, įforminant radijo 
aparatūros skydelius, skaičiavimo technikoje ir kt. Įforminant užrašus 
reikia pašalinti neteisingą jų paaiškinimą, dėl kurio gali atsirasti rimtų 
klaidų.

Šiam tikslui pasinaudokite tokiomis rekomendacijomis:
–  trumpus užrašus rašykite didžiosiomis raidėmis, pasirinkdami 

paprastą, be jokių įmantrumų piešinį (4.4 pav.);
–  rašykite užrašus arčiau elementų, kuriems jie priskiriami. Patik-

rinkite, ar neišdėstyti du skirtingi užrašai taip arti vienas kito, kad 
atrodo, jog vienas užrašas yra kito tęsinys (4.5 pav.);
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a)

b)

c)

4.3 pav. Skirtinga raidžių forma: a – Bergerio šriftas; b – Makvorto šriftas; c – specialus 
šriftas

4.4 pav. Trumpų užrašų pateikimo variantai

4.5 pav. Užrašų išdėstymas



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

136

–  laikykitės vienodumo principo: užrašus rašykite arba po, arba 
virš kiekvieno elemento, kurį reikia pažymėti (4.6 pav.);

–  vertikalius užrašus rekomenduojama naudoti retai; taip pat nere-
komenduojamas išlenktas piešinys (4.7 pav.);

–  laikykitės horizontalios užrašų orientacijos tariamos regėjimo li-
nijos atžvilgiu (4.8 pav.);

–  įformindami užrašus skirkite dėmesį logogramų (abreviatūrų, su-
tartinių žymėjimų) sudarymui. Sutrumpinimai neturi kelti neigia-
mų asociacijų (žodžio „garsas“ nereikia versti į žodį „gar“; žodį 
„aparatūra“ geriau performuoti į „aparat“, o ne į „apar“ ir t. t.). 
Logograma turi būti lengvai garsiai skaitoma;

–  užrašus arba ženklus ant apvalių paviršių, pvz., ant vamzdžių, 
darykite taip, kad nebūtų matyti paviršiaus. Rekomenduojami 

4.6 pav. Vienodumo principo taikymas

4.7 pav. Teksto rašymo rekomendacijos
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4.8 pav. horizontali užrašo orientacija

raidžių dydžiai užrašams ant skirtingo skersmens vamzdžių pa-
rodyti 4.1 lentelėje;

–  kad būtų užtikrintas spalvotų užrašų ryškumas, panaudokite duo-
menis, pateiktus 4.2 lentelėje.

4.1 lentelė. Raidžių dydžio priklausomybė nuo vamzdžio skersmens

išorinis skersmuo, mm Rekomenduojamas raidžių aukštis, mm
19 12
38 19
62 22
88 31
110 38
150 44
175 50
200 62
250 75
300 85

4.2 lentelė. Santykinis spalvų atitikties ryškumas atsispindinčioje šviesoje

Ryškumo įvertinimas Spalvų derinys
Labai gerai Juodos raidės ant balto fono
Gerai Juodos ant geltono

Tamsiai mėlynos ant balto
Tamsiai mėlynos ant balto
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Patenkinamai Raudonos ant balto
Raudonos ant geltono

Blogai Žalios ant raudono
Raudonos ant žalio
Oranžinės ant juodo
Oranžinės ant balto

5. FIRMINIS STILIUS

Dar kartą pakalbėkime apie prekių ženklus, tik šiek tiek iš kitų pozici-
jų. Prekė turi paklausą, jeigu „raštingai“ organizuota pačios firmos ga-
mintojos reklama. Tam padeda įvaizdį kurianti korporatyvinė reklama, 
suderinti santykiai su visuomene, kompanijos žinomumas ir reputacija. 
Komunikacinės politikos pagrindu šiuo atveju tampa firminis stilius 
(FS), pristatantis firmą rinkoje ir turintis garantuoti prekių bei paslaugų 
žinomumą tarp konkurentų.

Firminis stilius (korporatyvinis identiškumas) – tai pastovių meni-
nių ir tekstinių elementų visose reklaminėse priemonėse visuma, spal-
vinių ir žodinių konstantų prekėms bei firmos paslaugoms identifikuoti 
parinkimas. Firminis stilius – tai visuotinai apžvalgai pateikiamas indi-
vidualumas. 

Pagrindiniai firminio stiliaus komponentai:
–  dalykiniai firmos dokumentai – blankai, vokai, vizitinės kortelės 

ir t. t.;
–  spausdinta reklama – lankstinukai, prospektai, katalogai, plakatai 

ir t. t.;
–  suvenyrinė produkcija – kalendoriai, bloknotai ir t. t.;
–  biuro interjerų, prekybos salių apipavidalinimas, informacinės 

(parodų) vitrinos ir ekspozicijos;
– žymėjimas ir pakuotės dizainas;
– specialieji drabužiai;
– firmos transporto apipavidalinimas ir kt.
Firminio stiliaus pagrindas yra jo konstantos:

4.2 lentelės pabaiga
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1.  Prekės ženklas (logotipas, prekės ženklas, markė, prekybinė 
markė) užregistruotas nustatyta tvarka originaliai įformintas 
ženklas (meninė išraiška), būtinas prekėms ir įmonės paslau-
goms atpažinti, taip pat jų reklamai ir turintis identifikuoti prekę 
arba firmą pirkėjo sąmonėje.

2.  Devizas – trumpa lengvai įsimenama frazė, kovinis firmos šūkis. 
Devizo tikslas – garantuoti laipsnišką reklaminę kampaniją ir 
trumpai išdėstyti pagrindinę temą arba idėją, kuri asocijuotųsi su 
preke arba firmos pavadinimu.

Firminio stiliaus konstanta atlieka vieną iš pagrindinių reklamos 
funkcijų – suteikti tam tikrai prekei (paslaugai) tam tikrą vaizdą, atski-
riantį ją nuo konkurentų.

5.1. Pagrindiniai firminio stiliaus kūrimo principai
1.  Žmogaus akys buvo ir išlieka pirmuoju, o neretai ir vieninteliu firmos 

išorinės atributikos suvokimo organu, todėl būtina sukurti regimąjį 
firmos įvaizdį. Jo sudedamosios dalys:

–  grafiniai simboliai (logotipai) arba vaizduojamasis prekių žen-
klas;

– rinkinys šriftų, atitinkančių prekę, firmos veiklos pobūdį;
–  firmos spalva, kuri dažnai tampa firmos simboliu. Ją išreiškiant 

būtina turėti omenyje etnines ypatybes, psichologinį ir emocinį 
poveikį, sukeliantį simpatijas ir pasitikėjimą firma.

2. Firminio stiliaus komponentai turi suteikti informaciją apie įmonės 
veiklos mastą.

3. Reikia kuo ryškiau pabrėžti firmos savitumą, jos ir konkurentų skir-
tumą, kad vartotojas susikurtų atitinkamą įvaizdį.

4. „Raštingai“ sukurtas firminis stilius daro įmonę patrauklesnę vers-
lo bendradarbių ir partnerių akyse, sukuria patrauklų įmonės įvaizdį 
bendradarbiams, užsakovams ir visuomenei. 

5.2. Prekės ženklas
Prekės ženklas suteikia galimybę atskirti vienų juridinių arba fizinių 
asmenų prekes ir paslaugas nuo tos pačios rūšies kitų juridinių arba 
fizinių asmenų prekių.
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Prekės ženklo pradininku buvo asmeniniai viduramžių amatininkų 
ar manufaktūrų spaudai, o pirmieji prekės ženklai atsirado XiX a. vidu-
ryje kartu su masiniu pramonės gamybos vystymusi. 

Seniausi prekės ženklai:
– „Kodak“ – nuo 1888 m.
– „Mercedes“ – nuo 1890 m.
– „Coca-Cola“ – nuo 1896 m.
– „Maxwell house“ – 1873 m.
Čia būtinai naudojamas įspėjamasis ženklelio ® pavidalo markira-

vimas (žymėjimas), gali būti naudojamas ženklas TM (Trade Mark). 
Įprasta išskirti tokias prekės ženklų rūšis:

– žodinis (5.1 pav.); šis dar vadinamas žodiniu-vaizdiniu;
– vaizdinis (5.2 pav.);
– erdvinis (5.3 pav.);
– kombinuotas (5.4 pav.):
–  ypatingos rūšies ženklai: garsiniai, spalviniai, užuodžiamieji, 

šviesos.
Žodiniai prekių ženklai gali būti:
–  asmeniniai vardai. Vienas iš būdų – suteikti prekei jūsų tikrinį 

vardą (pavadinti prekę jūsų vardu). Trūkumas tas, kad vardas gali 
kartotis;

– naujadarai. Sugalvoti pavadinimai, pavyzdžiui, „Kseroksas“, 
„Polaroidas“. Jiems keliami reikalavimai – trumpas, lengvai ištariamas, 
nepanašus į jau esančius žodinius prekės ženklus;

–  inicialai, abreviatūros (santrumpos iš pirmųjų žodžių raidžių arba 
skiemenų) arba skaičiai. Pavyzdžiui, iBM;

–  firmos pavadinimas. Kartais pats kompanijos pavadinimas nau-
dojamas kaip prekių ženklas (Maxwell house, Coca-Cola). 
Tačiau išvengti painiavos ir suteikti didelę vertę prekės ženklui 
galima suteikiant prekei savitą pavadinimą. Kad būtų išvengta 
pasikartojimų, prekybinei markei gaunama licencija;

–  laisvai pasirinkta žodžių leksika. Tokie pavadinimai neturi tie-
sioginio ryšio su prekės rūšimi. Jie suteikia prekei originalumo 
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(savitumo), pvz., kvepalų „Poison“ pavadinimas išvertus reiškia 
„Nuodai“.

Egzistuoja vadinamosios reklamos galimybių taisyklės: geriausiai 
įsimenamas žodis iš 7–8 raidžių, turintis viduryje atvirus skiemenis ir 
ne daugiau kaip tris priebalsius iš eilės. Pageidautina maksimaliai iš-
skirti žodinį ženklą bet kokiam kontekste: spalva, šriftu, didžiosiomis 
raidėmis, kabutėmis.

5.1 pav. Žodinis prekės ženklas

5.2 pav. Vaizdinis prekės ženklas
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Vaizdiniai prekių ženklai vaizduoja įvairius konkrečius ir abstrak-
čius daiktų vaizdinius: gyvūnus, žmones, sudėtingas linijas ir figūras, 
ornamentus, meniškai atliktus šrifto elementus, taip pat ką tik išvar-
dytų elementų kompozicijas. Grafiniai prekių ženklų vaizdiniai atlieka 
„spąstų akims“ vaidmenį.

Erdviniais prekių ženklais vadinami trimačiai prekės arba jo pa-
kuotės vaizdiniai.

Kombinuotieji prekių ženklai yra tokie, į kurių sudėtį įeina įvairios 
žodinių, vaizdinių ir erdvinių ženklų kombinacijos.

Ypatingos rūšies ženklai taikomi retai. Jiems priklauso, pavyz-
džiui, garsiniai prekių ženklai, kurie dažniausiai naudojami radijo ir 
televizijos reklamoje. Kaip fonas pranešimo įžangai ir pabaigai naudo-
jami muzikiniai skirtukai. Po daugkartinių kartojimų klausytojui atsi-
randa tiesioginės asociacijos tarp muzikinės frazės ir prekės (žiūrovai 
eina prie ekranų, pavyzdžiui, išgirdę atitinkamą serialo muziką). Tokia 
frazė vadinama muzikiniu logotipu. 

5.3 pav. Erdvinis prekės ženklas

5.4 pav. Kombinuotasis prekės ženklas



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

143

Taigi vaizdinis prekių ženklas – grafinio dizaino kūrinys. Paskuti-
niu metu prekių ženklų gamybai naudojamas kompiuteris, kuriuo ga-
lima greitai ir tvarkingai piešti ir redaguoti vaizdus, taupant laiką ir 
gerinant kokybę.

Kompiuteriu bet kuris žmogus, netgi nebūdamas dailininku ar di-
zaineriu, sugebėtų sukurti visiškai priimtiną prekės ženklą. Svarbiausia 
šiame darbe – idėja ir gebėjimas kūrybiškai mąstyti. Prekės ženklo ga-
minimas reklamos agentūrose – brangiai kainuojantis dalykas. Kuriant 
firmą prasminga jį susikurti patiems, todėl praverstų įsiklausyti į profe-
sionalų patarimus.

Štai kai kurie iš jų: 
–  Neverta registruoti tam tikros spalvos prekių ženklo. Teisinė ap-

sauga bus taikoma tik tai konkrečiai spalvai, o jei ženklas bus 
registruotas nespalvotas, jis turės teisinę apsaugą ir bet kokioms 
kitoms spalvoms.

–  Atkreipkite dėmesį į atgaminimą, venkite smulkių susiliejančių 
detalių.

–  Kruopščiai apgalvokite spalvą, kompoziciją, ženklo vietą, kad jis 
su prekės pakuote sukurtų bendrą įsimenantį vaizdą.

5.3. Šūkis
Antra firminio stiliaus konstanta yra devizas – kirčiuota reklamos eilu-
tė, trumpas lozungas, trumpas vaizdingas posakis arba, kaip jau sakė-
me, „firmos kovinis šūkis“ (5.5 pav.).

Žmonės greitai pripranta prie šūkių ir lengvai juos įsimena, pavyz-
džiui:

Reklama – prekybos variklis!
Spausdinimas – sėkmingo verslo receptas!

5.5 pav. Kombinuotasis prekės ženklas
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Kokybė, tenkinanti reiklius klientus!
Spaudos pramonė. Pradėk ir veik!
Mechanika – kurk ir valdyk!
Spaustuvė – tai profesionalų komanda!
Spaudos inžinerija – poligrafijos profesionalų susitikimo vieta!
Priminsime du pagrindinius devizo tikslus – palaipsniui užtikrin-

ti reklaminės kampanijos pravedimą ir trumpai išdėstyti pagrindinę 
temą arba idėją, kuri asocijuotųsi su preke arba firmos pavadinimu. 
Pavyzdžiui, užrašas ant pakuotės su traškiomis bulvytėmis skelbia: 
„Sunku suvalgyti tik vieną!“. Šūkis neteikia informacijos vartotojui, 
bet suteikia emocinį krūvį, pasąmonėje formuodamas požiūrį į firmą ir 
reklamuojamą produktą. Geras šūkis lengvai įsimena, tai reiškia, kad 
vartotojo smegenyse užsifiksuoja nuolatinis teigiamas požiūris į firmą.

Devizas geras savo funkcionalumu. Viena ir ta pati smogiamoji 
frazė gali būti vartojama televizijos, skydų reklamoje, laikraščių skel-
bimuose ir netgi ant produkto pakuotės arba vitrinoje. Tai savotiškas 
informacijos pasiuntimas pirkėjo akiai ir ausiai. Būtent todėl devizas 
laikomas vienu iš pastovių firminio stiliaus elementų kartu su prekių 
ženklu ir firmos pavadinimu.

Šūkis, skirtingai nuo prekių ženklo, gali laikui bėgant keistis. Fir-
ma „Coca-Cola“ per 100 gyvavimo metų devizą keitė 98 kartus, nors 
prekių ženklas nekito. „Coca-Cola“ šūkiai atspindi laiko dvasią. O štai 
firmos „De Beers“ žinomas devizas – „Deimantai neblanksta“ – apskai-
čiuotas ilgam naudojimui, laikas tiktai stiprina jo reikšmę ir kelia vertę.

Labai sunku suformuluoti gerų šūkių rašymo taisykles. Juk netgi 
paėmusi vieną ir tą patį receptą, viena šeimininkė iškeps nuostabų tortą, 
o kitai išeis tik apgailėtina kopija. Tuo labiau atsiminkite, kad devizas 
turi būti suprantamas, trumpas, lengvai ištariamas. Šūkiai gerai skamba 
ir įsimenami, jeigu juose yra rimas, ritmas, aliteracija (priebalsių ar bal-
sių grupių pasikartojimas, sukuriantis „garsinį įvaizdį“).

Jeigu šūkio įsiminimo pagrindas yra ritmas, tai šis principas turi 
būti išlaikytas verčiant į kitas kalbas. Tokiu atveju frazės prasmė gali 
truputį keistis, pavyzdžiui, „Gillette – geriau vyrai nesuras“ anglų kalba 
skamba „Gillette – The Best a Man Can Get“.
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Pabandysime devizus sugrupuoti:
1. Draugystės žodžių ir gerų pažadų vartojimas:

– Su mumis patikimiau.
2. Pakartojimas vienų ir tų pačių raidžių sakinio žodžiuose:

– „Kaiser“ – karalius virtuvėje.
3. Žodžių, sakinių ir jų dalių kartojimas:

– Gerai, kai visiems gera.
– Geriausia dovana geriausiai merginai pasaulyje.

4. Lakoniškumo ir paprastumo siekimas:
– Tiesiog „Bitner“.
– Visada „Coca-Cola“.

5. Supriešinimas:
– Neužsisakyk tiesiog alaus, užsisakyk…
– Pasirinkimas didesnis – kainos žemesnės.

6. Laiko nurodymas:
– Galvok apie ateitį.

7. Žodžio „kokybė“ vartojimas:
– Argi aš nevertinu kokybės?

8. Žodžių „daugiau“, „geriau“ vartojimas:
– Pas mus ne pigiau, pas mus geriau.

9. Globaliniai apibendrinimai:
– Visada – tik su džipu!
– Visas pasaulis tavo kišenėje.

10. Prielinksnių „nuo“ ir „iki“ vartojimas:
– Nuo rūsio iki pastogės – liftas „Kone“.

11. humoristinio stiliaus užrašai.
12. Skatinamųjų konstrukcijų vartojimas:

– Neužsirašykite mūsų telefono, įsiminkite jį!
– Pasiimkite į kelią muziką.

13. Pirkėjo artumo jausmas:
– Su mumis niekas nebaisu.
– Mūsų klientas – mūsų šeimininkas.
Kiekviena firma turi savo atributiką, savo įvaizdį ir tai, kas pa-

tinka vieniems, dažniausiai netinka kitiems. Bet galima remtis ir tuo, 
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kas bendra, atsiranda daugumoje asociacijų: stipriojo laisvojo kaubo-
jaus įvaizdis, suformuotas cigarečių „Marlboro“ reklamos, padarė šias 
cigaretes pačias populiariausias pasaulyje. Plačią rinką ir reikšmingą 
pelną užkariauja tas, kas savo reklaminėje veikloje turi tikslą sukurti 
patrauklų įvaizdį, ryškią individualybę ir nepakartojamumą. Įvaizdis 
formuojamas daugybe priemonių: reklama, pakuote, kainodara. O jeigu 
jau atsirado nauja prekybinė markė! Tai jau įvykis, ir todėl ji turi apie 
save pranešti garsiai.

6. SPAUSDINTINĖ REKLAMA

Visi reklaminiai skelbimai susideda iš daugybės elementų (komponen-
tų). Atėjo laikas suvokti jų reikšmes ir galimybes, todėl apžvelgsime 
pagrindines. Joms priklauso: antraštė, teksto pastraipa, pririšamos prie 
prekių lentelės, paantraštės, iliustracijos, pagrindinis tekstas, pasikarto-
janti frazė, devizas, prekių ženklas (logotipas), kodas.

6.1. Antraštė
Antraštė – reklaminio skelbimo pradžioje esantys žodžiai išdėstomi 
taip, kad pirmiausia atkreiptų dėmesį. Antraštės šriftas paprastai stam-
besnis, negu skelbimo tekstinės dalies šriftas. Kartais antraštės vaidme-
nį atlieka šūkis.

išvardysime svarbiausias antraštės funkcijas:
1.  Patraukti dėmesį. Jeigu antraštė liks neperskaityta, tai kreipima-

sis tikslo nepasieks.
2.  Sudominti tam tikrą auditoriją, suintriguoti skaitytoją. 

Pavyzdžiui, antraštė „Tiems, kas mėgsta keliones!“ tiksliai per-
duoda kreipimosi prasmę.

3.  Nukreipti vartotoją į pagrindinį tikslą. Tokios antraštės pavyz-
dys: „Jis toks mažas, kad pakeis Jūsų supratimą apie erdvę.“

4.  Visiškai išreikšti komercinę idėją. Kaip nurodo D. Ogilvi, an-
traštė skaitoma penkis kartus dažniau negu tekstas. Dauguma 
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žmonių skaito tik antraštes. Vadinasi, nepranešę apie savo prekę 
iš karto, jūs prarandate 90 % sėkmės.

5.  Pažadėti naudą. Tarkime, pažadėti: „išsivadavimas nuo strazda-
nų“, „Mažiau litrų benzino kelio kilometrui“.

6.  Deklaruoti naujieną. Tekste naujienos slėpti neverta. Paskelbkite 
apie ją iš karto ir garsiai. Numanomi naujienos žodžiai – da-
bar, netikėtai, patobulintas, revoliucinis, ką tik gautas, svarbus 
žingsnis į priekį – padidina skelbimų skaitomumą ir turi būti kuo 
dažniau vartojami.

Antraštė turi paprastai ir lakoniškai informuoti skaitytoją apie tai, 
ką jūs norite jam pranešti. Turėkite omenyje, kad antraštės iš dešim-
ties ir daugiau žodžių yra blogai įsimenamos. ilgos antraštės tinka-
mos tik tada, kai pranešama apie kažką ypatingo. imkime, pavyzdžiui, 
D. Ogilvi antraštę iš penkiolikos žodžių: „Esant greičiui 60 mylių per 
valandą, pats geriausias garsas, kuris girdimas mašinoje – tai laikrodžio 
tiksėjimas“. Kalbama apie automobilį „Rolls-Royce“.

Antraštes galima sąlygiškai suskirstyti į penkis pagrindinius tipus:
1.  Antraštės apie naudingas prekės savybes, pavyzdžiui, „Fotoapara-

tu „Kodak“ jūs be vargo gausite nuostabias nuotraukas“.
2.  Provokuojančios antraštės sudarytos taip, kad sukeltų varto-

tojo susidomėjimą ir skatintų jį perskaityti pagrindinį tekstą: 
„Laimėkite kelionę į Turkiją dviem asmenims“. Kaip įprasta, to-
kios antraštės lydimos tam tikra iliustracine medžiaga (6.1 pav.).

3.  informacinio tipo antraštėse vartojami žodžiai „kaip padaryti“ 
arba supažindinama su nauja informacija. 6.2 pav. pateikiamos  
reklamos antraštėje yra informacijos apie naujas skalbimo ma-
šinos galimybes. 

4.  Klausiamosios antraštės skatina perskaityti likusią skelbimo dalį 
(6.3 pav.)

5.  Komanduojančios antraštės sudarytos įsakymo forma, todėl gali 
sukelti neigiamą reakciją. Tačiau būtent tuo jos ir patraukia var-
totojų dėmesį (6.4 pav.).

Dažnai pasitaiko kombinuoto tipo antraščių. Vienas antraštes gali-
ma paįvairinti iliustracijomis, kitos savaime suprantamos.
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6.1 pav. Reklaminė antraštė
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6.2 pav. informacinio tipo antraštė

6.3 pav. Klausiamoji antraštė
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6.4 pav. Įsakmi antraštė

6.5 pav. Kombinuota antraštė
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ir vėl grįšime prie D. Ogilvi patarimų:
– antraštėse neturi būti bendrinių vietų – faktai kalba patys už save;
–  venkite beprasmių antraščių, t. y. tokių, iš kurių nieko negalima 

suprasti;
–  į antraštę tikslinga įterpti prekybinę markę. Priešingu atveju tie, 

kurie dažniausiai skaito tik antraštę, taip ir nesužinos, kokią pre-
kę jūs reklamuojate (6.5 pav.);

– antraštė su citata, o ypač su  kabutėmis, neišvengiamai išaugs;
–  vietinio laikraščio reklaminėse antraštėse būtinai vartokite 

geografinius pavadinimus: visada įdomu žinoti, kas vyksta 
mūsų kaimynystėje.

6.2. Prie prekių pririšamosios lentelės
Prie prekių pririšamoji lentelė – teksto pastraipa, kurioje yra trumpa 
informacija apie prekę. 

Vizualiai pririšamosios prie prekių lentelės šriftas dažniausiai yra 
smulkesnis už antraštės, kuri būna pagrindiniame tekste. Kartais ji iš-
skiriama pusjuodžiu šriftu arba kontrastine spalva. Pririšamosios prie 
prekių lentelės tekstas turi patvirtinti antraštę ir pagrindinę reklamos 
temą. Jis užima daugiau vietos negu antraštė, nes joje yra daugiau infor-
macijos, vadinasi, ir daugiau žodžių. Vienos iš pagrindinių telekomu-
nikacinių firmų reklamos antraštė: „Global Vienas, 10 sėkmės metų“. 
Lentelėje: „Platumas, kokybė, integralinių ryšio Global Vienas paslau-
gų prieinamumas atveria beribį šiuolaikinių telekomunikacijų pasaulį – 
globalių galimybių pasaulį“.

6.3. Paantraštės
Paantraštės – tai poskyrių antraštės. Jos labai svarbios esant didelei 
teksto apimčiai. Skaitytojas dažniausiai iš karto neskaitys visos medžia-
gos, bet jeigu tekstas gerai struktūruotas ir paantraštės įdomios ir infor-
matyvios – reklama tikrai bus peržiūrėta. Būtent taip medžiaga suranda 
savo skaitytoją.
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Paantraštės turi būti pastebimos, todėl jos išsiskiria šriftu, jo dy-
džiu, storiu, spalva, intervalais iki pastraipos ir po jos, naujosios eilutės 
įtraukomis, pastraipų linijomis.

6.4. Pagrindinis tekstas
Pagrindinis tekstas apima visą informaciją, jis yra logiškas antraštės ir 
paantraštės tęsinys.

Dažniausiai jis renkamas smulkesniu šriftu. Pagrindinis tekstas turi 
būti lakoniškas. 6.6 pav. parodytas toks pavyzdys. Visa informacija pa-
teikiama sąrašo markiravimo forma.

Verta pažymėti, kad teksto apimtis varijuoja atsižvelgiant į rekla-
mos išdėstymo vietą. Reklaminiame skyde virš metro dydžio eskalato-
riaus ilgo teksto neperskaitysi, o štai žurnalinė reklama gali būti išsami.

Padidinus žodžių skaičių iki penkiasdešimties, aktyvus teksto su-
pratimas mažėja, bet toliau didinant žodžių skaičių, dėmesio susilpnė-
jimo nepastebėta. Vadinasi, kuo daugiau jūs papasakosite apie prekę, 
tuo geriau.

6.6 pav. Antraštė ir paantraštės
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7. CORELDRAW PROGRAMINIS PAKETAS – NAUJOS 
KARTOS GRAFIKA

Visą išdėstytą medžiagą labai patogu realizuoti naudojant firmos „Corel 
iT“ produktą – CorelDraw. Ši programa leidžia dirbti su rastriniais ir 
vektoriniais vaizdais, su skirtingais plokščiosios ir erdvinės grafikos 
transformacijos variantais. Didelis įrankių paletės arsenalas leidžia var-
totojui sėkmingai ir operatyviai spręsti įvairius uždavinius vaizdų apdo-
rojimo ir meninio maketavimo srityje.

CorelDraw versijos vartotojo sąsaja atveria plačių galimybių kurti 
efektingus grafinius produktus, skirtus spaudos pramonei ir interneto 
projektams.

Šiandien įsisavinti CorelDraw – tai laiku atsidurti techninio proce-
so avangarde. Tad reikia laiku išnaudoti visus šios programos privalu-
mus: didesnį darbo greitį, tikslų spalvų valdymą, pagerintus vektorinių 
iliustracijų kūrimo įrankius ir naujos grafikos paruošimo galimybes.

CorelDraw Graphics Suite – tai dizainerio programų paketas, kuris 
padeda spaudos produktams pakilti į aukštesnį lygį. 

8 skyriaus pratimai leis įsisavinti vektorinės grafikos meną. Jūsų 
dėmesiui detalūs patarimai, atveriantys vektorinės grafikos gudrybes ir 
smulkmenas. 
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8. Pratimai

1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 a praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti stačiakampį, kvadratą, elipsę, apskritimą

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 a, 1 pav.).

2. Pasirinkite stačiakampio įrankį rectangle tool (1 a, 2 pav.). 
1 a, 1 pav. 

1 a, 2 pav. 
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3. Nupieškite stačiakampį (1 a, 3 pav.).

4. Taikykite komandą Pick tool (1 a, 4 pav.).

5. Keiskite stačiakampio matmenis (1 a, 5 pav.).

1 a, 3 pav. 

1 a, 4 pav. 

1 a, 5 pav. 
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6. Taikykite komandą Nonproportional Scaling/Sizing ratio  
(1 a, 6 pav.). 

7. Nustatykite norimus stačiakampio matmenis, pvz. 150×100 mm (1 a, 
7 pav.). 

8. Taikykite komandą rotation (1 a, 8 pav.; 1 a, 9 pav. ). 

1 a, 6 pav. 

1 a, 7 pav. 

1 a, 8 pav. 
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9. Nustatykite norimą stačiakampio kampą (1 a, 10 pav.).

10. Nustatykite norimą stačiakampio formą (1 a, 11 pav.).

1 a, 9 pav. 

1 a, 10 pav. 

1 a, 11 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 b praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Stačiakampio modifikacija

Darbo eiga
1. Išskleiskite dokumentą File>Open... (1 b, 1 pav.).

1 b, 1 pav. 

1 b, 2 pav. 
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2. Taikykite komandą Pick tool (1 b, 2; 1 b, 3 pav.).
3. Taikykite komandą Left rectangle Corner roundness>50% (1 b, 
4 pav.). 

4. Taikykite komandą Enter (1 b, 5 pav.). 

1 b, 3 pav. 

1 b, 4 pav. 

1 b, 5 pav. 
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5. Taikykite komandą round Corners together>Unlock (1 b, 
6 pav.). 

6. Taikykite komandą Left rectangle Corner roundness (1 b, 
7 pav.; 1 b, 8 pav.).

1 b, 6 pav. 

1 b, 7 pav. 

1 b, 8 pav. 
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7. Taikykite komandą Left rectangle Corner roundness>30%, ir 
right rectangle Corner roundness>50% (1 b, 9 pav.; 1 b, 10 pav.). 

8. Taikykite komandą Shape tool (1 b, 11 pav.; 1 b, 12 pav.;  
1 b, 13 pav.). 

1 b, 9 pav. 

1 b, 10 pav. 

1 b, 11 pav. 
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1 b, 12 pav. 

1 b, 13 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 c praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti kvadratą

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 c, 1 pav.).

2. Pasirinkite elipsės įrankį rectangle tool (1 c, 2 pav.). 
1 c, 1 pav. 

1 c, 2 pav. 
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2. Norint nubraižyti kvadratą reikia laikyti klavišą Ctrl (1 c, 3 pav.). 

1 c, 3 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 d praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti elipsę, apskritimą

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 d, 1 pav.).

2. Pasirinkite elipsės įrankį Ellipse tool (1 d, 2 pav.).

1 d, 1 pav. 

1 d, 2 pav. 
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3. Nupieškite elipsę (1 d, 3 pav.). 

4. Taikykite komandą Pick tool (1 d, 4 pav.).

5. Keiskite elipsės matmenis (1 d, 5 pav.). 

1 d, 3 pav. 

1 d, 4 pav. 

1 d, 5 pav. 
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6. Taikykite komandą Nonproportional Scaling/Sizing ratio (1 d, 
6 pav.). 

7. Nustatykite norimus elipsės matmenis, pvz., 100×60 mm  
(1 d, 7 pav.). 

8. Taikykite komandą rotation (1 d, 8 pav.; 1 d, 9 pav.).

1 d, 6 pav. 

1 d, 7 pav. 

1 d, 8 pav. 



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

168

9. Nustatykite norimą elipsės kampą (1 d, 10 pav.). 

1 d, 9 pav. 

1 d, 10 pav. 
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10. Norint nubraižyti apskritimą reikia laikyti klavišą Ctrl (1 d, 11 pav.). 

8. Nustatykite norimą apskritimo skersmenį (1 d, 12 pav.). 
1 d, 11 pav. 

1 d, 12 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 e praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Modifikuoti elipsę, apskritimą

Darbo eiga
1. Išskleiskite dokumentą File>Open... (1 e, 1 pav.).

2. Taikykite komandą Pie (0,0; 270,0) (1 e, 2 pav.).

1 e, 1 pav. 

1 e, 2 pav. 



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

171

3. Taikykite komandą Pie (180,0; 270,0) (1 e, 3 pav.). 

4. Taikykite komandą Clockwise/Counterclockwise arcs or Pies 
(1 e, 4 pav.). 

5. Taikykite komandą Pie (0,0; 180,0) (1 e, 5 pav.). 

1 e, 3 pav. 

1 e, 4 pav. 

1 e, 5 pav. 
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6. Taikykite komandą arc (90,0; 0,0) (1 e, 6 pav.).

7. Taikykite komandą Clockwise/Counterclockwise arcs or Pies 
(1 e, 7 pav.). 

1 e, 6 pav. 

1 e, 7 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 f praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti pagrindines geometrines figūras

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 f, 1 pav.).

2. Pasirinkite daugiakampio įrankį Polygon>Polygon tool (1 f, 2 pav.).

1 f, 1 pav. 

1 f, 2 pav. 
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3. Nubraižykite norimos formos daugiakampį (1 f, 3 pav.).  

4. Pasirinkite įrankį Star tool (1 f, 4 pav.).

5. Nubraižykite norimos formos žvaigždutę (1 f, 5 pav.).

1 f, 3 pav. 

1 f, 4 pav. 

1 f, 5 pav. 
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6. Pasirinkite įrankį Complex Star tool (1 f, 6 pav.).

7. Nubraižykite norimos formos žvaigždutę (1 f, 7 pav.).

8. Pasirinkite įrankį Graph Paper tool (1 f, 8 pav.). 

1 f, 6 pav. 

1 f, 7 pav. 

1 f, 8 pav. 
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9. Nubraižykite norimos formos lentelę (1 f, 9 pav.). 

10. Pasirinkite įrankį Graph Paper tool (1 f, 10 pav.). 

11. Nubraižykite norimos formos spiralę (1 f, 11 pav.).

1 f, 9 pav. 

1 f, 10 pav. 

1 f, 11 pav. 
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12. Pasirinkite įrankį Basic Shapes (1 f, 12 pav.). 

13. Nubraižykite norimos formos figūrą (1 f, 13 pav.). 

14. Pasirinkite įrankį arrow Shapes (1 f, 14 pav.). 

1 f, 12 pav. 

1 f, 13 pav. 

1 f, 14 pav. 
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15. Nubraižykite norimos formos figūrą (1 f, 15 pav.). 

16. Pasirinkite įrankį Flowchart Shapes (1 f, 16 pav.). 

17. Nubraižykite norimos formos figurą (1 f, 17 pav.). 

1 f, 15 pav. 

1 f, 16 pav. 

1 f, 17 pav. 
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18. Pasirinkite įrankį Banner Shapes (1 f, 18 pav.). 
 

19. Nubraižykite norimos formos figūrą (1 f, 19 pav.).

20. Pasirinkite įrankį Callout Shapes (1 f, 20 pav.). 

1 f, 18 pav. 

1 f, 19 pav. 

1 f, 20 pav. 
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20. Nubraižykite norimos formos figūrą (1 f, 20 pav.).

1 f, 20 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 g praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Uždažyti geometrines figūras

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 g, 1 pav.).

2. Nubraižykite norimos formos figūrą (1 g, 2 pav.). 

1 g, 1 pav. 

1 g, 2 pav. 
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3. Taikykite komandą Pick tool (1 g, 3 pav.). 

4. Pasirinkite užpildiklį ir užpildykite figūrą norima spalva 
(1 g, 4 pav.).

5. Pasirinkite įrankį Outline Pen (1 g, 5 pav.).

1 g, 3 pav. 

1 g, 4 pav. 

1 g, 5 pav. 
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6. Pasirinkite užpildiklį ir laikydami klavišą alt apveskite rėmelį 
(1 g, 6 pav.). 

7. Taikykite komandą None (1 g, 7 pav.). 

8. Laikydami klavišą alt taikykite komandą None (1 g, 8 pav.). 

1 g, 6 pav. 

1 g, 7 pav. 

1 g, 8 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 h praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Uždažyti geometrines figūras bet kokia spalva

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 h, 1 pav.).

2. Nubraižykite norimos formos figūrą (1 h, 2 pav.). 

1 h, 1 pav. 

1 h, 2 pav. 
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3. Pasirinkite užpildiklį ir laikydami apie 3 s dešinįjį pelės klavišą, 
užpildykite figūrą norima spalva (1 h, 3 pav.). 

4. Pasirinkite užpildymo įrankį Uniform Fill (1 h, 4 pav.). 

5. Užpildykite figūrą norima spalva (1 h, 5 pav.).

1 h, 3 pav. 

1 h, 4 pav. 

1 h, 5 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 i praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Pakeisti pagrindinių geometrinių figūrų formą 

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 i, 1 pav.).

2. Pasirinkite daugiakampio įrankį Polygon>Polygon tool (1 i, 2 pav.).

1 i, 1 pav. 

1 i, 2 pav. 
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3. Pasirinkite įrankį Shape (1 i, 3 pav.). 

4. Nubraižykite norimos formos daugiakampį (1 i, 4 pav.).

5. Taikykite komandą add Node(s) (1 i, 5 pav.). 

1 i, 3 pav. 

1 i, 4 pav. 

1 i, 5 pav. 
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6. Taikykite komandą Convert Line to Curve (1 i, 6 pav.). 

7. Taikykite komandą make Node Smooth(s) (1 i, 7 pav., 1 i, 8 pav. ). 

1 i, 6 pav. 

1 i, 7 pav. 

1 i, 8 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 k praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Pakeisti pagrindinių geometrinių figūrų formą. Shape Tool komandos
taikymas

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 k, 1 pav.). 

2. Pasirinkite daugiakampio įrankį Polygon>Polygon tool, 
i = 6 (1 k, 2 pav.).   

1 k, 1 pav. 

1 k, 2 pav. 
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3. Įrankiu Shape tool pridėkite norimą mazgų skaičių (1 i, 3 pav.). 

4. Nubraižykite norimos formos figūrą (1 k, 4 pav.).  

1 k, 3 pav. 

1 k, 4 pav. 
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5. Taikykite komandą interactive Extrude tool  
(1 k, 5 pav., 1 k, 6 pav.). 

6. Taikykite komandą Fountain Fill (1 k, 7 pav., 1 k, 8 pav., 1 k, 9 pav.).

1 k, 5 pav. 

1 k, 6 pav. 

1 k, 7 pav. 
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7. Panaikinkite žymėjimą (1 k, 10 pav.). 

1 k, 8 pav. 

1 k, 9 pav. 

1 k, 10 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 l praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Pakeisti pagrindinius spalvų parametrus. Komandos Fountain Fill tai-
kymas

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 l, 1 pav.). 

2. Pasirinkite Stačiakampio įrankį rectangle tool>rectangle, 
(1 l, 2 pav.).

1 l, 1 pav. 

1 l, 2 pav. 
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3. Nubraižykite norimos formos stačiakampį (1 l, 3 pav.). 

4. Taikykite komandą Fountain Fill (1 l, 4 pav., 1 l, 5 pav.). 

1 l, 3 pav. 

1 l, 4 pav. 

1 l, 5 pav. 
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5. Taikykite komandą Fountain Fill, 60% Black  
(1 l, 6 pav., 1 l, 7 pav.).  

6. Taikykite komandą Fountain Fill, 80% Black (1 l, 8 pav., 1 l, 
9 pav.). 

1 l, 6 pav. 

1 l, 7 pav. 

1 l, 8 pav. 
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7. Taikykite komandą Fountain Fill, 10% Black ir komandą Ok  
(1 l, 10 pav., 1 l, 11 pav.).  

1 l, 9 pav. 

1 l, 10 pav. 

1 l, 11 pav. 



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

197

1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 m praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Pakeisti pagrindinius spalvų parametrus. Pseudoapimtys

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 m, 1 pav.). 

2. Pasirinkite Stačiakampio įrankį rectangle tool>rectangle, 
(1 m, 2 pav.).

1 m, 1 pav. 

1 m, 2 pav. 
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3. Nubraižykite norimos formos stačiakampį (1 m, 3 pav.). 
4. Taikykite komandą Shape tool (1 m, 4 pav., 1 m, 5 pav.).

1 m, 3 pav. 

1 m, 4 pav. 

1 m, 5 pav. 
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5. Taikykite komandą Outline (1 m, 6 pav.). 

6. Taikykite komandą Fountain Fill>Custom (1 m, 7 pav., 1 m, 
8 pav., 1 m, 9 pav.). 

1 m, 6 pav. 

1 m, 7 pav. 

1 m, 8 pav. 
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7. Taikykite komandą Fountain Fill>Other (1 m, 10 pav.).

8. Taikykite komandą Fountain Fill>Select Color (1 m, 11 pav.).  

1 m, 9 pav. 

1 m, 10 pav. 

1 m, 11 pav. 
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9. Taikykite komandą Fountain Fill>Ok (1 m, 12 pav., 1 m, 13 pav.). 

10. Taikykite komandą Pick tool (1 m, 14 pav.).

1 m, 12 pav. 

1 m, 13 pav. 

1 m, 14 pav. 
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11. Taikykite komandą Fountain Fill (1 m, 15 pav.). 

12. Taikykite komandą Fountain Fill>angle 90  
(1 m, 16 pav., 1 m, 17 pav.).

1 m, 15 pav. 

1 m, 16 pav. 

1 m, 17 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 n praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nukopijuoti geometrines figūras. 1 variantas

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 n, 1 pav.).  

2. Pasirinkite Stačiakampio įrankį rectangle tool>rectangle, 
(1 n, 2 pav.).

1 n, 1 pav. 

1 n, 2 pav. 
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3. Nubraižykite norimos formos (pvz., 45×25 mm) stačiakampį ir 
užrašykite tekstą (1 n, 3 pav.).

4. Paspaudę kairįjį pelės klavišą ir nepaleisdami jo, perkelkite objektą 
į norimą vietą, bakstelėdami dešinįjį klavišą (1 n, 4 pav., 1 n, 5 pav.).  

1 n, 3 pav. 

1 n, 4 pav. 

1 n, 5 pav. 
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5. Kopijuokite objektus (1 n, 6 pav., 1 n, 7 pav., 1 n, 8 pav., 1 n, 9 pav.). 

1 n, 6 pav. 

1 n, 7 pav. 

1 n, 8 pav. 

1 n, 9 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 p praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nukopijuokite geometrines figūras. 2 variantas

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 p, 1 pav.).

2. Pasirinkite Stačiakampio įrankį rectangle tool>rectangle, 
(1 n, 2 pav.).  

1 p, 1 pav. 

1 p, 2 pav. 
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3. Nubraižykite norimos formos (pvz., 45×25 mm) stačiakampį ir 
užrašykite tekstą (1 p, 3 pav.). 

4. Taikykite komandą arrange>transformations>Position (1 p, 
4 pav.,  1 p, 5 pav.).

1 p, 3 pav. 

1 p, 4 pav. 

1 p, 5 pav. 
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4. Taikykite komandą apply to Duplicate (1 p, 6 pav., 1 p,  
7 pav.,  1 p, 8 pav.).

1 p, 6 pav. 

1 p, 7 pav. 

1 p, 8 pav. 

1 p, 9 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 r praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti Freehand tool komandą

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 r, 1 pav.).

2. Taikykite komandą Freehand>Freehand tool (1 r, 2 pav.). 
1 r, 1 pav. 

1 r, 2 pav. 
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3. Nupieškite norimos formos figūrą (1 r, 3 pav., 1 r, 4 pav., 1 r, 5 pav., 
1 r, 6 pav.,).

1 r, 3 pav. 

1 r, 4 pav. 

1 r, 5 pav. 

1 r, 6 pav. 
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4. Taikykite komandą Fountain Fill>radial (1 r, 7 pav., 1 r, 8 pav.). 

5. Taikykite komandą Copy (1 r, 9 pav.).

1 r, 7 pav. 

1 r, 8 pav. 

1 r, 9 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 s praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti Polyline tool komandą

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 s, 1 pav.).

2. Taikykite komandą Polyline>Polyline tool (1 s, 2 pav.).
1 s, 1 pav. 

1 s, 2 pav. 
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3. Nubraižykite norimos formos figūrą (1 s, 3 pav., 1 s, 4 pav.).  

4. Taikykite komandą Pattern Fill>Pattern fill Dialog (1 s, 5 pav., 
1 s, 6 pav., 1 s, 7 pav., 1 s, 8 pav.).

1 s, 3 pav. 

1 s, 4 pav. 

1 s, 5 pav. 
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1 s, 6 pav. 

1 s, 7 pav. 

1 s, 8 pav. 
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1 pratimas. Geometrinių figūrų braižymas
1 t praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti Weld, trim, intersect, Simplify komandas

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (1 t, 1 pav.).

2. Pasirinkite Stačiakampio įrankį rectangle tool>rectangle, 
(1 t, 2 pav.).

1 t, 1 pav. 

1 t, 2 pav. 
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3. Nubraižykite norimos formos stačiakampį (1 t, 3 pav.). 

4. Pasirinkite Elipsės įrankį Elipse tool>Elipse, (1 t, 4 pav.). 

5. Nubraižykite norimos formos elipsę (1 t, 5 pav.).

1 t, 3 pav. 

1 t, 4 pav. 

1 t, 5 pav. 



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

217

6. Taikykite komandą Pick tool (1 t, 6 pav., 1 t, 7 pav.).

7. Taikykite komandą Weld (1 t, 8 pav., 1 t, 9 pav.).

1 t, 6 pav. 

1 t, 7 pav. 

1 t, 8 pav. 
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8. Pakartokite 2-6 punktus ir taikykite komandą trim (1 t, 10 pav., 1 t, 
11 pav.).

1 t, 9 pav. 

1 t, 10 pav. 

1 t, 11 pav. 
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9. Pakartokite 2–6 punktus ir taikykite komandą intersect 
(1 t, 12 pav., 1 t, 13 pav.).

10. Pakartokite 2–6 punktus ir taikykite komandą Simplify (1 t, 14 pav., 
1 t, 15 pav.). 

1 t, 12 pav. 

1 t, 13 pav. 

1 t, 14 pav. 
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11. Pakartokite 2–6 punktus ir taikykite komandą Front minus Back 
(1 t, 16 pav., 1 t, 17 pav.). 

1 t, 15 pav. 

1 t, 16 pav. 

1 t, 17 pav. 
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12. Pakartokite 2–6 punktus ir taikykite komandą Front minus Back 
(1 t, 18 pav., 1 t, 19 pav.).

13. Pakartokite 2–6 punktus ir taikykite komandą Creates a new 
object that surrounds objects (1 t, 20 pav., 1 t, 21 pav.). 

1 t, 18 pav. 

1 t, 19 pav. 

1 t, 20 pav. 

1 t, 21 pav. 
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2 pratimas. Linijų braižymas
2 a praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti Polyline tool įrankį

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (2 a, 1 pav.).

2. Pasirinkite įrankį Polyline tool (2 a, 2 pav.).

2 a, 1 pav. 

2 a, 2 pav. 
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3. Nubraižykite norimos formos liniją (2 a, 3 pav.).

4. Taikykite komandą Outline, 8 pt (2 a, 4 pav., 2 a, 5 pav.). 

2 a, 3 pav. 

2 a, 4 pav. 

2 a, 5 pav. 
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5. Pakeiskite objekto spalvą (2 a, 6 pav.).

6. Taikykite komandą Outline Pen, Outline Pen Dialog (2 a, 7 pav., 
2 a, 8 pav.).  

2 a, 6 pav. 

2 a, 7 pav. 

2 a, 8 pav. 
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6. Taikykite komandą Width (2 a, 9 pav., 2 a, 10 pav.). 

7. Taikykite komandą miter Limit, Corners (2 a, 11 pav., 2 a, 12 pav.).  

2 a, 9 pav. 

2 a, 10 pav. 

2 a, 11 pav. 
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8. Taikykite komandą Line Caps (2 a, 13 pav., 2 a, 14 pav.). 
2 a, 12 pav. 

2 a, 13 pav. 

2 a, 14 pav. 
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8. Taikykite komandą arrows (2 a, 15 pav., 2 a, 16 pav., 2 a, 17 pav.). 

2 a, 15 pav. 

2 a, 16 pav. 

2 a, 17 pav. 
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9. Taikykite komandą arrows, Options (2 a, 18 pav., 2 a, 19 pav., 2 a, 
20 pav.). 

2 a, 18 pav. 

2 a, 19 pav. 

2 a, 20 pav. 
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10. Taikykite komandą Style (2 a, 21 pav., 2 a, 22 pav.).

11. Taikykite komandą Edit Style (2 a, 23 pav., 2 a, 24 pav., 2 a, 25 pav., 
2 a, 26 pav., 2 a, 27 pav., 2 a, 28 pav.).  

2 a, 21 pav. 

2 a, 22 pav. 

2 a, 23 pav. 
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2 a, 24 pav. 

2 a, 25 pav. 

2 a, 26 pav. 

2 a, 27 pav. 

2 a, 28 pav. 
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2 pratimas. Linijų braižymas
2 b praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Takyti Polyline tool įrankį

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (2 b, 1 pav.).

2. Pasirinkite įrankį Polyline tool ir nubraižykite vertikalią liniją (2 b, 
2 pav.).

2 b, 1 pav. 

2 b, 2 pav. 



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

232

3. Nustatykite linijos ilgį, pvz., 70 mm (2 b, 3 pav.).

4. Perkelkite linijos pradžią į apačią (2 b, 4 pav., 2 b, 5 pav.).

2 b, 3 pav. 

2 b, 4 pav. 

2 b, 5 pav. 
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5. Taikykite komandą Select an Outline Width Or type in a New 
Width (2 b, 6 pav.).

6. Taikykite komandą arrage> transformations> rotate (2 b, 
7 pav., 2 b, 8 pav.). 

2 b, 6 pav. 

2 b, 7 pav. 

2 b, 8 pav. 
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7. Taikykite komandą apple to Dublicate (2 b, 9 pav.).

8. Taikykite komandą transformation>Position>V10,0>apply to 
Duplicate (2 b, 10 pav., 2 b, 11 pav.). 

2 b, 9 pav. 

2 b, 10 pav. 

2 b, 11 pav. 
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9. Taikykite komandą Select an Outline Width (2 b, 12 pav., 2 b, 
13 pav.). 

10. Taikykite komandą transformation>Position>V 10,0>apply to 
Duplicate (2 b, 14 pav.). 

2 b, 12 pav. 

2 b, 13 pav. 

2 b, 14 pav. 
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11. Taikykite komandą Select an Outline Width (2 b, 15 pav., 2 b, 
16 pav.). 

12. Taikykite komandą Pick tool (2 b, 17 pav.).

2 b, 15 pav. 

2 b, 16 pav. 

2 b, 17 pav. 
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13. Taikykite komandą transformation>Position>H 10,0>apply to 
Duplicate (2 b, 18 pav., 2 b, 19 pav.).

2 b, 18 pav. 

2 b, 19 pav. 
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14. Taikykite komandą Select an Outline Width (2 b, 20 pav., 2 b, 
21 pav., 2 b, 22 pav.). 

2 b, 20 pav. 

2 b, 21 pav. 

2 b, 22 pav. 



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

239

15. Taikykite komandą Pick tool (2 b, 23 pav.).

16. Taikykite komandą Select an Outline Width (2 b, 24 pav., 2 b, 
25 pav.). 

2 b, 23 pav. 

2 b, 24 pav. 

2 b, 25 pav. 
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17. Taikykite komandą text tool (2 b, 26 pav., 2 b, 27 pav.). 

18. Taikykite komandą transformation>Position>V 10,0>apply to 
Duplicate (2 b, 28 pav., 2 b, 29 pav., 2 b, 30 pav.). 

2 b, 26 pav. 

2 b, 27 pav. 

2 b, 28 pav. 
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2 b, 29 pav. 

2 b, 30 pav. 
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19. Taikykite komandą text tool (2 b, 31 pav.). 

20. Taikykite komandą Copy>Paste (2 b, 32 pav.). 

21. Taikykite komandą transformation>Position>H 10,0>apply to 
Duplicate (2 b, 33 pav.). 

2 b, 31 pav. 

2 b, 32 pav. 

2 b, 33 pav. 
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23. Taikykite komandą text tool (2 b, 34 pav.).

24. Įrankiu Poyline tool nupieškite grafiką (2 b, 35 pav.).

25. Pakeiskite linijos storį (2 b, 36 pav., 2 b, 37 pav.). 

2 b, 34 pav. 

2 b, 35 pav. 

2 b, 36 pav. 
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26. Įrankių Pick tool pažymėkite grafiką (2 b, 38 pav.). 

27. Taikykite komandą File>Export> (2 b, 39 pav., 2 b, 40 pav., 2 b, 
41 pav., 2 b, 42 pav.).

2 b, 37 pav. 

2 b, 38 pav. 

2 b, 39 pav. 
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2 b, 40 pav. 

2 b, 41 pav. 

2 b, 42 pav. 
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2 pratimas. Linijų braižymas
2 c praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti Shape tool įrankį

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (2 c, 1 pav.).

2. Pasirinkite įrankį Polyline tool (2 c, 2 pav.).

2 c, 2 pav. 

2 c, 1 pav. 
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3. Nubraižykite laužytą liniją (2 c, 3 pav.). 

4. Taikykite komandą Select an Outline Width>5mm (2 c, 4 pav., 
2 c, 5 pav.). 

5. Taikykite komandą Shape>Shape tool (2 c, 6 pav., 2 c, 7 pav.). 

2 c, 3 pav. 

2 c, 4 pav. 

2 c, 5 pav. 

2 c, 6 pav. 
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6. Koreguokite linijos formą (2 c, 8 pav., 2 c, 9 pav., 2 c, 10 pav.).
2 c, 7 pav. 

2 c, 8 pav. 

2 c, 9 pav. 

2 c, 10 pav. 
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6. Užpildykite figūrą norima spalva (2 c, 11 pav., 2 c, 12 pav.).

7. Pridėkite naują mazgą (2 c, 13 pav.). 

2 c, 11 pav. 

2 c, 12 pav. 

2 c, 13 pav. 
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8. Koreguokite figūros formą (2 c, 14 pav., 2 c, 15 pav.).

9. Panaikinkite mazgą (2 c, 16 pav.). 

2 c, 14 pav. 

2 c, 15 pav. 

2 c, 16 pav. 
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10. Taikykite komandą Outline>Outline Pen (2 c, 17 pav., 2 c, 
18 pav., 2 c, 19 pav.). 

2 c, 17 pav. 

2 c, 18 pav. 

2 c, 19 pav. 
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2 pratimas. Linijų braižymas
2 d praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti kreives

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (2 d, 1 pav.).

2. Pasirinkite įrankį Polyline tool (2 d, 2 pav.).

2 d, 1 pav. 

2 d, 2 pav. 
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3. Nubraižykite liniją (2 d, 3 pav.).

4. Taikykite komandą Shape>Shape tool (2 d, 4 pav., 2 d, 5 pav., 2 d, 
6 pav., 2 d, 7 pav.).  

2 d, 3 pav. 

2 d, 4 pav. 

2 d, 5 pav. 

2 d, 6 pav. 
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5. Taikykite komandą Convert Line to Curve (2 d, 8 pav., 2 d, 9 pav.).

6. Taikykite komandą make Node Smooth (2 d, 10 pav., 2 d, 11 pav.). 

2 d, 7 pav. 

2 d, 8 pav. 

2 d, 9 pav. 

2 d, 10 pav. 

2 d, 11 pav. 



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

255

8. Pakeiskite linijos formą (2 d, 12 pav., 2 d, 13 pav.).

9. Taikykite komandą make Node Symmetrical (2 d, 14 pav., 2 d, 
15 pav.).  

2 d, 12 pav. 

2 d, 13 pav. 

2 d, 14 pav. 

2 d, 15 pav. 



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

256

10. Taikykite komandą make Node a Cusp (2 d, 16 pav., 2 d, 17 pav., 
2 d, 18 pav., 2 d, 19 pav., 2 d, 20 pav., 2 d, 21 pav.).  

2 d, 16 pav. 

2 d, 17 pav. 

2 d, 18 pav. 

2 d, 19 pav. 

2 d, 20 pav. 

2 d, 21 pav. 
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2 pratimas. Linijų braižymas
2 e praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti Shape tool ir Bezier tool komandas

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (2 e, 1 pav.).

2. Sukurkite pagalbinių linijų tinklą (2 e, 2 pav., 2 e, 3 pav., 2 e, 4 pav., 
2 e, 5 pav., 2 e, 6 pav., 2 e, 7 pav., 2 e, 8 pav., 2 e, 9 pav.).

2 e, 1 pav. 

2 e, 2 pav. 
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2 e, 3 pav. 

2 e, 4 pav. 

2 e, 5 pav. 
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2 e, 6 pav. 

2 e, 7 pav. 

2 e, 8 pav. 
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3. Pasirinkite įrankį Polyline tool (2 e, 10 pav.).
2 e, 9 pav. 

2 e, 10 pav. 
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4. Nubraižykite keturkampį (2 e, 11 pav.).

5. Taikykite komandą Select an Outline Width>2,5mm (2 e, 12 pav., 
2 e, 13 pav.). 

2 e, 11 pav. 

2 e, 12 pav. 

2 e, 13 pav. 
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6. Taikykite komandą Shape>Shape tool (2 e, 14 pav.). 

7. Taikykite komandą Convert Line to Curve (2 e, 15 pav.).

8. Pažymėkite figūrą (2 e, 16 pav.).  

2 e, 14 pav. 

2 e, 15 pav. 

2 e, 16 pav. 
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9. Taikykite komandą make Node Symemetrical (2 e, 17 pav., 2 e, 
18 pav.).

10. Taikykite komandą make Node a Cups (2 e, 19 pav., 2 e, 20 pav., 
2 e, 21 pav., 2 e, 22 pav., 2 e, 23 pav., 2 e, 24 pav.). 

2 e, 17 pav. 

2 e, 18 pav. 

2 e, 19 pav. 
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2 e, 20 pav. 

2 e, 21 pav. 

2 e, 22 pav. 
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11. Taikykite komandą make Node Smooth (2 e, 25 pav., 2 e, 26 pav., 
2 e, 27 pav., 2 e, 28 pav.).

2 e, 23 pav. 

2 e, 24 pav. 

2 e, 25 pav. 
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2 e, 26 pav. 

2 e, 27 pav. 

2 e, 28 pav. 
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12. Pažymėkite naują mazgą (2 e, 29 pav.). 

13. Taikykite komandą make Node Smooth (2 e, 30 pav., 2 e, 31 pav.). 

2 e, 29 pav. 

2 e, 30 pav. 

2 e, 31 pav. 
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14. Pažymėkite naują mazgą (2 e, 32 pav.).

15. Pakeiskite mazgo padėtį (2 e, 33 pav., 2 e, 34 pav.). 

2 e, 32 pav. 

2 e, 33 pav. 

2 e, 34 pav. 
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16. Užpildykite figūrą norima spalva (2 e, 35 pav., 2 e, 36 pav.).

17. Taikykite komandą Bezier>Bezier tool (2 e, 37 pav., 2 e, 38 pav., 
2 e, 39 pav., 2 e, 40 pav., 2 e, 41 pav., 2 e, 42 pav.).  

2 e, 35 pav. 

2 e, 36 pav. 

2 e, 37 pav. 
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2 e, 38 pav. 

2 e, 39 pav. 

2 e, 40 pav. 

2 e, 41 pav. 
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18. Taikykite komandą Shape>Shape tool (2 e, 43 pav.).

19. Pažymėkite mazgą (2 e, 44 pav.).

20. Taikykite komandą make Node a Cusp (2 e, 45 pav., 2 e, 46 pav., 
2 e, 47 pav.). 

2 e, 42 pav. 

2 e, 43 pav. 

2 e, 44 pav. 

2 e, 45 pav. 
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21. Užpildykite figūrą balta spalva (2 e, 48 pav., 2 e, 49 pav.).

2 e, 46 pav. 

2 e, 47 pav. 

2 e, 48 pav. 

2 e, 49 pav. 
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22. Taikykite komandą Pick tool (2 e, 50 pav., 2 e, 51 pav.).

23. Taikykite komandą rotate (2 e, 52 pav.).

24. Taikykite komandą Scale (2 e, 53 pav.). 

2 e, 50 pav. 

2 e, 51 pav. 

2 e, 52 pav. 

2 e, 53 pav. 
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25. Taikykite komandą move (2 e, 54 pav., 2 e, 55 pav.).

26. Taikykite komandą No Color (2 e, 56 pav., 2 e, 57 pav.).  

2 e, 54 pav. 

2 e, 55 pav. 

2 e, 56 pav. 

2 e, 57 pav. 
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3 pratimas. Teksto kūrimas
3 a praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti komandą text tool dirbant su tekstu

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (3 a, 1 pav.).

2. Įrankiu text tool rašykite tekstą (3 a, 2 pav., 3 a, 3 pav., 3 a, 4 pav.).
3 a, 1 pav. 

3 a, 2 pav. 

3 a, 3 pav. 
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3. Taikykite komandą Select (3 a, 5 pav.).

4. Taikykite komandą Font List (3 a, 6 pav.).

5. Pakeiskite šriftą (3 a, 7 pav., 3 a, 8 pav.).  

3 a, 4 pav. 

3 a, 5 pav. 

3 a, 6 pav. 

3 a, 7 pav. 
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6. Taikykite komandą Height from top of ascender to bottom of 
descender (3 a, 9 pav., 3 a, 10 pav.).

7. Taikykite komandą Bold (3 a, 11 pav., 3 a, 12 pav.). 

3 a, 8 pav. 

3 a, 9 pav. 

3 a, 10 pav. 

3 a, 11 pav. 
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8. Taikykite komandą Bold+italic (3 a, 13 pav., 3 a, 14 pav.).

9. Taikykite komandą Bold+italic+ Underline (3 a, 15 pav., 3 a, 
16 pav.). 

3 a, 12 pav. 

3 a, 13 pav. 

3 a, 14 pav. 

3 a, 15 pav. 
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10. Pakeiskite teksto spalvą (3 a, 17 pav., 3 a, 18 pav.).

11. Taikykite komandą Сontour (3 a, 19 pav., 3 a, 20 pav., 3 a, 
21 pav.).  

3 a, 16 pav. 

3 a, 17 pav. 

3 a, 18 pav. 

3 a, 19 pav. 
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12. Pakeiskite teksto formatavimą (3 a, 22 pav., 3 a, 23 pav., 3 a, 
24 pav., 3 a, 25 pav., 3 a, 26 pav.).

3 a, 20 pav. 

3 a, 21 pav. 

3 a, 22 pav. 

3 a, 23 pav. 
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13. Įrankiu text tool sukurkite naują teksto bloką (3 a, 27 pav., 3 a, 
28 pav., 3 a, 29 pav.).

3 a, 24 pav. 

3 a, 25 pav. 

3 a, 26 pav. 

3 a, 27 pav. 
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14. Kopijuokite tekstą iš Microsoft Word (3 a, 30 pav.).

15. Įrankiu Horizontal alignment pakeiskite teksto formatavimą (3 a, 
31 pav.). 

3 a, 28 pav. 

3 a, 29 pav. 

3 a, 30 pav. 

3 a, 31 pav. 
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16. Taikykite komandą Left alignment (3 a, 32 pav., 3 a, 33 pav.).

17. Taikykite komandą Center alignment (3 a, 34 pav., 3 a, 35 pav.).

3 a, 32 pav. 

3 a, 33 pav. 

3 a, 34 pav. 

3 a, 35 pav. 
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18. Taikykite komandą right alignment (3 a, 36 pav., 3 a, 37 pav.).

19. Taikykite komandą Full Justify (3 a, 38 pav., 3 a, 39 pav.). 

3 a, 36 pav. 

3 a, 37 pav. 

3 a, 38 pav. 

3 a, 39 pav. 
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20. Taikykite komandą Full Justify (3 a, 40 pav., 3 a, 41 pav.).

21. Taikykite komandą Show/Hide Bullet (3 a, 42 pav., 3 a, 43 pav.). 

3 a, 40 pav. 

3 a, 41 pav. 

3 a, 42 pav. 

3 a, 43 pav. 
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22. Taikykite komandą Show/Hide DropCap (3 a, 44 pav., 3 a, 
45 pav.).

23. Perkelkite tekstą į naują bloką (3 a, 46 pav., 3 a, 47 pav., 3 a, 
48 pav., 3 a, 49 pav., 3 a, 50 pav.). 

3 a, 44 pav. 

3 a, 45 pav. 

3 a, 46 pav. 

3 a, 47 pav. 
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24. Pakeiskite bloko vietą (3 a, 51 pav., 3 a, 52 pav.). 

3 a, 48 pav. 

3 a, 49 pav. 

3 a, 50 pav. 

3 a, 51 pav. 
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25. Taikykite komandą rotate (3 a, 53 pav., 3 a, 54 pav.).

3 a, 52 pav. 

3 a, 53 pav. 

3 a, 54 pav. 
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3 pratimas. Teksto kūrimas
3 b praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti komandą Drop Shadow dirbant su tekstu

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (3 b, 1 pav.). 

2. Įrankiu text tool įrašykite tekstą (3 b, 2 pav., 3 b, 3 pav.).
3 b, 1 pav. 

3 b, 2 pav. 

3 b, 3 pav. 
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3. Pažymėkite tekstą (3 b, 4 pav.).

4. Taikykite komandą Font List (3 b, 5 pav.). 

5. Pakeiskite šriftą į New Century Schollbook, 72 pt. (3 b, 6 pav., 3 a, 
7 pav.). 

3 b, 4 pav. 

3 b, 5 pav. 

3 b, 6 pav. 

3 b, 7 pav. 



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

291

6. Taikykite komandą Drop Shadow (3 b, 8 pav., 3 b, 9 pav., 3 b, 
10 pav., 3 b, 11 pav.).

7. Taikykite komandą Drop Shadow Feathering Direction > Outside 
(3 b, 12 pav., 3 b, 13 pav., 3 b, 14 pav.). 

3 b, 8 pav. 

3 b, 9 pav. 

3 b, 10 pav. 

3 b, 11 pav. 

3 b, 12 pav. 
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8. Taikykite komandą Drop Shadow Color > Green (3 b, 15 pav., 3 b, 
16 pav., 3 b, 17 pav.). 

3 b, 13 pav. 

3 b, 14 pav. 

3 b, 15 pav. 
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9. Taikykite komandą Drop Shadow Opacity > 80...100 (3 b, 18 pav., 
3 b, 19 pav., 3 b, 20 pav.). 

3 b, 16 pav. 

3 b, 17 pav. 

3 b, 18 pav. 

3 b, 19 pav. 



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

294

10. Taikykite komandą text tool (3 b, 21 pav., 3 b, 22 pav., 3 b, 
23 pav.). 

3 b, 20 pav. 

3 b, 21 pav. 

3 b, 22 pav. 

3 b, 23 pav. 
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11. Taikykite komandą Color tool>Yellow (3 b, 24 pav., 3 b, 25 pav., 
3 b, 26 pav).

12. Taikykite komandą Star tool (3 b, 27 pav.). 

3 b, 24 pav. 

3 b, 25 pav. 

3 b, 26 pav. 

3 b, 27 pav. 
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13. Taikykite komandą Numer of points or sides poligon, star and 
complex star, n=4 (3 b, 28 pav.).

14. Nupieškite žvaigždutę (3 b, 29 pav.).

15. Taikykite komandą Shape>Shape tool (3 b, 30 pav., 3 b, 31 pav., 
3 b, 32 pav., 3 b, 33 pav.). 

3 b, 28 pav. 

3 b, 29 pav. 

3 b, 30 pav. 
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3 b, 31 pav. 

3 b, 32 pav. 

3 b, 33 pav. 
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16. Taikykite komandą Color tool>Yellow (3 b, 34 pav., 3 b, 35 pav.). 

17. Taikykite komandą Color tool>Yellow (3 b, 36 pav., 3 b, 37 pav., 
3 b, 38 pav.).

3 b, 34 pav. 

3 b, 35 pav. 

3 b, 36 pav. 
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18. Taikykite komandą Drop Shadow Color > Other>Yellow (3 b, 
39 pav., 3 b, 40 pav., 3 b, 41 pav., 3 b, 42 pav., 3 b, 43 pav.).

3 b, 37 pav. 

3 b, 38 pav. 

3 b, 39 pav. 
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3 b, 40 pav. 

3 b, 41 pav. 

3 b, 42 pav. 
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19. Taikykite komandą transparency Operation > Normal (3 b, 
44 pav., 3 b, 45 pav.).

20. Taikykite komandą arrange (3 b, 46 pav.). 

3 b, 43 pav. 

3 b, 44 pav. 

3 b, 45 pav. 

3 b, 46 pav. 
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21. Taikykite komandą Break Drop Shadow Group apart (3 b, 47 pav.). 

22. Taikykite komandą Pick tool (3 b, 48 pav., 3 b, 49 pav.).
3 b, 47 pav. 

3 b, 48 pav. 

3 b, 49 pav. 
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23. Perkelkite šešėlį arčiau teksto (3 b, 50 pav., 3 b, 51 pav.).

24. Perkelkite žvaigždutę (3 b, 52 pav.). 

3 b, 50 pav. 

3 b, 51 pav. 

3 b, 52 pav. 
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3 pratimas. Teksto kūrimas
3 c praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Komandos Effects taikymas dirbant su tekstu

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (3 c, 1 pav.). 

2. Įrankiu text tool įrašykite tekstą (3 c, 2 pav., 3 c, 3 pav.).
3 c, 1 pav. 

3 c, 2 pav. 

3 c, 3 pav. 
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3. Pažymėkite tekstą (3 c, 4 pav.).

4. Nustatykite Gill Sans Ultra Bold šriftą (3 c, 5 pav., 3 c, 6 pav.).

5. Taikykite komandą text Color (3 c, 7 pav., 3 c, 8 pav., 3 c, 9 pav.). 

3 c, 4 pav. 

3 c, 5 pav. 

3 c, 6 pav. 

3 c, 7 pav. 
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6. Taikykite komandą Effects>Contour (3 c, 10 pav.). 

3 c, 8 pav. 

3 c, 9 pav. 

3 c, 10 pav. 
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7. Taikykite komandą Contour>Outside, Offset>0,1 mm, Steps>12 
(3 c, 11 pav., 3 c, 12 pav.).

8. Taikykite komandą ineractive Fill tool>Outside (3 c, 13 pav., 3 c, 
14 pav.). 

3 c, 11 pav. 

3 c, 12 pav. 

3 c, 13 pav. 
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9. Pridėkite naują mazgą (3 c, 15 pav.).

10. Užpildykite mazgą balta spalva (3 c, 16 pav., 3 c, 17 pav.). 

3 c, 14 pav. 

3 c, 15 pav. 

3 c, 16 pav. 
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11. Užpildykite kitą mazgą žalia spalva (3 c, 18 pav., 3 c, 19 pav., 3 c, 
20 pav.).

3 c, 17 pav. 

3 c, 18 pav. 
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12. Taikykite komandą move (3 c, 21 pav., 3 c, 22 pav.).

3 c, 19 pav. 

3 c, 20 pav. 

3 c, 21 pav. 
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12. Taikykite komandą Pick tool (3 c, 23 pav., 3 c, 24 pav.).

13. Taikykite komandą Contour (3 c, 25 pav., 3 c, 26 pav.). 

3 c, 22 pav. 

3 c, 23 pav. 

3 c, 24 pav. 

3 c, 25 pav. 
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14. Taikykite komandą arrange>Break Contour Group apart  
(3 c, 27 pav.).

ir komandą move (3 c, 28 pav.). 

3 c, 26 pav. 

3 c, 27 pav. 

3 c, 28 pav. 
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3 pratimas. Teksto kūrimas
3 d praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Komandos Effects taikymas dirbant su tekstu.

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (3 d, 1 pav.).

2. Įrankiu text tool įrašykite tekstą (3 d, 2 pav., 3 d, 3 pav.). 
3 d, 1 pav. 

3 d, 2 pav. 

3 d, 3 pav. 
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3. Pažymėkite tekstą (3 d, 4 pav.).

4. Nustatykite impact šriftą (3 d, 5 pav., 3 d, 6 pav.).

5. Taikykite komandą text Color (3 d, 7 pav., 3 d, 8 pav., 3 d, 9 pav.).  

3 d, 4 pav. 

3 d, 5 pav. 

3 d, 6 pav. 

3 d, 7 pav. 
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6. Taikykite komandą Effects>Contour (3 d, 10 pav.).

7. Taikykite komandą Contour>Outside, Offset>0,5 mm, Steps>10 
(3 d, 11 pav., 3 d, 12 pav., 3 d, 13 pav.). 

3 d, 8 pav. 

3 d, 9 pav. 

3 d, 10 pav. 

3 d, 11 pav. 
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8. Taikykite komandą arrange>Break Contour Group apart (3 d, 
14 pav.). 

3 d, 12 pav. 

3 d, 13 pav. 

3 d, 14 pav. 
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9. Taikykite komandą Effects>Contour (3 d, 15 pav.).

10. Taikykite komandą Contour>Outside, Offset>0,3 mm, Steps>1 
(3 d, 16 pav., 3 d, 17 pav., 3 d, 18 pav., 3 d, 19 pav.).  

3 d, 15 pav. 

3 d, 16 pav. 

3 d, 17 pav. 
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11. Pridėkite naują mazgą (3 d, 20 pav.).

12. Užpildykite mazgą balta spalva (3 d, 21 pav., 3 d, 22 pav.). 

3 d, 18 pav. 

3 d, 19 pav. 

3 d, 20 pav. 

3 d, 21 pav. 
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13. Pridėkite naują mazgą (3 d, 23 pav.).

14. Užpildykite mazgą mėlyna spalva (3 d, 24 pav., 3 d, 25 pav.).

15. Pridėkite naują mazgą (3 d, 26 pav.). 

3 d, 22 pav. 

3 d, 23 pav. 

3 d, 24 pav. 

3 d, 25 pav. 

3 d, 26 pav. 
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16. Užpildykite mazgą balta spalva (3 d, 27 pav., 3 d, 28 pav.).

17. Pridėkite naujus mazgus, koreguodami jų spalvą ir padėtį (3 d, 
29 pav.).

18. Taikykite komandą Pick tool (3 d, 30 pav., 3 d, 31 pav.).  

3 d, 27 pav. 

3 d, 28 pav. 

3 d, 29 pav. 

3 d, 30 pav. 
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19. Taikykite komandą interactive Drop Shadow tool (3 d, 32 pav., 
3 d, 33 pav., 3 d, 34 pav.).

3 d, 31 pav. 

3 d, 32 pav. 

3 d, 33 pav. 

3 d, 34 pav. 



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

322

20. Taikykite komandą Drop Shadow Feathering Direction  
(3 d, 35 pav.).

21. Taikykite komandą Feathering Direction>Outside (3 d, 36 pav., 
3 d, 37 pav.).

22. Taikykite komandą Drop Shadow Feathering, 15>20 ... 50  
(3 d, 38 pav., 3 d, 39 pav., 3 d, 40 pav.).  

3 d, 35 pav. 

3 d, 36 pav. 

3 d, 37 pav. 

3 d, 38 pav. 
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23. Taikykite komandą Drop Shadow Opacity, 45>50 ... 75 (3 d, 
41 pav., 3 d, 42 pav., 3 d, 43 pav.).

3 d, 39 pav. 

3 d, 40 pav. 

3 d, 41 pav. 

3 d, 42 pav. 

3 d, 43 pav. 
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24. Taikykite komandą Ellipse>Ellipse tool (3 d, 44 pav., 3 d, 
45 pav.).

25. Užpildykite apskritimą šviesiai mėlyna spalva (3 d, 46 pav.,  
3 d, 47 pav.).

3 d, 44 pav. 

3 d, 45 pav. 

3 d, 46 pav. 

3 d, 47 pav. 
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26. Taikykite komandą interactive Fill>interactive Fill tool (3 d, 
48 pav., 3 d, 49 pav.)

27. Taikykite komandą radial (3 d, 50 pav., 3 d, 51 pav., 3 d, 52 pav.) 

3 d, 48 pav. 

3 d, 49 pav. 

3 d, 50 pav. 

3 d, 51 pav. 
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28. Taikykite komandą Color (3 d, 53 pav., 3 d, 54 pav., 3 d, 55 pav.).
3 d, 52 pav. 

3 d, 53 pav. 

3 d, 54 pav. 

3 d, 55 pav. 



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

327

29. Taikykite komandą None Contur (3 d, 56 pav., 3 d, 57 pav.).

30. Taikykite komandą image Size (3 d, 58 pav.).

31. Taikykite komandą Copy>Paste (3 d, 59 pav.). 

3 d, 56 pav. 

3 d, 57 pav. 

3 d, 58 pav. 

3 d, 59 pav. 

3 d, 57 pav. 



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

328

3 pratimas. Teksto kūrimas
3 e praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti komandą artistic media dirbant su tekstu

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (3 e, 1 pav.).

2. Įrankiu text tool įrašykite tekstą (3 d, 2 pav., 3 d, 3 pav.). 
3 e, 1 pav. 

3 e, 2 pav. 

3 e, 3 pav. 
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3. Taikykite komandą Pick tool (3 e, 4 pav., 3 e, 5 pav.).

4. Taikykite komandą arrange>Convert to Curves (3 e, 6 pav.). 

3 e, 4 pav. 

3 e, 5 pav. 

3 e, 6 pav. 
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5. Taikykite komandą Window>Dockers>artistic media (3 e, 7 pav., 
3 e, 8 pav., 3 e, 9 pav.). 

3 e, 7 pav. 

3 e, 8 pav. 
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6. Taikykite komandą Preset (3 e, 10 pav., 3 e, 11 pav.).

3 e, 9 pav. 

3 e, 10 pav. 
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7. Taikykite komandą Preset (3 e, 12 pav., 3 e, 13 pav., 3 e, 14 pav., 
3 e, 15 pav.).

3 e, 11 pav. 

3 e, 12 pav. 

3 e, 13 pav. 

3 e, 14 pav. 
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8. Taikykite komandą artistic media tool Width, 10mm>50mm 
(3 e, 16 pav., 3 e, 17 pav.).

9. Taikykite komandą Color (3 e, 18 pav., 3 e, 19 pav.). 

3 e, 15 pav. 

3 e, 16 pav. 

3 e, 17 pav. 

3 e, 18 pav. 

3 e, 19 pav. 
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3 pratimas. Teksto kūrimas
3 f praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti komandą move dirbant su tekstu

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (3 f, 1 pav.).

2. Įrankiu text tool rašykite tekstą (3 f, 2 pav., 3 f, 3 pav.). 
3 f, 1 pav. 

3 f, 2 pav. 

3 f, 3 pav. 
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3. Pažymėkite tekstą (3 f, 4 pav.).

4. Nustatykite Page italic šriftą (3 f, 5 pav., 3 f, 6 pav.).

5. Taikykite komandą Color (3 f, 7 pav., 3 f, 8 pav.).  

3 f, 4 pav. 

3 f, 5 pav. 

3 f, 6 pav. 

3 f, 7 pav. 
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6. Taikykite komandą Copy>Paste (3 f, 9 pav.).

7. Taikykite komandą Color (3 f, 10 pav., 3 f, 11 pav.). 

3 f, 8 pav. 

3 f, 9 pav. 

3 f, 10 pav. 

3 f, 11 pav. 
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8. Taikykite komandą Copy>Paste (3 f, 12 pav.).

9. Taikykite komandą Color (3 f, 13 pav., 3 f, 14 pav.). 
3 f, 12 pav. 

3 f, 13 pav. 

3 f, 14 pav. 
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10. Taikykite komandą Copy>Paste (3 f, 15 pav.).

11. Taikykite komandą Color (3 f, 16 pav., 3 f, 17 pav.). 

3 f, 15 pav. 

3 f, 16 pav. 

3 f, 17 pav. 
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12. Taikykite komandą Order>Behind (3 f, 18 pav., 3 f, 19 pav., 3 f, 
20 pav.).

3 f, 18 pav. 

3 f, 19 pav. 
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13. Taikykite komandą move (3 f, 21 pav., 3 f, 22 pav., 3 f, 23 pav.).
3 f, 20 pav. 

3 f, 21 pav. 

3 f, 22 pav. 
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14. Taikykite komandą move (3 f, 24 pav., 3 f, 25 pav., 3 f, 26 pav., 
3 f, 27 pav.).

3 f, 23 pav. 

3 f, 24 pav. 

3 f, 25 pav. 

3 f, 26 pav. 

3 f, 27 pav. 
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3 pratimas. Teksto kūrimas
3 g praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti komandą Color Blend dirbant su tekstu

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (3 g, 1 pav.).

2. Taikykite komandą rectangle tool (3 g, 2 pav.).

3. Užpildykite stačiakampį juoda spalva (3 g, 3 pav., 3 g, 4 pav.).  

3 g, 1 pav. 

3 g, 2 pav. 

3 g, 3 pav. 
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4. Įrankiu text tool rašykite tekstą (3 g, 5 pav., 3 g, 6 pav.).

5. Pažymėkite tekstą (3 g, 7 pav.).

6. Nustatykite Swis721 BlkEx Bt šriftą (3 g, 8 pav., 3 g, 9 pav.).  

3 g, 4 pav. 

3 g, 5 pav. 

3 g, 6 pav. 

3 g, 8 pav. 

3 g, 7pav. 
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7. Taikykite komandą Fill>Founain Fill tool (3 g, 10 pav., 3 g, 11 pav.).

8. Taikykite Linear ir angle 90 režimus (3 g, 12 pav.). 

3 g, 9 pav. 

3 g, 10 pav. 

3 g, 11 pav. 

3 g, 12 pav. 
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9. Taikykite komandą Color Blend>From>magenta (3 g, 13 pav.).

10. Taikykite komandą Color Blend>to>Purple (3 g, 14 pav., 3 g, 
15 pav).

11. Spragtelėkite centrinį viršutinį mazgą (3 g, 16 pav.). 

3 g, 13 pav. 

3 g, 14 pav. 

3 g, 15 pav. 

3 g, 16 pav. 
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12. Laikydami klavišą Ctrl, taikykite komandą mirror (3 g, 17 pav., 
3 g, 18 pav.).

13. Taikykite komandą transparency>interactive transparency 
tool (3 g, 19 pav., 3 g, 20 pav.).  

3 g, 17 pav. 

3 g, 18 pav. 

3 g, 19 pav. 

3 g, 20 pav. 
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14. Pažymėkite pagrindinį vaizdą (3 g, 21 pav.).

15. Taikykite komandą Drop Shadow>interactive Drop Shadow tool 
(3 g, 22 pav., 3 g, 23 pav., 3 g, 24 pav., 3 g, 25 pav.). 

3 g, 21 pav. 

3 g, 22 pav. 

3 g, 23 pav. 

3 g, 24 pav. 

3 g, 25 pav. 
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16. Taikykite komandą Drop Shadow Color>Black>magenta  
(3 g, 26 pav.).

17. Taikykite komandą transparency Operation>multiply>Normal 
(3 g, 27 pav.).

18. Taikykite komandą Drop Shadow Opacity>50>90 (3 g, 28 pav.). 

3 g, 26 pav. 

3 g, 27 pav. 

3 g, 28 pav. 



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

349

18. Taikykite komandą Drop Shadow Feathering>15>20...25 (3 g, 
29 pav., 3 g, 30 pav.).

19. Taikykite komandą Pick tool (3 g, 31 pav., 3 g, 32 pav.). 

3 g, 29 pav. 

3 g, 30 pav. 

3 g, 31 pav. 

3 g, 32 pav. 
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20. Taikykite komandą Edit>Copy (3 g, 33 pav.).

21. Taikykite komandą Edit>Paste (3 g, 34 pav.).

22. Taikykite komandą Fill>PostScrip Fill (3 g, 35 pav.). 

3 g, 33 pav. 

3 g, 34 pav. 

3 g, 35 pav. 
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23. Taikykite komandą Fill>PostScrip Fill (3 g, 36 pav.).

24. Taikykite komandą Fill>PostScrip Fill (3 g, 37 pav., 3 g, 38 pav.). 
3 g, 36 pav. 

3 g, 37 pav. 

3 g, 38 pav. 
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25. Taikykite komandą Fill>PostScrip Fill (3 g, 39 pav., 3 g, 40 pav., 
3 g, 41 pav.).

3 g, 39 pav. 

3 g, 40 pav. 

3 g, 41 pav. 
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26. Taikykite komandą Star>Star tool, Numer of points or sides 
poligon star or complex star>4...11 (3 g, 42 pav., 3 g, 43 pav., 3 g, 
44 pav.).

3 g, 42 pav. 

3 g, 43 pav. 

3 g, 44 pav. 
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27. Taikykite komandą Color>magenta (3 g, 45 pav., 3 g, 46 pav.).

28. Taikykite komandą Drop Shadow>interactive Drop Shadow tool 
(3 g, 47 pav., 3 g, 48 pav.). 

3 g, 45 pav. 

3 g, 46 pav. 

3 g, 47 pav. 

3 g, 48 pav. 
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29. Taikykite komandą Drop Shadow Opcicty>90 ... 100 (3 g, 
49 pav.).

30. Taikykite komandą transparency Operation, multiply>Normal  
(3 g, 50 pav.).

31. Taikykite komandą Drop Shadow Color, multiply > Black > 
magenta  (3 g, 51 pav., 3 g, 52 pav.). 

3 g, 49 pav. 

3 g, 50 pav. 

3 g, 51 pav. 

3 g, 52 pav. 
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32. Taikykite komandą Shape tool (3 g, 53 pav., 3 g, 54 pav., 3 g, 
55 pav.). 

3 g, 53 pav. 

3 g, 54 pav. 

3 g, 55 pav. 
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33. Taikykite komandą arrange Break Drop Shadow Group apart 
(3 g, 56 pav.).

34. Taikykite komandą move (3 g, 57 pav., 3 g, 58 pav.). 

3 g, 56 pav. 

3 g, 57 pav. 

3 g, 58 pav. 
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3 pratimas. Teksto kūrimas
3 h praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti komandą Basic Shapes dirbant su tekstu

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (3 h, 1 pav.).

2. Įrankiu text tool įrašykite tekstą (3 h, 2 pav., 3 h, 3 pav.).
3 h, 1 pav. 

3 h, 2 pav. 

3 h, 3 pav. 
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3. Pažymėkite tekstą (3 h, 4 pav.).

4. Nustatykite Comic Sans mS šriftą (3 h, 5 pav., 3 h, 6 pav.).

5. Taikykite komandą Basic Shapes (3 h, 7 pav.).  

3 h, 4 pav. 

3 h, 5 pav. 

3 h, 6 pav. 

3 h, 7 pav. 



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

360

5. Taikykite komandą Basic Shapes (3 h, 8 pav., 3 h, 9 pav., 3 h, 
10 pav.).

3 h, 8 pav. 

3 h, 9 pav. 

3 h, 10 pav. 
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6. Taikykite komandą Pick tool>rotate (3 h, 11 pav., 3 h, 12 pav., 
3 h, 13 pav.).

3 h, 11 pav. 

3 h, 12 pav. 

3 h, 13 pav. 
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6. Taikykite komandą text>Fit text to Path (3 h, 14 pav., 3 h, 
15 pav., 3 h, 16 pav., 3 h, 17 pav.).

3 h, 14 pav. 

3 h, 15 pav. 

3 h, 16 pav. 
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7. Taikykite komandą text Orientation (3 h, 18 pav., 3 h, 19 pav., 3 h, 
20 pav.).

3 h, 17 pav. 

3 h, 18 pav. 

3 h, 19 pav. 

3 h, 20 pav. 
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8. Taikykite komandą Distance from Path 0>5 mm (3 h, 21 pav., 3 h, 
22 pav.).

9. Taikykite komandą arrange>Break text apart ir panaikinkite 
trikampį (3 h, 23 pav., 3 h, 24 pav.). 

3 h, 21 pav. 

3 h, 22 pav. 

3 h, 23 pav. 

3 h, 24 pav. 
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3 pratimas. Teksto kūrimas
3 i praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti komandą Envelope dirbant su tekstu

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (3 i, 1 pav.).

2. Įrankiu text tool įrašykite tekstą (3 i, 2 pav., 3 i, 3 pav.).
3 i, 1 pav. 

3 i, 2 pav. 

3 i, 3 pav. 
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3. Taikykite komandą Envelope>interactive Envelope tool  
(3 i, 4 pav., 3 i, 5 pav.).

4. Taikykite komandą move (3 i, 6 pav., 3 i, 7 pav.). 

3 i, 4 pav. 

3 i, 5 pav. 

3 i, 6 pav. 

3 i, 7 pav. 
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5. Taikykite komandą arrange>Convert to Curves (3 i, 8 pav., 3 i, 
9 pav.).

6. Taikykite komandą arrange> Break Curve apart (3 i, 10 pav., 3 i, 
11 pav., 3 i, 12 pav.). 

3 i, 8 pav. 

3 i, 9 pav. 

3 i, 10 pav. 



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

368

7. Taikykite komandą Pick tool (3 i, 13 pav., 3 i, 14 pav.).

3 i, 11 pav. 

3 i, 12 pav. 

3 i, 13 pav. 

3 i, 14 pav. 
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8. Taikykite komandą Front minus Back (3 i, 15 pav., 3 i, 16 pav.).

9. Taikykite komandą Pick tool ir Color kiekvienai raidei (3 i, 
17 pav., 3 i, 18 pav., 3 i, 19 pav., 3 i, 20 pav., 3 i, 21 pav., 3 i, 22 pav.). 

3 i, 15 pav. 

3 i, 16 pav. 

3 i, 17 pav. 

3 i, 18 pav. 
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3 i, 19 pav. 

3 i, 20 pav. 

3 i, 21 pav. 

3 i, 22 pav. 
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10. Taikykite komandą Pick tool (3 i, 23 pav.).

11. Taikykite komandą Group (Ctrl+G) (3 i, 24 pav., 3 i, 25 pav.).

12. Taikykite komandą Effects>Contour (Ctrl+F9) (3 i, 26 pav., 3 i, 
27 pav., 3 i, 28 pav.).  

3 i, 23 pav. 

3 i, 24 pav. 

3 i, 25 pav. 

3 i, 26 pav. 
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13. Taikykite komandą Drop Shadow (3 i, 29 pav.).

3 i, 27 pav. 

3 i, 28 pav. 

3 i, 29 pav. 
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3 pratimas. Teksto kūrimas
3 k praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Taikyti komandos trim, intersect dirbant su tekstu

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (3 k, 1 pav.).

2. Įrankiu text tool įrašykite tekstą (3 k, 2 pav., 3 k, 3 pav.). 
3 k, 1 pav. 

3 k, 2 pav. 

3 k, 3 pav. 
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3. Pažymėkite tekstą (3 k, 4 pav.).

4. Nustatykite times New romans šriftą (3 k, 5 pav., 3 k, 6 pav.). 
3 k, 4 pav. 

3 k, 5 pav. 

3 k, 6 pav. 
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5. Taikykite komandą Color>Blue (3 k, 7 pav., 3 k, 8 pav.).

5. Taikykite komandą Edit>Copy (Ctrl+C) (3 k, 9 pav.). 

3 k, 7 pav. 

3 k, 8 pav. 

3 k, 9 pav. 
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6. Taikykite komandą Edit>Paste (Ctrl+V) ir komandą move (3 k, 
10 pav.).

7. Taikykite komandą Color>Green (3 k, 11 pav., 3 k, 12 pav.). 

3 k, 10 pav. 

3 k, 11 pav. 

3 k, 12 pav. 
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8. Taikykite komandą Extrude>interactive Extrude tool (3 k, 13 pav.,  
3 k, 14 pav., 3 k, 15 pav., 3 k, 16 pav.). 

3 k, 13 pav. 

3 k, 14 pav. 

3 k, 15 pav. 
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9. Taikykite komandą Extrude>Extrude Light> Edit (3 k, 17 pav.).

10. Taikykite komandą Lighting>Light Switch 1 (3 k, 18 pav., 3 k, 
19 pav.). 

3 k, 16 pav. 

3 k, 17 pav. 

3 k, 18 pav. 
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11. Taikykite komandą Extrude>Extrude rotation (3 k, 20 pav., 3 k, 
21 pav., 3 k, 22 pav., 3 k, 23 pav.).

3 k, 19 pav. 

3 k, 20 pav. 

3 k, 21 pav. 
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3 k, 22 pav. 

3 k, 23 pav. 
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12. Taikykite komandą Extrude>interactive Extrude tool (3 k, 
24 pav., 3 k, 25 pav.).

13. Perkelkite centrinį mazgą (3 k, 26 pav., 3 k, 27 pav.).  

3 k, 24 pav. 

3 k, 25 pav. 

3 k, 26 pav. 



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

382

14. Taikykite komandą Extrude>Extrude rotation (3 k, 28 pav., 3 k, 
29 pav.).

3 k, 27 pav. 

3 k, 28 pav. 
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15. Taikykite komandą text tool ir Edit text tool (3 k, 30 pav., 3 k, 
31 pav.).

3 k, 29 pav. 

3 k, 30 pav. 

3 k, 31 pav. 
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15. Koreguokite tekstą, pvz., įrašykite raidę P (3 k, 32 pav.).

16. Taikykite komandą move (3 k, 33 pav.). 

3 k, 32 pav. 

3 k, 33 pav. 
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17. Taikykite komandą arrange>Break Extrude Group apart 
(Ctrl+k) (3 k, 34 pav., 3 k, 35 pav.).

3 k, 34 pav. 

3 k, 35 pav. 
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18. Pažymėkite P raides pagrindinį kontūrą (3 k, 36 pav.).

19. Naudodami Shift klavišą, pažymėkite S raidę (3 k, 37 pav.).  
3 k, 36 pav. 

3 k, 37 pav. 
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20. Taikykite komandą intersect (3 k, 38 pav., 3 k, 39 pav.).

21. Taikykite komandą Color>Withe (3 k, 40 pav.)

ir komandą Shift+Page Up (3 k, 41 pav.). 

3 k, 38 pav. 

3 k, 39 pav. 

3 k, 40 pav. 

3 k, 41 pav. 
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22. Taikykite komandą Shape tool (F11) (3 k, 42 pav., 3 k, 43 pav.).

23. Taikykite komandą Delete (3 k, 44 pav.). 

3 k, 42 pav. 

3 k, 43 pav. 

3 k, 44 pav. 
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24. Įrankiu Pick tool pažymėkite baltą objektą (3 k, 45 pav.).

25. Naudodami Shift klavišą, pažymėkite P raidę (3 k, 46 pav.).

26. Taikykite komandą trim (3 k, 47 pav., 3 k, 48 pav.). 

3 k, 45 pav. 

3 k, 46 pav. 

3 k, 47 pav. 

3 k, 48 pav. 
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27. Taikykite komandą move (3 k, 49 pav., 3 k, 50 pav.).

28. Pažymėkite P raidės kontūrą (3 k, 51 pav.). 

3 k, 49 pav. 

3 k, 50 pav. 

3 k, 51 pav. 
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29. Naudodami Shift klavišą, pažymėkite S raidę (3 k, 52 pav.). 

30. Taikykite komandą intersect (3 k, 53 pav.).

31. Taikykite komandą Color>Withe (3 k, 54 pav.) 

3 k, 52 pav. 

3 k, 53 pav. 

3 k, 54 pav. 
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ir komandą Shift+Page Up (3 k, 55 pav.).

32. Taikykite komandą arrange>Ungroup (Ctrl+U) (3 k, 56 pav., 3 k, 
57 pav.). 

3 k, 55 pav. 

3 k, 56 pav. 

3 k, 57 pav. 
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33. Taikykite komandą Pick tool (3 k, 58 pav., 3 k, 59 pav.).

34. Taikykite komandą Delete (3 k, 60 pav.).

34. Taikykite komandą move (3 k, 61 pav., 3 k, 62 pav.). 

3 k, 58 pav. 

3 k, 59 pav. 

3 k, 60 pav. 

3 k, 61 pav. 
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35. Taikykite komandą Pick tool (3 k, 63 pav., 3 k, 64 pav.)

ir komandą Delete (3 k, 65 pav.). 

3 k, 62 pav. 

3 k, 63 pav. 

3 k, 65 pav. 

3 k, 64 pav. 
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36. Taikykite komandą move (3 k, 66 pav.).

37. Naudodami Shift klavišą, pažymėkite P raidę (3 k, 67 pav.).

38. Taikykite komandą trim (3 k, 68 pav.)

ir komandą Delete (3 k, 69 pav.). 

3 k, 66 pav. 

3 k, 67 pav. 

3 k, 69 pav. 

3 k, 68 pav. 
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4 pratimas. Pseudoapimtys. Objektai
4 a praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Sudaryti tūrinį rutuliuką

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (4 a, 1 pav.).

2. Įrankiu Elipse tool (F7) nubražykite apskritimą (4 a, 2 pav., 4 a, 3 pav.).
4 a, 1 pav. 

4 a, 2 pav. 

4 a, 3 pav. 
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3. Pasirinkite inetactive Fill tool (G) įrankį. Nustatymai: Fill 
Dropdown >Blue, Last Fill Picker>Withe (4 a, 4 pav., 4 a, 5 pav., 
4 a, 6 pav.. 4 a, 7 pav., 4 a, 8 pav.). 

4 a, 4 pav. 

4 a, 5 pav. 

4 a, 7 pav. 

4 a, 6 pav. 
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4. Įrankiu Elipse tool (F7) nubraižykite mažesnį apskritimą (4 a, 9 pav.).

5. Įrankiu Color pasirinkite baltą spalvą (4 a, 10 pav.). 

4 a, 8 pav. 

4 a, 9 pav. 

4 a, 10 pav. 
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6. Taikykite komandą move (4 a, 11 pav., 4 a, 12 pav.).

7. Taikykite komandą Elipse move (4 a, 13 pav.). 

4 a, 11 pav. 

4 a, 12 pav. 

4 a, 13 pav. 
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8. Taikykite komandą transparency>interactive transparency tool 
(4 a, 14 pav., 4 a, 15 pav.).

9. Taikykite komandą interactive transparency tool (4 a, 16 pav., 
4 a, 17 pav., 4 a, 18 pav.). 

4 a, 14 pav. 

4 a, 15 pav. 

4 a, 16 pav. 
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10. Pažymėkite apskritimus (4 a, 19 pav.). 

4 a, 17 pav. 

4 a, 18 pav. 

4 a, 19 pav. 
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11. Taikykite komandą Back minus Front (4 a, 20 pav., 4 a, 21 pav.).

12. Užpildykite pažymėtą figūrą balta spalva (4 a, 22 pav., 4 a, 23 pav.). 

4 a, 20 pav. 

4 a, 21 pav. 

4 a, 22 pav. 

4 a, 23 pav. 
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13. Panaikinkite kontūrą (4 a, 24 pav.).

14. Taikykite komandą move (4 a, 25 pav.).

15. Taikykite komandą interactive transparency tool (4 a, 26 pav.). 

4 a, 24 pav. 

4 a, 25 pav. 

4 a, 26 pav. 
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16. Taikykite komandą Copy>Paste (4 a, 27 pav.).

17. Taikykite komandą interactive transparency tool (4 a, 28 pav.). 

18. Taikykite komandą Drop Shadow (4 a, 29 pav.). 

4 a, 27 pav. 

4 a, 28 pav. 

4 a, 29 pav. 
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4 pratimas. Pseudoapimtys. Objektai
4 b praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Sudaryti tūrinį klavišą

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (4 b, 1 pav.).

2. Įrankiu rectangle tool (F6) nubražykite stačiakampį (4 b, 2 pav.,  
4 b, 3 pav.). 

4 b, 1 pav. 

4 b, 2 pav. 

4 b, 3 pav. 
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3. Taikykite komandą Objekt (s) Size>160x40 mm (4 b, 4 pav.).

4. Taikykite komandą rectangle Corner roundness: Left>100, 
right>100 (4 b, 5 pav., 4 b, 6 pav., 4 b, 7 pav.).

5. Įrankiu interactive Fill tool (G) užpildykite figūrą (4 b, 8 pav., 4 b, 
9 pav.). 

4 b, 4 pav. 

4 b, 5 pav. 

4 b, 6 pav. 

4 b, 7 pav. 

4 b, 8 pav. 
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6. Įrankio nustatymai turi būti tokie: 
a) užpildymo tipas – Fill type>Linear (4 b, 10 pav.);

b) Fill Dropdown>Blue (C=50, m=25, Y=0, K=0) (4 b, 11 pav., 4 b, 
12 pav.); 

4 b, 9 pav. 

4 b, 10 pav. 

4 b, 11 pav. 

4 b, 12 pav. 
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c) Last Fill Picker>Cyan (C=50, m=25, Y=0, K=0) (4 b, 13 pav., 4 b, 
14 pav.).

7. Taikykite komandą Fountain Fill angle and Edge Pad>8  
(4 b, 15 pav., 4 b, 16 pav.).

4 b, 13 pav. 

4 b, 14 pav. 

4 b, 15 pav. 

4 b, 16 pav. 
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8. Įrankiu rectangle tool (F6) nubraižykite stačiakampį (4 b, 17 pav., 
4 b, 18 pav.).

9. Užpildykite stačiakampį balta spalva ir panaikinkite išorinį kontūrą   
(4 b, 19 pav., 4 b, 20 pav., 4 b, 21 pav.). 

4 b, 17 pav. 

4 b, 18 pav. 

4 b, 19 pav. 

4 b, 20 pav. 

4 b, 21 pav. 
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10. Taikykite komandą Objekt (s) Size>130x15 mm (4 b, 22 pav., 4 b, 
23 pav.).

11. Taikykite komandą rectangle Corner roundness: Left>100, 
right>100 (4 b, 24 pav., 4 b, 25 pav.).

12. Taikykite komandą Copy>Paste (Ctrl+C, Ctrl+V) (4 b, 26 pav.). 

4 b, 22 pav. 

4 b, 23 pav. 

4 b, 24 pav. 

4 b, 25 pav. 

4 b, 26 pav. 
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13. Taikykite komandą Color>Cyan (4 b, 27 pav., 4 b, 28 pav.).

14. Taikykite įrankį interactive transparency tool (4 b, 29 pav., 4 b, 
30 pav., 4 b, 31 pav.). 

4 b, 27 pav. 

4 b, 28 pav. 

4 b, 29 pav. 

4 b, 30 pav. 

4 b, 31 pav. 
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4 pratimas. Pseudoapimtys. Objektai
4 c praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Sudaryti tūrinę širdelę

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (4 c, 1 pav.).

2. Įrankiu Elipse tool (F7) nubražykite apskritimą r=50 mm (4 c, 2 pav., 
4 c, 3 pav.).

4 c, 1 pav. 

4 c, 2 pav. 

4 c, 3 pav. 
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3. Taikykite komandą arrange>Convert to Curves (Ctrl+Q)  
(4 c, 4 pav.).

4. Taikykite įrankį Shape>Shape tool (F10) (4 c, 5 pav., 4 c, 6 pav.). 

4 c, 4 pav. 

4 c, 5 pav. 
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5. Taikykite komandą make Node a Cusp (4 c, 7 pav., 4 c, 8 pav., 4 c, 
9 pav.).

4 c, 6 pav. 

4 c, 7 pav. 

4 c, 8 pav. 
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6. Pažymėkite viršutinį mazgą (4 c, 10 pav.).

7. Taikykite komandą make Node a Cusp (4 c, 11 pav.). 

4 c, 9 pav. 

4 c, 10 pav. 

4 c, 11 pav. 
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8. Taikykite komandą Edit>Copy, Edit Paste (4 c, 12 pav.).

9. Taikykite komandą Object (s) Size, 100>50 mm (4 c, 13 pav., 4 c, 
14 pav.). 

4 c, 12 pav. 

4 c, 13 pav. 

4 c, 14 pav. 
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10. Taikykite komandą move (4 c, 15 pav.).

11. Pažymėkite didesnį objektą (4 c, 16 pav.).

12. Taikykite įrankį Fontain Fill (F11) (4 c, 17 pav.).  

4 c, 15 pav. 

4 c, 16 pav. 

4 c, 17 pav. 
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13. Įrankio nustatymai turi būti tokie (4 c, 18 pav., 4 c, 19 pav., 4 c, 
20 pav., 4 c, 21 pav., 4 c, 22 pav., 4 c, 23 pav., 4 c, 24 pav., 4 c, 25 pav.):

4 c, 18 pav. 

4 c, 19 pav. 

4 c, 20 pav. 
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4 c, 22 pav. 

4 c, 23 pav. 

4 c, 25 pav. 
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14. Pažymėkite mažesnį objektą (4 c, 26 pav.).

15. Taikykite komandą Color (4 c, 27 pav., 4 c, 28 pav.).

16. Panaikinkite išorinį kontūrą (4 b, 29 pav.). 

4 c, 26 pav. 

4 c, 27 pav. 

4 c, 28 pav. 

4 c, 29 pav. 
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17. Pasirinktie įrankį interactive Blend tool (4 c, 30 pav., 4 c, 31 pav., 
4 c, 32 pav. ).

4 c, 30 pav. 

4 c, 31 pav. 

4 c, 32 pav. 
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18. Taikykite komandą Elipse tool (F7) (4 c, 33 pav., 4 c, 34 pav.).

19. Taikykite komandą Pick tool (F7) (4 c, 35 pav., 4 c, 36 pav.). 

4 c, 33 pav. 

4 c, 34 pav. 

4 c, 35 pav. 

4 c, 36 pav. 
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20. Taikykite komandą Back minus Front (4 c, 37 pav., 4 c, 38 pav.).

21. Taikykite komandą move (4 c, 39 pav.)

ir komandą Color (4 c, 40 pav., 4 c, 41 pav.).

4 c, 37 pav. 

4 c, 38 pav. 

4 c, 39 pav. 

4 c, 40 pav. 
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22. Panaikinkite išorinį kontūrą (4 c, 42 pav.).

23. Taikykite įrankį interactive transparency tool (4 c, 43 pav., 4 c, 
44 pav., 4 c, 45 pav.). 

4 c, 41 pav. 

4 c, 42 pav. 

4 c, 43 pav. 
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24. Taikykite įrankį interactive Drop Dhadow tool (4 c, 46 pav.).

4 c, 44 pav. 

4 c, 45 pav. 

4 c, 46 pav. 
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4 pratimas. Pseudoapimtys. Objektai
4 d praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti dangtelį

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (4 d, 1 pav.).

2. Taikykite įrankį Elipse tool (4 d, 2 pav., 4 d, 3 pav., 4 d, 4 pav.). 

4 d, 1 pav. 

4 d, 2 pav. 

4 d, 3 pav. 
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3. Taikykite įrankį Star tool, n=36 (4 d, 5 pav., 4 d, 6 pav., 4 d, 7 pav.). 
4 d, 4 pav. 

4 d, 5 pav. 

4 d, 6 pav. 

4 d, 7 pav. 
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4. Taikykite komandą Shape tool (4 d, 8 pav., 4 d, 9 pav., 4 d, 10 pav.).

4 d, 8 pav. 

4 d, 9 pav. 

4 d, 10 pav. 
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5. Taikykite komandą move to Center (4 d, 11 pav.).

6. Taikykite komandą Pick tool (4 d, 12 pav., 4 d, 13 pav.). 
4 d, 11 pav. 

4 d, 12 pav. 

4 d, 13 pav. 
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7. Taikykite komandą Weld (4 d, 14 pav., 4 d, 15 pav.).

8. Taikykite įrankį Elipse tool, D=96 mm (4 d, 16 pav., 4 d, 17 pav.). 

4 d, 14 pav. 

4 d, 15 pav. 

4 d, 16 pav. 
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9. Taikykite komandą move to Center (4 d, 18 pav.).

10.Taikykite įrankį Elipse tool, D=94 mm (4 d, 19 pav.). 

4 d, 17 pav. 

4 d, 18 pav. 

4 d, 19 pav. 
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11. Taikykite komandą move to Center(4 d, 20 pav.).

12. Taikykite komandą Pick tool (4 d, 21 pav., 4 d, 22 pav.). 
4 d, 20 pav. 

4 d, 21 pav. 

4 d, 22 pav. 
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13. Taikykite komandą Color>Dark Brown (4 d, 23 pav., 4 d, 24 pav.). 

14. Taikykite komandą Pick tool (4 d, 25 pav.).

4 d, 23 pav. 

4 d, 24 pav. 

4 d, 25 pav. 
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15. Taikykite komandą Color>red (4 d, 26 pav., 4 d, 27 pav.).

16. Taikykite komandą Pick tool (4 d, 28 pav.). 

4 d, 26 pav. 

4 d, 27 pav. 

4 d, 28 pav. 
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17. Taikykite komandą Fountain Fill (F11), From>White, to>red, 
angle>-45 (4 d, 29 pav., 4 d, 30 pav., 4 d, 31 pav.).

4 d, 29 pav. 

4 d, 30 pav. 

4 d, 31 pav. 
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18. Panaikinkite išorinius kontūrus (4 d, 32 pav.).

19. Taikykite įrankį Blend>interactive Blend tool (4 d, 33 pav., 4 d, 
34 pav., 4 d, 35 pav., 4 d, 36 pav., 4 d, 37 pav.). 

4 d, 32 pav. 

4 d, 33 pav. 

4 d, 34 pav. 
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4 d, 35 pav. 

4 d, 36 pav. 

4 d, 37 pav. 
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20. Taikykite komandą Bezier tool (4 d, 38 pav., 4 d, 39 pav.).

21. Taikykite komandą Shape tool (F10) (4 d, 40 pav., 4 d, 41 pav.). 

4 d, 38 pav. 

4 d, 39 pav. 

4 d, 40 pav. 
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22. Taikykite komandą Color>White (4 d, 42 pav., 4 d, 43 pav.).
4 d, 41 pav. 

4 d, 42 pav. 

4 d, 43 pav. 
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23. Panaikinkite išorinį kontūrą (4 d, 44 pav., 4 d, 45 pav.).

24. Taikykite komandą transparency>interactive transparency tool 
(4 d, 46 pav., 4 d, 47 pav.). 

4 d, 44 pav. 

4 d, 45 pav. 

4 d, 46 pav. 

4 d, 47 pav. 
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25. Taikykite komandą Elipse tool (F7) (4 d, 48 pav., 4 d, 49 pav.).

26. Taikykite komandą Pick tool (4 d, 50 pav., 4 d, 51 pav.). 

4 d, 48 pav. 

4 d, 49 pav. 

4 d, 51 pav. 

4 d, 50 pav. 
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27. Taikykite komandą Back minus Front (4 d, 52 pav., 4 d, 53 pav.).

28. Taikykite komandą Color>White (4 d, 54 pav., 4 d, 55 pav.). 

4 d, 52 pav. 

4 d, 53 pav. 

4 d, 54 pav. 

4 d, 55 pav. 
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29. Panaikinkite išorinį kontūrą (4 d, 56 pav., 4 d, 57 pav.).

30. Taikykite komandą transparency>interactive transparency tool  
(4 d, 58 pav.). 

4 d, 56 pav. 

4 d, 57 pav. 

4 d, 58 pav. 
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4 pratimas. Objektai
4 e praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti piramidę

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (4 e, 1 pav.).

2. Įrankiu Poligon tool (Y) nubražykite trikampį, Number of points or 
sides on polygon, star and complex star n=3 (4 e, 2 pav., 4 e, 3 pav., 4 e, 
4 pav).

4 e, 1 pav. 

4 e, 2 pav. 

4 e, 3 pav. 
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3. Taikykite komandą Convert to Curves (Ctrl+Q) (4 e, 5 pav.).
4 e, 4 pav. 

4 e, 5 pav. 
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4. Taikykite įrankį Shape tool (4 e, 6 pav., 4 d, 7 pav.)

ir komandą Delete (4 e, 8 pav.) 

4 e, 6 pav. 

4 e, 7 pav. 

4 e, 8 pav. 
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5. Taikykite komandą move (4 e, 9 pav.).

6. Taikykite komandą Pick tool (4 e, 10 pav., 4 e, 11 pav.).  

4 e, 9 pav. 

4 e, 10 pav. 

4 e, 11 pav. 
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7. Taikykite komandą Copy>Paste (Ctrl+C>Ctrl+V) (4 e, 12 pav., 4 e, 
13 pav.).

4 e, 12 pav. 

4 e, 13 pav. 
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8. Taikykite įrankį mirror Horizontally (4 e, 14 pav., 4 e, 15 pav.).

9. Taikykite komandą Snap to Objects (alt+Z) (4 e, 16 pav.). 

4 e, 14 pav. 

4 e, 15 pav. 

4 e, 16 pav. 
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10. Taikykite įrankį Shape tool ir komandą move (4 e, 17 pav., 4 d, 
18 pav., 4 e, 19 pav., 4 e, 20 pav., 4 e, 21 pav.).

4 e, 17 pav. 

4 e, 18 pav. 

4 e, 19 pav. 

4 e, 20 pav. 
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11. Taikykite įrankį Pick tool (4 e, 22 pav.).
4 e, 21 pav. 

4 e, 22 pav. 
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12. Taikykite komandą interactive Fill tool (G) (4 e, 23 pav., 4 e, 
24 pav.).

13. Taikykite įrankį Pick tool (4 e, 25 pav.). 

4 e, 23 pav. 

4 e, 24 pav. 

4 e, 25 pav. 
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14. Taikykite komandą interactive Fill tool (G) (4 e, 26 pav.).

15. Taikykite įrankį Pick tool (4 e, 27 pav.). 

4 e, 26 pav. 

4 e, 27 pav. 
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16. Taikykite komandą Outline>None (4 e, 28 pav., 4 e, 29 pav.).

4 e, 28 pav. 

4 e, 29 pav. 
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17. Taikykite komandą Group (Ctrl+G) (4 e, 30 pav.).

18. Taikykite komandą Copy>Paste (Ctrl+C>Ctrl+V) (4 e, 31 pav.).

19. Taikykite įrankį interactive Drop Shadow tool (4 e, 32 pav., 4 e, 
33 pav.). 

4 e, 30 pav. 

4 e, 31 pav. 

4 e, 32 pav. 

4 e, 33 pav. 
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20. Taikykite komandą Drop Shadow Feathering Direction  
(4 e, 34 pav.). 

21. Taikykite komandą move (4 e, 35 pav., 4 e, 36 pav.).

4 e, 34 pav. 

4 e, 35 pav. 

4 e, 36 pav. 
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4 pratimas. Objektai
4 f praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti gretasienį

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (4 f, 1 pav.).

2. Įrankiu rectangle tool (F6) nubražykite stačiakampį, (4 f, 2 pav., 
4 f, 3 pav.).

4 f, 1 pav. 

4 f, 2 pav. 

4 f, 3 pav. 
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3. Taikykite komandą Pick tool (4 f, 4 pav.).

4. Taikykite komandą move (4 f, 5 pav., 4 f, 6 pav.).

5. Taikykite komandą Copy>Paste (Ctrl+C>Ctrl+V) (4 e, 7 pav.). 

4 f, 4 pav. 

4 f, 5 pav. 

4 f, 6 pav. 

4 f, 7 pav. 
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6. Taikykite komandą mirror Horizontally (4 f, 8 pav., 4 f, 9 pav.).

7. Taikykite komandą move (4 f, 10 pav., 4 f, 11 pav.). 

4 f, 8 pav. 

4 f, 10 pav. 

4 f, 11 pav. 

4 f, 9 pav. 
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8. Taikykite komandą Copy>Paste (Ctrl+C>Ctrl+V) (4 f, 12 pav.).

9. Taikykite komandą Convert to Curves (Ctrl+Q) (4 f, 13 pav.). 

4 f, 12 pav. 

4 f, 13 pav. 
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10. Taikykite komandą Shape (4 f, 14 pav., 4 f, 15 pav., 4 f, 16 pav.).

4 f, 14 pav. 

4 f, 15 pav. 

4 f, 16 pav. 
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11. Taikykite komandą Pick tool (4 f, 17 pav., 4 f, 18 pav.).

12. Taikykite komandą Color>50% Black (4 f, 19 pav., 4 f, 20 pav.). 

4 f, 17 pav. 

4 f, 18 pav. 

4 f, 19 pav. 

4 f, 20 pav. 
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13. Taikykite komandą Pick tool (4 f, 21 pav.).

14. Taikykite komandą Color>70% Black (4 f, 22 pav., 4 f, 23 pav.). 

4 f, 21 pav. 

4 f, 22 pav. 

4 f, 23 pav. 
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15. Taikykite komandą Pick tool (4 f, 24 pav.).

16. Taikykite komandą Color>10% Black (4 f, 25 pav., 4 f, 26 pav.).

17. Taikykite komandą Outline Pen>None (4 f, 27 pav., 4 f, 28 pav.).  

4 f, 24 pav. 

4 f, 25 pav. 

4 f, 26 pav. 

4 f, 27 pav. 
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18. Taikykite komandą Grop (Ctrl+G) (4 f, 29 pav.).

19. Taikykite įrankį interactive Drop Shadow tool (4 f, 30 pav., 4 f, 
31 pav.) 

4 f, 28 pav. 

4 f, 29 pav. 

4 f, 30 pav. 

4 f, 31 pav. 
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5 pratimas. Pramoninis dizainas
5 a praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti diagramą

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (5 a, 1 pav.).

2. Taikykite įrankį Elipse tool (F7) (5 a, 2 pav., 5 a, 3 pav., 5 a, 4 pav.).

5 a, 1 pav. 

5 a, 2 pav. 

5 a, 3 pav. 
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3. Taikykite įrankį Polyline tool (5 a, 5 pav., 5 a, 6 pav.).
5 a, 4 pav. 

5 a, 5 pav. 

5 a, 6 pav. 
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4. Taikykite komandą arrange>transformations>rotate (alt+F8) 
(5 a, 7 pav., 5 a, 8 pav.).

5. Taikykite komandą transformations>relative Center (5 a, 9 pav.). 

5 a, 7 pav. 

5 a, 8 pav. 

5 a, 9 pav. 
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6. Taikykite komandą rotation>angle>54º ir apply to Duplicate  
(5 a, 10 pav., 5 a, 11 pav.).

5 a, 10 pav. 

5 a, 11 pav. 
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7. Taikykite komandą rotation>angle>105º ir apply to Duplicate 
(5 a, 12 pav., 5 a, 13 pav.).

5 a, 12 pav. 

5 a, 13 pav. 
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8. Taikykite komandą rotation>angle>75º ir apply to Duplicate (5 a, 
14 pav., 5 a, 15 pav.).

5 a, 14 pav. 

5 a, 15 pav. 
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9. Taikykite komandą rotation>angle>45º ir apply to Duplicate (5 a, 
16 pav., 5 a, 17 pav.).

5 a, 16 pav. 

5 a, 17 pav. 
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10. Taikykite įrankį Smart Fill tool (5 a, 18 pav., 5 a, 19 pav., 5 a, 
20 pav., 5 a, 21 pav., 5 a, 22 pav., 5 a, 23 pav.).

5 a, 18 pav. 

5 a, 19 pav. 

5 a, 20 pav. 
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5 a, 21 pav. 

5 a, 22 pav. 

5 a, 23 pav. 
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11. Taikykite komandą Pick tool (5 a, 24 pav.)

ir komandą move (5 a, 25 pav.). 

12. Taikykite komandą Delete (5 a, 26 pav.).

5 a, 24 pav. 

5 a, 25 pav. 

5 a, 26 pav. 
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13. Taikykite komandą Color>red (5 a, 27 pav., 5 a, 28 pav.).

14. Taikykite komandą Color>Yellow (5 a, 29 pav., 5 a, 30 pav.). 

5 a, 27 pav. 

5 a, 28 pav. 

5 a, 29 pav. 



Informacinės technologijos poligrafijoje. Darbas su CorelDraw

477

15. Taikykite komandą Color>Green (5 a, 31 pav., 5 a, 32 pav.).
5 a, 30 pav. 

5 a, 31 pav. 

5 a, 32 pav. 
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16. Taikykite komandą Color>Cyan (5 a, 33 pav., 5 a, 34 pav.).

17. Taikykite komandą Color>Blue (5 a, 35 pav., 5 a, 36 pav.). 

5 a, 33 pav. 

5 a, 34 pav. 

5 a, 35 pav. 
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18. Taikykite įrankį Pick tool (5 a, 37 pav., 5 a, 38 pav.).
5 a, 36 pav. 

5 a, 37 pav. 

5 a, 38 pav. 
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19. Taikykite komandą arrange>Group (Ctrl+G) (5 a, 39 pav.).

20. Taikykite komandą interactive Extrude tool (5 a, 40 pav., 5 a, 
41 pav.). 

5 a, 40 pav. 

5 a, 41 pav. 

5 a, 39 pav. 
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21. Taikykite komandą Extrusion type>Perspective (5 a, 42 pav., 5 a, 
43 pav.).

22. Taikykite komandą Extrude rotation (5 a, 44 pav., 5 a, 45 pav., 5 a, 
46 pav.). 

5 a, 42 pav. 

5 a, 43 pav. 

5 a, 44 pav. 
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5 a, 45 pav. 

5 a, 46 pav. 
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23. Taikykite komandą move (5 a, 47 pav.).

24. Taikykite komandą rotate (5 a, 48 pav.)

ir komandą Lighting (5 a, 49 pav.).

5 a, 47 pav. 

5 a, 48 pav. 

5 a, 49 pav. 
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5 pratimas. Pramoninis dizainas
5 b praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti laikrodį

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (5 b, 1 pav.).

2. Taikykite komandą axes (5 b, 2 pav., 5 b, 3 pav.).

5 b, 1 pav. 

5 b, 2 pav. 

5 b, 3 pav. 
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3. Taikykite komandą New Guides (5 b, 4 pav., 5 b, 5 pav., 5 b, 6 pav., 
5 b, 7 pav., 5 b, 8 pav., 5 b, 9 pav., 5 b, 10 pav.).

5 b, 4 pav. 

5 b, 5 pav. 

5 b, 6 pav. 

5 b, 7 pav. 
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4. Taikykite komandą rectangle tool (F6) (5 b, 11 pav., 5 b, 12 pav.).

5 b, 9 pav. 

5 b, 11 pav. 

5 b, 12 pav. 

5 b, 8 pav. 

5 b, 10 pav. 
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5. Taikykite komandą Color>Blue (5 b, 13 pav., 5 b, 14 pav.).

6. Taikykite komandą Pick tool (5 b, 15 pav., 5 b, 16 pav.). 

5 b, 13 pav. 

5 b, 14 pav. 

5 b, 15 pav. 

5 b, 16 pav. 
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7. Taikykite komandą move Object(s) Center (5 b, 17 pav.). 

8. Taikykite komandą Center of rotation Position, X=0,0 mm, 
Y=0,0 mm (5 b, 18 pav., 5 b, 19 pav.).

5 b, 17 pav. 

5 b, 18 pav. 

5 b, 19 pav. 
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9. Taikykite komandą arrange>transformations>rotate (alt+F8), 
transformation angle>30º ir apple to Duplicate (5 b, 20 pav., 5 b, 
21 pav., 5 b, 22 pav., 5 b, 23 pav., 5 b, 24 pav.).

5 b, 20 pav. 

5 b, 21 pav. 

5 b, 22 pav. 
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10. Taikykite komandą Copy Object(s) (5 b, 25 pav.). 

5 b, 23 pav. 

5 b, 24 pav. 

5 b, 25 pav. 
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11. Taikykite komandą Object(s) Size ir sumažinkite objektą, pvz, iki 
1,5×7,8 mm (5 b, 26 pav., 5 b, 27 pav).

12. Taikykite komandą move Object(s) (5 b, 28 pav., 5 b, 29 pav.). 

5 b, 26 pav. 

5 b, 27 pav. 

5 b, 28 pav. 

5 b, 29 pav. 
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13. Taikykite komandą move Object(s) Center (5 b, 30 pav.)

ir komandą Center of rotation Position, X=0,0 mm, Y=0,0 mm (5 b, 
31 pav., 5 b, 32 pav.). 

5 b, 30 pav. 

5 b, 31 pav. 

5 b, 32 pav. 
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14. Taikykite komandą arrange>transformations>rotate (alt+F8), 
transformation angle>6º ir apple to Duplicate (5 b, 33 pav., 5 b, 
34 pav., 5 b, 35 pav., 5 b, 36 pav., 5 b, 37 pav.).

5 b, 33 pav. 

5 b, 34 pav. 

5 b, 35 pav. 
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15. Taikykite komandą Delete Object(s) (5 b, 38 pav.).

5 b, 36 pav. 

5 b, 37 pav. 

5 b, 38 pav. 
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5 pratimas. Pramoninis dizainas
5 c praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti kamuolį

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (5 c, 1 pav.).

2. Taikykite įrankį Polygon tool (Y), nubražykite šešiakampį, Number 
of points or sides on polygon, star and complex star n=3 (5 c, 2 pav., 
5 c, 3 pav., 5 c, 4 pav., 5 c, 5 pav.).

5 c, 1 pav. 

5 c, 2 pav. 

5 c, 3 pav. 
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3. Taikykite komandą Color>White (5 c, 6 pav.).

4. Taikykite komandą arrange>transformation>Position (alt+F7), 
(5 c, 7 pav., 5 c, 8 pav.). 

5 c, 4 pav. 

5 c, 5 pav. 

5 c, 6 pav. 

5 c, 7 pav. 
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5. Taikykite komandą apply to Duplicate, n=7 (5 c, 9 pav., 5 c, 
10 pav.).

5 c, 8 pav. 

5 c, 9 pav. 

5 c, 10 pav. 
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6. Taikykite įrankį Pick tool, (5 c, 11 pav., 5 c, 12 pav.).

7. Taikykite komandą Snap to Objects (alt+Z), (5 c, 13 pav.).

8. Taikykite komandą Copy>Paste, (5 c, 14 pav., 5 c, 15 pav.). 

5 c, 11 pav. 

5 c, 12 pav. 

5 c, 13 pav. 

5 c, 14 pav. 
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9. Taikykite komandą Color>Black (5 c, 16 pav., 5 c, 17 pav.).
5 c, 15 pav. 

5 c, 16 pav. 

5 c, 17 pav. 
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10. Taikykite įrankį Elipse tool (F7), X=115,47 mm, Y=115,47 mm, 
(5 c, 18 pav., 5 c, 19 pav.). 

11. Taikykite komandą move (5 c, 20 pav., 5 c, 21 pav.).

5 c, 18 pav. 

5 c, 19 pav. 

5 c, 20 pav. 

5 c, 21 pav. 
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12. Taikykite komandą Outline Pen (F12)>0,75 mm (5 c, 22 pav., 5 c, 
23 pav., 5 c, 24 pav.). 

5 c, 22 pav. 

5 c, 23 pav. 

5 c, 24 pav. 
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13. Taikykite komandą Effects>Lens (alt+F3)>Fish Eye (5 c, 25 pav., 
5 c, 26 pav.).

5 c, 25 pav. 

5 c, 26 pav. 
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14. Taikykite komandą Lens (alt+F3): rate>125%, Frozen>Viewpoint 
(5 c, 27 pav.).

15. Taikykite komandą Viewpoint>Edit, X=120 mm, Y=150 mm>End 
(5 c, 28 pav., 5 c, 29 pav.).

5 c, 27 pav. 

5 c, 28 pav. 
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16. Taikykite komandą move (5 c, 30 pav.)

ir komandą Drop Shadow (5 c, 31 pav.).

5 c, 29 pav. 

5 c, 30 pav. 

5 c, 31 pav. 
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5 pratimas. Pramoninis dizainas
5 d praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti apsauginį tinklelį (pranc. Guilloché)

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (5 d, 1 pav.).

2. Taikykite komandą Outline Pen (F12) (5 d, 2 pav.). 

5 d, 1 pav. 

5 d, 2 pav. 
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3. Taikykite komandą Width>0,3...0,7 mm, pvz. 0,5 mm (5 d, 3 pav.). 

4. Taikykite įrankį Elipse tool (F7), D=80 mm (5 d, 4 pav., 5 d, 5 pav.). 

5 d, 3 pav. 

5 d, 4 pav. 

5 d, 5 pav. 
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5. Taikykite komandą arange>Convert to Curves (Ctrl+Q)  
(5 d, 6 pav.). 

6. Taikykite įrankį Shape tool (F 10) (5 d, 7 pav., 5 d, 8 pav.).

5 d, 6 pav. 

5 d, 7 pav. 

5 d, 8 pav. 
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7. Taikykite komandą move (5 d, 9 pav., 5 d, 10 pav.).

8. Taikykite įrankį Pick tool (5 d, 11 pav.). 

5 d, 9 pav. 

5 d, 10 pav. 

5 d, 11 pav. 
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9. Taikykite komandą move Center (5 d, 12 pav., 5 d, 13 pav.).

10. Taikykite komandą arrange>transformations>rotate (alt+F8) 
(5 d, 14 pav., 5 d, 15 pav.).

5 d, 12 pav. 

5 d, 13 pav. 

5 d, 14 pav. 
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11. Taikykite komandą rotation>5,0º ir relative Center (5 d, 16 pav.). 

12. Taikykite komandą apply to Duplicate (5 d, 17 pav., 5 d, 18 pav.).

5 d, 15 pav. 

5 d, 16 pav. 

5 d, 17 pav. 
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13. Taikykite įrankį Freehand tool (F5) (5 d, 19 pav., 5 d, 20 pav.)
5 d, 18 pav. 

5 d, 19 pav. 

5 d, 20 pav. 
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14. Taikykite įrankį Shape tool (F10) (5 d, 21 pav.).

15. Taikykite komandą Conver Line to Curve (5 d, 22 pav.).

16. Taikykite įrankį Shape tool (F10) (5 d, 23 pav.).

17. Taikykite komandą Copy>Paste (Ctrl+C, Ctrl+P) (5 d, 24 pav.). 

5 d, 21 pav. 

5 d, 22 pav. 

5 d, 23 pav. 

5 d, 24 pav. 
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18. Taikykite įrankį Shape tool (F10) (5 d, 25 pav.).

19. Taikykite įrankį Pick tool (5 d, 26 pav., 5 d, 27 pav.).

20. Taikykite įrankį interactive Blend tool (5 d, 28 pav., 5 d, 29 pav.). 

5 d, 25 pav. 

5 d, 26 pav. 

5 d, 27 pav. 

5 d, 28 pav. 
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21. Taikykite komandą Number of Steps or Offset Between Blend 
Shapes (5 d, 30 pav., 5 d, 31 pav.).

5 d, 29 pav. 

5 d, 30 pav. 

5 d, 31 pav. 
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22. Taikykite įrankį Pick tool (5 d, 32 pav.).

23. Taikykite įrankį arrange>Group (Ctrl+G) (5 d, 33 pav.). 

5 d, 32 pav. 

5 d, 33 pav. 
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24. Taikykite komandą arrange>transformation>Scale (alt+F9) 
(5 d, 34 pav., 5 d, 35 pav., 5 d, 36 pav.).

5 d, 34 pav. 

5 d, 35 pav. 

5 d, 36 pav. 
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25. Taikykite komandą apple to Duplicate (5 d, 37 pav., 5 d, 38 pav.). 

26. Taikykite įrankį Elipse tool (F7) (5 d, 39 pav.).

5 d, 37 pav. 

5 d, 38 pav. 

5 d, 39 pav. 
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27. Taikykite komandą arrange>Convert Outline to Object 
(Ctrl+Shift+Q) (5 d, 40 pav., 5 d, 41 pav.).

28. Taikykite komandą move (5 d, 42 pav.)

ir komandą Delete (5 d, 43 pav.).

29. Taikykite komandą arrange>transformations>rotate>angle=5º 
(alt+F8) (5 d, 44 pav.). 

5 d, 40 pav. 

5 d, 41 pav. 

5 d, 42 pav. 

5 d, 43 pav. 

5 d, 44 pav. 
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30. Taikykite komandą arrange>Group (Ctrl+G) (5 d, 45 pav.).

31. Taikykite komandą arrange>transformations>rotate>angle 
= - 45º (alt+F8) (5 d, 46 pav.).

32. Taikykite komandą Fontain Fill (F11) (5 d, 47 pav., 5 d, 48 pav.).  

5 d, 45 pav. 

5 d, 46 pav. 

5 d, 47 pav. 
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33. Taikykite komandą Color>Blue, red, magenta, Yellow, Blue (5 d, 
49 pav., 5 d, 50 pav.).

5 d, 48 pav. 

5 d, 49 pav. 

5 d, 50 pav. 
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5 pratimas. Pramoninis dizainas
5 e praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti brūkšninį kodą

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (5 e, 1 pav.).

2. Taikykite komandą Edit>insert Barcode (5 e, 2 pav., 5 e, 3 pav.).

5 e, 1 pav. 

5 e, 2 pav. 

5 e, 3 pav. 
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3. Įveskite brūkšninį kodą, pvz., 9789955280873, 54654, taikykite  
komandą Next (5 e, 4 pav., 5 e, 5 pav., 5 e, 6 pav.).

5 e, 4 pav. 

5 e, 5 pav. 

5 e, 6 pav. 
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4. Taikykite komandą Finish (5 e, 7 pav., 5 e, 8 pav.).

5. Taikykite komandą Edit>Copy (Ctrl+C) (5 e, 9 pav.).

6. Taikykite komandą Paste Special (5 e, 10 pav.). 

5 e, 7 pav. 

5 e, 8 pav. 

5 e, 9 pav. 

5 e, 10 pav. 
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7. Taikykite komandą Picture (Metafile) (5 e, 11 pav.).

8. Taikykite komandą arrange>Ungroup all (5 e, 12 pav.).

9. Pažymėkite foną (5 e, 13 pav.). 

5 e, 11 pav. 

5 e, 12 pav. 

5 e, 13 pav. 
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10. Pašalinkite foną taikydami komandą Delete (5 e, 14 pav.).

11. Taikykite komandą Pick tool (5 e, 15 pav., 5 e, 16 pav.).

12. Taikykite komandą Color>Blue (5 e, 17 pav.). 

5 e, 14 pav. 

5 e, 15 pav. 

5 e, 16 pav. 

5 e, 17 pav. 
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5 pratimas. Pramoninis dizainas
5 f praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Efektas „Rastrinimas“ (Halftone)

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (5 f, 1 pav.).

2. Taikykite komandą File>import (5 f, 2 pav., 5 f, 3 pav.). 
5 f, 1 pav. 

5 f, 2 pav. 
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3. Taikykite komandą Bitmaps>mode>Grayscale (8 bit) (5 f, 4 pav., 
5 f, 5 pav.). 

5 f, 3 pav. 

5 f, 4 pav. 
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4. Taikykite komandą Effects>adjust (5 f, 6 pav.)

ir komandą Brithness>Contrast>intensity... (Ctrl+B) (5 f, 7 pav.). 

5 f, 5 pav. 

5 f, 6 pav. 

5 f, 7 pav. 
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5. Taikykite komandą Brithness>15...50, Contrast>40...80, 
intensity>5...15 (5 f, 8 pav., 5 f, 9 pav.).

6. Taikykite komandą Bitmap (5 f, 10 pav.)

ir komandą Color transform>Halftone (5 f, 11 pav., 5 f, 12 pav.). 

5 f, 8 pav. 

5 f, 9 pav. 

5 f, 10 pav. 

5 f, 11 pav. 
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7. Taikykite komandą Convert to Bitmap (5 f, 13 pav.).

8. Taikykite komandą transparent Bacground ir Ok (5 f, 14 pav.).

9. Taikykite komandą Effects>adjust (5 f, 15 pav.). 

5 f, 12 pav. 

5 f, 13 pav. 

5 f, 14 pav. 

5 f, 15 pav. 
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10. Taikykite komandą replace Color, Old color>Black, New 
color>Blue (5 f, 16 pav., 5 f, 17 pav., 5 f, 18 pav.).

5 f, 16 pav. 

5 f, 17 pav. 

5 f, 18 pav. 
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5 pratimas. Pramoninis dizainas
5 g praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti liniuotę

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (5 g, 1 pav.). 

2. Taikykite komandą Landscape (5 g, 2 pav., 5 g, 3 pav.).

5 g, 1 pav. 

5 g, 2 pav. 

5 g, 3 pav. 
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3. Taikykite įrankį rectangle tool (F6), Objekts(s) Size>L=250 mm, 
H=30 mm (5 g, 4 pav., 5 g, 5 pav., 5 g, 6 pav.).

4. Taikykite komandą Snap to Objects (alt+Z) (5 g, 7 pav.).

5 g, 4 pav. 

5 g, 5 pav. 

5 g, 6 pav. 

5 g, 7 pav. 
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5. Taikykite įrankį Freehand tool (F5), Objekts(s) Size H=10 mm 
(5 g, 8 pav., 5 g, 9 pav., 5 g, 10 pav.).

6. Taikykite komandą Select an outline width or type in a new width, 
0,5 mm (5 g, 11 pav., 5 g, 12 pav.). 

5 g, 9 pav. 

5 g, 8 pav. 

5 g, 10 pav. 

5 g, 11 pav. 
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7. Taikykite komandą Edit>Step and repeat (Ctrl+Shift+D), Number 
of copies>25, Distance>10 mm (5 g, 13 pav., 5 g, 14 pav., 5 g, 15 pav.).

5 g, 12 pav. 

5 g, 13 pav. 

5 g, 14 pav. 
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8. Taikykite komandą Scale>H=5 mm ir Copy>Paste (5 g, 16 pav.).

9. Taikykite komandą Select an outline width or type in a new width, 
0,5>025 mm (5 g, 17 pav., 5 g, 18 pav.). 

5 g, 15 pav. 

5 g, 16 pav. 

5 g, 17 pav. 
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10. Taikykite komandą Edit>Step and repeat (Ctrl+Shift+D), 
Number of copies>250, Distance>1 mm (5 g, 19 pav., 5 g, 20 pav., 5 g, 
21 pav.).

5 g, 18 pav. 

5 g, 19 pav. 
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11. Taikykite įrankį text tool (F8) (5 g, 22 pav., 5 g, 23 pav.).

5 g, 20 pav. 

5 g, 21 pav. 

5 g, 22 pav. 
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12. Taikykite komandą Scale (5 g, 24 pav., 5 g, 25 pav.).
5 g, 23 pav. 

5 g, 24 pav. 

5 g, 25 pav. 



Igor Iljin, Vytautas Turla, Nikolaj Šešok

540

13. Taikykite komandą Edit>Step and repeat (Ctrl+Shift+D), 
Number of copies>25, Distance>10 mm (5 g, 26 pav., 5 g, 27 pav., 5 g, 
28 pav.).

5 g, 26 pav. 

5 g, 27 pav. 
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14. Taikykite įrankį Pick tool (5 g, 29 pav., 5 g, 30 pav.).

15. Taikykite įrankį text tool ir pakeiskite numeraciją (5 g, 31 pav., 5 g, 
32 pav.). 

5 g, 28 pav. 

5 g, 29 pav. 

5 g, 30 pav. 

5 g, 31 pav. 

5 g, 32 pav. 
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5 pratimas. Pramoninis dizainas
5 h praktikos darbas 

Darbo tikslas 
Nubraižyti vėliavą

Darbo eiga
1. Sukurkite naują dokumentą New File... (5 h, 1 pav.).

2. Taikykite įrankį rectangle tool (F6) (5 h, 2 pav., 5 h, 3 pav.). 

5 h, 1 pav. 

5 h, 2 pav. 

5 h, 3 pav. 
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3. Taikykite komandą Copy (Ctrl+C)>Paste (Ctrl+V) (5 h, 4 pav.).

4. Taikykite įrankį Pick tool (F6) (5 h, 5 pav., 5 h, 6 pav.)

ir komandą Color>Yellow (5 h, 7 pav., 5 h, 8 pav.). 

5 h, 4 pav. 

5 h, 5 pav. 

5 h, 6 pav. 

5 h, 7 pav. 
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5. Taikykite įrankį Pick tool (F6) (5 h, 9 pav.)

ir komandą Color>Green (5 h, 10 pav., 5 h, 11 pav.). 

5 h, 8 pav. 

5 h, 9 pav. 

5 h, 10 pav. 

5 h, 11 pav. 
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6. Taikykite įrankį Pick tool (F6) (5 h, 12 pav.)

ir komandą Color>red (5 h, 13 pav., 5 h, 14 pav.).

7. Taikykite komandą Snap to Objects (alt+Z) (5 h, 15 pav.). 

5 h, 12 pav. 

5 h, 13 pav. 

5 h, 14 pav. 

5 h, 15 pav. 
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8. Taikykite komandą move (5 h, 16 pav.).

9. Panaikinkite išorinį kontūrą (5 h, 17 pav., 5 h, 18 pav.).

10. Taikykite komandą Pick tool ir arrange>Group (Ctrl+G) (5 h, 
19 pav., 5 h, 20 pav.). 

5 h, 16 pav. 

5 h, 17 pav. 

5 h, 18 pav. 

5 h, 19 pav. 
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11. Taikykite komandą arrange>Convert to Curves (Ctrl+G) (5 h, 
21 pav.).

12. Taikykite įrankį interactive Envelope tool (5 h, 22 pav., 5 h, 23 pav.) 

5 h, 20 pav. 

5 h, 21 pav. 

5 h, 22 pav. 
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ir komandą Envelope Double arc mode (5 h, 24 pav., 5 h, 25 pav.).

13. Taikykite komandą File>import (Ctrl+i) (5 h, 26 pav., 5 h, 27 pav., 
5 h, 28 pav., 5 h, 29 pav.). 

5 h, 23 pav. 

5 h, 24 pav. 

5 h, 25 pav. 

5 h, 26 pav. 
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5 h, 27 pav. 

5 h, 28 pav. 

5 h, 29 pav. 
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14. Taikykite komandą Bitmap>mode (5 h, 30 pav.)

ir komandą Grayscale (8-bit), Convert to 256 Grayscale (5 h, 31 pav.).
15. Taikykite komandą Bitmap>auto adjust (5 h, 32 pav., 5 h, 33 pav.). 

5 h, 31 pav. 

5 h, 30 pav. 

5 h, 32 pav. 
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16. Taikykite komandą Pick tool (5 h, 34 pav., 5 h, 35 pav.).

17. Taikykite komandą Copy>Paste (Ctrl+C, Ctrl+V) (5 h, 36 pav.). 

5 h, 33 pav. 

5 h, 34 pav. 

5 h, 35 pav. 

5 h, 36 pav. 
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18. Taikykite komandą Pick tool (5 h, 37 pav.).

19. Taikykite komandą interactive transparencytool (5 h, 38 pav.), 

None>Unform (5 h, 39 pav.)

ir Normal>Substract (5 h, 40 pav.).  

5 h, 37 pav. 

5 h, 38 pav. 

5 h, 39 pav. 

5 h, 40 pav. 
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20. Taikykite komandą move (5 h, 41 pav.).

21. Taikykite komandą PowerClip inside (5 h, 42 pav., 5 h, 43 pav.). 

5 h, 41 pav. 

5 h, 42 pav. 

5 h, 43 pav. 
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22. Taikykite komandą Pick tool (5 h, 44 pav.).

23. Taikykite komandą interactive transparencytool, None>Unform 
ir Normal>Substract (5 h, 45 pav.).

24. Taikykite komandą move (5 h, 46 pav.). 

5 h, 44 pav. 

5 h, 45 pav. 

5 h, 46 pav. 
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25. Taikykite komandą PowerClip inside (5 h, 47 pav., 5 h, 48 pav.).

26. Taikykite komandą Pick tool (5 h, 49 pav.). 

5 h, 47 pav. 

5 h, 48 pav. 

5 h, 49 pav. 
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27. Taikykite komandą interactive transparencytool, None>Unform 
ir Normal>Substract (5 h, 50 pav.).

28. Taikykite komandą move (5 h, 51 pav.). 

5 h, 50 pav. 

5 h, 51 pav. 
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29. Taikykite komandą PowerClip inside (5 h, 52 pav., 5 h, 53 pav.).

30. Taikykite komandą arrange>Grup (Ctrl+G) (5 h, 54 pav.). 

5 h, 52 pav. 

5 h, 53 pav. 

5 h, 54 pav. 
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KONtrOLiNiai KLaUSimai

1 skyrius. KOmPOZiCiJa DiZaiNE
1. Kas yra dizaino kompozicija?
2. Kokią dizaino struktūros kompoziciją geriausia taikyti?
3. Išvardykite pagrindines kompozicijos priemones. 
4. Apibūdinkite simetrijos sąvoką. 
5. Kokią simetrijos rūšį dažniausiai galima rasti gamtoje?
6. Koks skirtumas tarp ašinės ir veidrodinės simetrijos?
7. Apibūdinkite ornamento sąvoką.
8. Kas yra tūrinė simetrija?
9. Kas yra formos pusiausvyra? Apibūdinkite šią sąvoką. 
10. Simetrijos ir asimetrijos skirtumai. 
11. Paaiškinkite kompozicinės pusiausvyros terminą.
12. Apibūdinkite kompozicijos centro sąvoką.
13. Apibūdinkite plokščios ir erdvinės kompozicijos panašumus ir skirtumus.
14. Apibūdinkite proporcingumo sąvoką.
15. Paaiškinkite terminą mastas dizaine. 
16. Ar gali būti mastas meninės išraiškos priemone? 
17. Paaiškinkite tapatumo sąvoką.
18. Paaiškinkite kontrasto sąvoką.
19. Paaiškinkite niuanso sąvoką.
20. Paaiškinkite dizaino ritmo sąvoką.
21. Ar gali ritmas būti akivaizdus? Paaiškinkite kodėl.
22. Ar gali ritmas būti prislopintas? Paaiškinkite kodėl.
23. Ar gali ritmas rodyti ne tik matmenis, bet ir kryptį? Paaiškinkite kodėl.
24. Ar gali kompozicija vienu metu būti ir dinamine, ir statine?
25. Ar galima naudoti diagonaliąsias linijas kompozicijos dinamikos sąvokai išreikšti? 
26. Ar yra statinės kompozicijos išraiška , jei nėra diagonaliųjų linijų?
27. Ar vaizde nupieštos statinės pozos yra statinės kompozicijos išraiška?
28. Paaiškinkite terminą metras dizaine.
29. Apibūdinkite kompozicijos charakterio sąvoką.
30. Paaiškinkite, koks pagrindinis medžiagų vaidmuo kompozicijoje.
31. Paaiškinkite kompozicijos terminą tekstūra.
32. Paaiškinkite kompozicijos terminą faktūra.
33. Paaiškinkite skirtumą tarp terminų tekstūra ir faktūra.
34. Ar galima suderinti tekstūrą ir faktūrą vienoje kompozicijoje?
35. Kokias kompozicijos rūšis Jūs žinote? 
36. Kas yra linijinė kompozicija?
37. Kas yra frontalinė kompozicija?
38. Kas yra kompozicijos reljefas?
39. Kas yra erdvinė kompozicija?
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40. Kas yra trimatė kompozicija?
41. Papasakokite apie daugiaelementes kompozicijos savybes ir ypatumus.
42. Kas yra siužetinė kompozicija? 
43. Paaiškinkite dekoratyvinės teminės kompozicijos terminą.
44. Kas yra natiurmortas?
45. Kaip galima taikyti spalvą ir apšvietimą natiurmortui kurti?
46 Apibūdinkite optinės iliuzijos sąvoką.
47. Apibūdinkite dominuojančių elementų sąvoką.
48. Paaiškinkite dominuojančios plokštumos sąvoką.

2 skyrius. PREKIŲ ŽENKLO IR LOGOTIPO PARUOŠIMAS
1. Paaiškinkite prekės ženklo sąvoką.
2. Paaiškinkite, ar reikia registruoti prekių ženklą.
3. Kas yra prekių ženklo pradininkas?
4. Kokiu ženklu žymimas prekių ženklas? 
5. Apibūdinkite logotipo sąvoką.
6. Apibūdinkite prekių ženklo ir logotipo panašumus ir skirtumus.
7. Paaiškinkite logotipo termino atsiradimą.
8. Ar gali logotipas būti firminio stiliaus pagrindu?
9. Paaiškinkite firminės spalvos sąvoką. 
10. Paaiškinkite firminio šrifto sąvoką. 
11. Paaiškinkite firminio stiliaus sąvoką. 
12. Paaiškinkite firminio ženklo sąvoką. 
13. Kur galima naudoti firminį stilių?
14. Paaiškinkite pagrindinius firminio ženklo reikalavimus.
15. Kaip Jūs suprantate apibūdinimą idealus firminis ženklas? 
16. Kokia emocinę informaciją apima firminis ženklas?
17. Paaiškinkite individualaus firminio ženklo sąvoką. 
18. Ar firminis ženklas turi atspindėti firmos darbo pobūdį? 
19. Ar gali firminis ženklas tapti pagrindiniu kompozicijos uždaviniu?
20. Kas yra pagrindinis firminio ženklo uždavinys?
21. Kokius kompozicinius reikalavimus atitinka firminis ženklas?
22. Iš kokių geometrinių simbolių gali būti sudarytas firminis ženklas?
23. Kokia geometrinė figūra turi ypatingą pranašumą? 
24. Papasakokite apie pagrindinius firminio ženklo komponavimo principus.
25. Papasakokite apie pagrindinius firminio ženklo stilizacijos principus realiam objektui.
26. Kaip parinkti firminį įvaizdį?
27. Apibūdinkite firminio ženklo pagrindinius reikalavimus.

3 skyrius. PAKUOTĖS
1. Apibūdinkite terminą šiuolaikinė pakuotė.
2. Apibūdinkite terminą funkcionali pakuotė.
3. Apibūdinkite funkcionalios ir superfunkcionalios pakuotės panašumus ir skirtumus.
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4. Kaip pakuotė gali apsaugoti prekę nuo plagijavimo? 
5. Ar pakuotė yra firminio stiliaus elementas?
6. Kaip pakuotė apsaugo produktą nuo išorinių veiksnių? 
7. Kaip pakuotė formuoja prekės išvaizdą? 
8. Ar galima pagal pakuotę atspėti tikrąją prekės kainą? 
9. Kaip svarbu padaryti pakuotę patogią transportuoti?
10. Kaip pakuotė suteikia vartotojui reikiamą informaciją apie prekę?
11. Apibūdinkite terminą ekologiška pakuotė.
12. Kokios produkcijos negalima naudoti be pakuotės? 
13. Kokį procentą pakuočių gamina profesionalios studijos? 
14. Kas ypač svarbu gaminant pakuotes?
15. Papasakokite apie pagrindinius pakuočių istorijos etapus.
16. Kas tapo pagrindiniu šiuolaikinės pakuotės prototipu? 
17. Kokia informacija buvo nurodyta pirmose pakuotėse? 
18. Kokie pakuotės pokyčiai įvyko XIX amžiuje? 
19. Papasakokite apie pakuočių istoriją Lietuvoje.
20. Apibendrinkite šiuolaikinės pakuotės reikalavimus. 
21. Kiek procentų produkcijos užima maisto pramonės pakuotės?
22. Apibūdinkite pagrindinius šiuolaikinių pakuočių reikalavimus. 
23. Apibendrinkite biriųjų produktų pakavimo ypatumus. 
24. Apibendrinkite pieno ir sviesto pakavimo ypatumus. 
25. Apibendrinkite kavos ir arbatos pakavimo ypatumus.
26. Papasakokite apie kasdienių produktų ergonomiką.
27. Papasakokite apie šiuolaikinių drabužių pakuotę.
28. Kokia pakuotė geriausiai išlaiko maisto produktų kokybę? 
29. Papasakokite apie aliumininių pakuočių gamybą ir ypatumus. 
30. Papasakokite apie plieninių pakuočių gamybą ir ypatumus.
31. Papasakokite apie PET pakuočių gamybą ir ypatumus.
32. Papasakokite apie skystųjų produktų pakuočių projektavimo ypatumus.
33. Papasakokite apie buitinės technikos pakuočių projektavimo ypatumus.
34. Papasakokite apie kartoninių pakuočių projektavimo ypatumus.
35. Papasakokite apie šiuolaikines pakuočių gamybos tendencijas.
36. Papasakokite apie apsitraukiančios rangovinės etiketės projektavimo ypatumus. 
37. Kokios formos būna apsitraukiančios etiketės? 
37. Papasakokite apie apsitraukiančių etikečių projektavimo ypatumus.
38. Ką turi žinoti dizaineris apie apsitraukiančių etikečių projektavimą?
39. Kaip įvertinti kompensuojančius pataisymus gaminant apsitraukiančias etiketes?
40. Papasakokite apie metalinės taros projektavimo ypatumus.
41. Papasakokite apie pagrindinius metalinės taros pranašumus.
42. Papasakokite apie metalo plastines savybes gaminant pakuotes.
43. Kaip galima panaudoti faktūrinį raštą gaminant metalinę pakuotę?
44. Papasakokite apie kartono ir dekoratyvinio popieriaus įpakavimo ypatumus.
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45. Kokia medžiaga dažniausiai naudojama atvirukams gaminti?
46. Ar gali tapti įakavimo popierius firminio stiliaus elementu? 
47. Papasakokite apie pakuočių dizaino ypatumus pateikiant prekes. 
48. Kokius tyrimus būtina atlikti kuriant pakuotę? 
49. Kokius veiksnius būtina įvertinti kuriant pakuotę?
50. Kokios medžiagos apibendrintos terminu POS?
51. Paaiškinkite , koks įrenginys yra dalytuvas.
52. Kur dažniausiai statomi dalytuvai? 
53. Kiek kišenių gali turėti dalytuvas?
54. Iš kokių medžiagų gaminami dalytuvai?
55. Kokius reikalavimus turi atitikti dalytuvas?
56. Kaip konstruojamas reklaminis stendas?
57. Kokį reklamini stendą sudėtingiau gaminti. Kodėl?
58. Paaiškinkite reklaminio stendo sąvoką. 
59. Paaiškinkite reklaminio stendo ir dalytuvo panašumus bei skirtumus.
60. Paaiškinkite reklaminio ir ekspozicinio stendo panašumus bei skirtumus.
61. Paaiškinkite reklaminio figūrinio stendo įrengimą. 
62. Paaiškinkite reklaminio ir reklaminio figūrinio stendo panašumus bei skirtumus.
63. Paaiškinkite ekspozicinio ir reklaminio figūrinio stendo panašumus bei skirtumus.
64. Koks reklaminio figūrinio stendo aukštis? Kodėl?
65. Koks stendo figūros aukštis? Kodėl?
66. Paaiškinkite reklaminio ir kelių sluoksnių reklaminio stendo panašumus ir skirtumus.
67. Paaiškinkite kelių sluoksnių reklaminio stendo konstrukciją.
68. Paaiškinkite reklaminio ir kelių sluoksnių reklaminio stendo panašumus bei skirtumus.
69. Paaiškinkite ekspozicinio ir kelių sluoksnių reklaminio stendo panašumus bei 
skirtumus.
70. Paaiškinkite terminą informacinė lentyna.
71. Kokie informacinės lentynos matmenys?
72. Kaip konstruojama informacinė lentyna?
73. Kokią informacinę lentyną sudėtingiau pagaminti? Kodėl?
74. Paaiškinkite reklaminio stendo ir informacinės lentynos panašumus bei skirtumus.
75. Paaiškinkite dalytuvo ir informacinės lentynos panašumus ir skirtumus.
76. Paaiškinkite informacinio stendo ir informacinės lentynos panašumus bei skirtumus.
77. Paaiškinkite ekspozicinio stendo ir informacinės lentynos panašumus bei skirtumus.
78. Paaiškinkite figūrinio stendo ir informacinės lentynos panašumus bei skirtumus.
79. Kokios būna butelių etiketės?
80. Kokie būna butelių kainoraščiai?
81. Kokios konstrukcijos būna butelių etiketės?
82. Kokios konstrukcijos būna butelių kainoraščiai? 
83. Kokia technika naudojama gaminant etiketes?
84. Kokie gamybos ypatumai etikečių su apvaliu įdubimu? 
85. Kokie konstrukcijos su apvaliu etikečių įdubimu ypatumai? 
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86. Kokiais konstrukcijos ypatumais pasižymi svyruoklės?
87. Kuo svyruoklė atkreipia į save dėmesį?
88. Kodėl svyruoklė nuolat juda?
89. Iš kokių medžiagų gaminama svyruoklė?
90. Kokios konstrukcijos būna svyruoklės?
91. Kokio tankio ir standumo turi būti svyruoklės medžiaga?
92. Kokią svyruoklių grupę galima išskirti į atskirą pogrupį? 
93. Ką galima vadinti tūrine konstrukcija? 
94. Kur dažniausiai statoma tūrinė konstrukcija?
95. Paaiškinkite terminą reklaminė dėžutė.
96. Kur ir kaip galima naudoti reklamines dėžutes?
97. Kur ir kada galima naudoti reklamines vėliavėles?
98. Iš kokių medžiagų gaminamos reklaminės vėliavėlės?
99. Kiek vėliavėlių dažniausiai naudojama girliandoje?
100. Paaiškinkite terminą pakabinamoji konstrukcija.
101. Iš kokių medžiagų gaminama pakabinamoji konstrukcija?
102. Kokio storio medžiaga naudojama konstrukcijos pagrindui?
103. Ar reikia naudoti iškirtimo technologiją gaminant pakabinamąsias konstrukcijas? 
104. Koks sudėtingos konstrukcijos stendo įrenginys?
105. Paaiškinkite terminą nestandartinė pakuotė.
106. Ar gali nestandartinė pakuotė tapti firminio stiliaus elementu?
107. Paaiškinkite terminą nestandartinės konstrukcijos savikaina.
108. Ar galima lagaminą priskirti prie nestandartinių pakuočių?
109. Kaip galima parinkti nestandartinės pakuotės spalvą?
110. Kam, kur ir kada galima naudoti namelio pakuotę?

4 skyrius. DiZaiNaS ir ErGONOmiKa
1. Kas yra ergonomika?
3. Kokie ergonominiai kokybės rodikliai?
4. Paaiškinkite gaminio higieninius ergonomikos ypatumus. 
5. Paaiškinkite konstrukcijos antropometrinius ypatumus.
6. Paaiškinkite technologinio grožio sąvoką. Koks gaminys yra gražus? 
7. Kokie ergonominiai reikalavimai keliami rankiniam įrankiui?
8. Iš kokių medžiagų gaminamas ergonominis įrankis?
9. Kokie parametrai reglamentuoja įrankio ergonomiką?
10. Kokią įtaką ergonomikai turi įrankio išvaizda?
11. Kokie pagrindiniai reikalavimai keliami darbo vietai? 
12. Kokie turi būti darbo vietos dydžių santykiai? 
13. Koks darbo zonos dydis?
14. Paaiškinkite terminą darbo pultas.
15. Kas priskiriama informacijos vaizdavimo priemonėms?
16. Kokie reikalavimai keliami IVP?
17. Ką reiškia optimali informacinio modelio struktūra?
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18. Paaiškinkite, kaip galima parinkti kodavimo kategorijas?
19. Kokie yra kodavimo būdai? 
20. Paaiškinkite kodavimo raidėmis būdus.
21. Kokį šriftą geriau naudoti informaciniam kodavimui?
22. Kokios formos raidėmis geriau atlikti informacinį kodavimą?
23. Kaip taisyklingai išdėstyti raides atliekant informacinį kodavimą?
24. Kada naudoti vertikalųjį raidžių išdėstymą? 
25. Kaip teisingai išdėstyti tekstą horizontalios linijos atžvilgiu? 
26. Kaip atlikti užrašą ant ovalių paviršių?

5 skyrius. FirmiNiS StiLiUS
1. Paaiškinkite terminą firminis stilius.
2. Išvardykite firminio stiliaus komponentus.
3. Paaiškinkite firminio stiliaus konstantą.
4. Paaiškinkite terminą šūkis.
5. Išvardykite pagrindinius firminio stiliaus kūrimo principus.
6. Paaiškinkite terminą prekė ženklas.
7. Paaiškinkite terminą žodinis prekės ženklas.
8. Paaiškinkite terminą vaizdinis prekės ženklas.
9. Paaiškinkite terminą erdvinis prekės ženklas.
10. Paaiškinkite terminą kombinuotas prekės ženklas.
11. Kas gali būti prekės ženklu?
12. Išvardykite vadinamosios reklamos galimybių taisykles.
13. Ką galima vaizduoti ant prekės ženklo?
14. Paaiškinkite terminą devizas.
15. Išvardykite devizo tikslus.

6 skyrius. SPAUSDINTINĖ REKLAMA
1. Paaiškinkite terminą antraštė. 
2. Išvardykite svarbiausias antraštės funkcijas.
3. Išvardykite svarbiausius antraštės tipus.
4. Paaiškinkite sakinį „Prie prekių pririšamosios lentelės“.
5. Paaiškinkite terminą paantraštės. 
6. Apibūdinkite pagrindinio teksto sąvoką.
7. Kokiu šriftu geriau rinkti pagrindinį tekstą?
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TERMINŲ ŽODyNAS

Abreviatūra – santrumpa, sudaryta iš sudėtinio pavadinimo žodžių pirmųjų raidžių, pvz., 
UAB – uždaroji akcinė bendrovė.

Afišinis, blokinis, plakatinis šriftas – šriftas, kurio raidžių brūkšniai vienodo storio ir 
dažniausiai be skersinių brūkšnelių (serifų) linijų galuose; raidžių linijų storis lygus 1/5–1/3 
raidės pločio ir ne didesnis kaip 1/5 raidės aukščio.

akcentas – žodžio arba sakinio kirtis; grafinis kirčio spaustuvinis ženklas kirčiui tekste 
žymėti.

akronimas [gr. akros – kraštinis + onyma – vardas] – santrumpos rūšis – iš pavadinimo 
žodžių pirmųjų raidžių sudarytas naujas žodis (kartais jas užrašant taip, kaip jos tariamos), 
Pavyzdžiai: iš pirmųjų raidžių (akronimas tariamas lietuviškai paraidžiui):

– SMD (es - em - dė) – Studentų mokslinė draugija,
– BPD (bė - pė - dė) – Bendrasis programavimo dokumentas,

iš pirmų raidžių (akronimas tariamas angliškai paraidžiui):
– BBC (bi - bi - si) – British Broadcasting Company,
– CD (si - di) – kompaktinė plokštelė (Compact disc),
– DVD (di - vi - di) – skaitmeninė plokštelė (Digital video disc arba Digital versatile disc),

iš pirmųjų raidžių (akronimas tariamas kaip žodis, šnekamojoje kalboje kartais ir pridedant 
galūnę): SAM – Sveikatos apsaugos ministerija, DUK – dažniausiai užduodami klausimai; 
iš pirmųjų raidžių pagal tarptautinį šabloną, nors lietuviškai gali būti mažiau žodžių:

DNR – dezoksiribonukleino rūgštis.

aldinas – antikvos šrifto atmaina, Venecijos spaustuvininko Aldo Manucijaus spaustuvėje 
sukurtas ir vartotas apvalių kontūrų talpus pusiau juodas šriftas, XV a. Pabaigoje pakeitęs iki 
tol vartotą gotiškąjį kampuotą šriftą.

aliuminis (lot. Aluminium) – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas 
Al, eilės numeris 13. Lengvas, minkštas, plastiškas, kalus, tąsus, lengvai poliruojamas, 
anoduojamas, atspindintis šviesą. Elementas pirmą kartą gautas 1825 metais H. Oerstedo bei 
1827 metais F. Vėlerio (Wöhler), nuo XIX a. vidurio gaminamas pramoniniu būdu.

antisimetrija – simetrijos tipas, kuriam būdingos kontrastingos savybės. Antisimetrija 
naudojama įspūdžiui padidinti.

Antraštė – 1) knygos, jos dalies arba skyriaus, žurnalo, laikraščio arba kitokio leidinio bei 
jo straipsnio pavadinimas; 

2) reklaminio skelbimo pradžioje esantys žodžiai, išdėstomi taip, kad iš karto atkreiptų 
dėmesį. Antraštės šriftas paprastai stambesnis negu skelbimo tekstinės dalies šriftas. Kartais 
antraštės vaidmenį atlieka šūkis.
Svarbiausios antraštės funkcijos:

1. Patraukti dėmesį. Jeigu antraštė liks neperskaityta, tai kreipimasis tikslo nepasieks.
2.  Sudominti tam tikrą auditoriją, suintriguoti skaitytoją. Pavyzdžiui, antraštė „Tiems, kas 

mėgsta keliones!“ tiksliai perduoda kreipimosi prasmę.
3.  Nukreipti vartotoją į pagrindinį tikslą. Tokios antraštės pavyzdys: „Jis toks mažas, kad 

pakeis Jūsų supratimą apie erdvę“.
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4. Tiksliai išreikšti komercinę idėją.
5. Pažadėti naudą.
6. Deklaruoti naujieną.

Apsitraukiančios rankovinės etiketės – gaminamos iš polimerinių plėvelių, kurios 
šildomos susispaudžia. Pradiniame gamybos etape tokios rankovinės etiketės yra cilindro 
formos. Ši „rankovė“ užmaunama ant butelio paviršiaus ir termiškai apdirbama.

asimetrija – simetrijos priešingybė: pasikartojančių elementų nėra arba jie išsidėstę taip, 
kad jų negalima sutapdinti nei pasukant, nei paslenkant.

Asimetrinis laužymas – nesimetrinis tekstų ir iliustracijų išdėstymas knygos, žurnalo, 
laikraščio puslapyje.

atspaudas – spaudos formos padarytas ženklas, žyma popieriuje.

atvirukas – vaizdinis kortelės formos spaudinys, kurio vienoje pusėje paprastai yra koks 
nors visą plotą užimantis atvaizdas, fotografija ar reprodukcija, o kitoje – vaizdą aiškinantis 
tekstas arba tuščias plotas, skirtas užrašui.

Bačėno šriftas – lietuvių dailininko grafiko Vytauto Bačėno sukurtas spaustuvinis apvalių 
bruožų stambokais taškais šriftas, plačiau vartotas 6–7-ajame dešimtmečiuose linotipiniam 
rinkimui (8–12 punktų) bei stambaus kegelio eilutėms lieti (16–42 punktų); pagal piešinį 
buvo gaminamas tiesus ir kursyvinis normaliai šviesus šriftas.

Baltika – spaustuvinis šriftas, sukurtas mažai kontrastingos antikvos pagrindu ir pagal 
piešinį gaminamas tiesus normaliai šviesus, kursyvinis normaliai šviesus ir tiesus normaliai 
pusiau juodas rankiniam rinkimui (6–48 punktų), linotipiniam rinkimui (6–12 punktų), 
stambaus kegelio eilučių liejimui (14–42 punktų).

Bigas – išilginis įspaudas knygos kietviršyje, kad viršelis lengviau atsiverstų.

Bitas – elementarusis informacijos matavimo vienetas, lygus informacijos kiekiui, kurį 
galima perduoti arba užrašyti vienu iš dviejų galimų signalų; juo reiškiama skaitmeninių 
skaičiavimo mašinų (kompiuterių) atminties talpa, žodžių ilgumas.

Briliantas – pats smulkiausias šriftas, kurio kegelis – 3 punktai (apie 1,13 mm).

Brūkšnelis, defisas – skyrybos ženklas, vartojamas tarp dviejų to paties asmens pavardžių 
arba tarp pavardės ir slapyvardžio, dvigubuose valstybių arba administracinių centrų 
pavadinimuose, prieš skaitmenį, įeinantį į pavadinimą, keliant žodžius į kitą eilutę, juos 
skaidant skiemenimis ir trumpinant, pažymint žodžių dalių (priešdėlio, priesagos) vietą.

Butelis – talpyklė, dažniausiai aukštas indas, paprastai cilindro formos, su siauru kakliuku, 
patogiu užkimšti kamščiu ar uždaryti dangteliu.

Ciceras – spaustuvinis šriftas, kurio kegelis – 12 punktų (apie 4,5 mm); juo spausdinamos 
knygos vaikams, mažesnės knygų, žurnalų bei laikraščių antraštės.

Dalis – leidinio (paprastai knygos) skyrius, poskyris, skirsnis, dažniausiai turintis antraštę, 
gali būti išleistas ir atskiru leidiniu.

Dalytuvai (angl. dispense – dalinti) – stendas, ant kurio tvirtinama kišenė lankstinukams.
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Darbinis paviršius – vienas pagrindinių darbo vietos elementų. Jo formą, dydį lemia 
pareigų specifika, sprendžiamų uždavinių pobūdis, technologiniai reikalavimai, kūno 
padėtis, antropometriniai duomenys, darbo priemonių ir daiktų skaičius ir dydis.

Darbo vieta –erdvė, aprūpinta būtinomis priemonėmis (baldais, įranga, prietaisais, valdymo 
elementais, pagalbiniais instrumentais), kurioje įgyvendinama vykdytojo arba grupės 
vykdytojų veikla. Darbo vieta turi tris pagrindinius elementus: darbo įrankį, darbo priemones 
ir darbo objektą.

Daugiaelementės kompozicijos – bendras visų elementų ryšys, sudarantis vieną visumą 
ir išreiškiantis bendrą mintį. Šis principas daugiausia lemia daugiaelementės kompozicijos 
susidarymą. Daugiaelementės frontalinės kompozicijos gali turėti skirtingas formas: 
linijines, plokščias, šriftines.

Deimantas – smulkus spaustuvinis šriftas, kurio kegelis – 4 punktai (apie 1,5 mm).

Dekoratyvinė teminė kompozicija – šiuo atveju teminėje kompozicijoje siužetinis 
pasakojimas priklauso nuo kompozicijos tikslų. Tai pabrėžia ir išsamiau atpasakoja kūrybos 
mintį. Tokia kompozicija prisitaiko dažniausiai prie kokių nors architektūrinių formų arba 
siejasi su kitomis taikomosiomis kūrybomis ir pati yra kitos kompozicijos dalis. Dažnai 
dekoratyvinės teminės kompozicijos naudojamos liaudės mene, apipavidalinant knygas 
(knygų viršeliai, ekslibriai), visuomeninių patalpų (metro, teatrų) interjeruose, biuruose.

Devizas – trumpa lengvai įsimenama frazė, kovinis firmos šūkis. Devizo tikslas – garantuoti 
laipsnišką reklaminę kampaniją ir trumpai išdėstyti pagrindinę temą arba idėją, kuri 
asocijuotųsi su preke arba firmos pavadinimu.

Disimetrija – dalinis simetrijos pažeidimas.

Dvikorpusis – teksto spaustuvinis šriftas, kurio kegelis – 20 punktų (7,52 mm); vartojamas 
antraštėms ir vaikiškoms knygoms spausdinti.

Eilutė – žodžiai, raidės, skaičiai, natos ir kiti ženklai, išdėstyti vienoje horizontalioje puslapio, 
skilties linijoje; sudėtinė spaustuvinio rinkinio dalis (horizontaliai išdėstytos literos).

Erdvinė kompozicija – erdvinėje kompozicijoje perteikiami erdvės, kurioje yra objektai, 
dydžiai. Be to, netgi paties mažiausio elemento reikšmė tokiai kompozicijai yra labai svarbi.
Erdvė gali būti kuriama dviem būdais:

–  viduje ribų, sudarytų iš objektų (uždara erdvė). Tokios erdvinės kompozicijos 
pavyzdžiai – miesto aikščių, apsuptų namais, architektūra, muziejų salių įrengimai;

–  aplink objektus (atvira erdvė) – Egipto piramidės, šalia kurių yra neapribota erdvė, 
Knoto akmenų sodas;

Pagrindiniai erdvinės kompozicijos komponentai:
– apimantys, formuojantys erdvę;
– medžiagos, formuojančios apimtį.

Ergonomika – mokslas apie žmogaus veiklą šiuolaikinės gamybos ir buities sąlygomis, 
be to, ji lemia paruoštų gaminių kokybės reikalavimus. Pagrindinė ergonomikos užduotis – 
darbo įrankių ir sąlygų optimizacija, taip pat žmogaus gyvenimo aprūpinimas būtinais 
patogumais tam, kad būtų išsaugota jo sveikata ir darbingumas.
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Ergonominiai kokybės rodikliai – gaminio parametrų ir žmogaus anatominių, fiziologinių 
ir psichologinių charakteristikų atitikimo laipsnio rodikliai. Jiems priskiriami:

–  higieniniai, lemiantys gaminio ir gamybinės arba buitinės srities atitiktį sanitarijos 
higienos normoms ir tokių parametrų rekomendacijoms, kaip apšvietimas, vėdinimas, 
temperatūra, drėgmė, slėgis, dulkės, toksiškumas, triukšmas, vibracijos, kenksmingos 
spinduliuotės ir pan.;

–  antropometriniai, nustatantys konstrukcijos atitiktį žmogaus kūno dydžiui ir formai bei 
jo atskiriems organams (pavyzdžiui, valdymo elementų (jungiklių) atitiktis rankai ir 
t. t.);

–  fiziologiniai ir psichologiniai, nustatantys gamybos įrenginių charakteristikų atitiktį 
žmogaus galimybėms: jėga, greitis, regėjimas, klausa, lytėjimas, uoslė (pavyzdžiui, 
valdymo elementų radijo aparatūros skydelyje komponavimas, indikatorinių prietaisų 
išdėstymas, signalinių įtaisų galingumas, firminių ir rodomųjų ženklų vaizdo ryškumas 
ir kt.).

Eskizas – metmenys, pirminis piešinys ar brėžinys, pagal kuriuos vėliau kas nors kuriama 
arba gaminama.

Etiketė – nedidelis lapelis, klijuojamas ant prekės arba jos pakuotės, informuojantis apie 
prekę, jos gamintoją; tai labai svarbus pakuotės elementas. Ji turi ne tik informuoti apie 
prekės savybes, bet ir atitikti jos pobūdį. Tai dekoratyviojo meno grafikos kūrinys, atitinkantis 
visus kompozicijos reikalavimus.

Failas, byla – vienodos struktūros ir vieno naudojimo būdo duomenų, susijusių su tam tikra 
tema arba problema, sankaupa, kuria duomenų (informacijos) apdorojimo procese laikoma 
viena įrašų grupė, turinti savo vardą ir laikoma ar apdorojama kaip visuma; kompiuterio 
programa, jos naudojamų duomenų dalis arba vartotojo sukurtas dokumentas.

Faktūra – paviršiaus reljefas: vaflinis, austas, žvynuotas ir t. t. Ji perduoda savo medžiagos 
savitumą kompozicijos elementams. Nuo jos priklauso spalvos suvokimas.

Firminio stiliaus konstanta atlieka vieną iš pagrindinių reklamos funkcijų – suteikti tam 
tikrai prekei (paslaugai) tam tikrą vaizdą, atskiriantį ją nuo konkurentų.

Firminis stilius (korporatyvinis identiškumas) – tai pastovių meninių ir tekstinių elementų 
visuose reklaminiuose įdirbiuose ir priemonėse visuma, spalvinių ir žodinių konstantų prekių 
bei firmos paslaugų identifikavimui parinkimas. Firminis stilius – tai visuotinai apžvalgai 
pateiktas individualumas.
Pagrindiniai firminio stiliaus komponentai:

– dalykiniai firmos dokumentai – blankai, vokai, vizitinės kortelės ir t. t.;
– spausdinta reklama – lankstinukai, prospektai, katalogai, plakatai ir t. t.;
– suvenyrinė produkcija – kalendoriai, bloknotai ir t. t.;
–  biuro interjerų, prekybos salių apipavidalinimas, informacinės (parodų)  

vitrinos ir ekspozicijos;
– žymėjimas ir pakuotės dizainas;
– specialieji drabužiai;
– firmos transporto apipavidalinimas ir kt.
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Firminis ženklas – prekės ženklo regimasis vaizdas, vienas iš pagrindinių firminio stiliaus 
elementų. Firminis ženklas turi atitikti tokius reikalavimus:

–  emocionali informacija – suteikti tam tikrą informaciją apie organizacijos veiklos 
pobūdį;

– patrauklumas – norėti jį apžiūrėti įdėmiau;
– individualumas – nebūti panašiam į kitus ženklus; 
– įsidėmėjimas ir atpažinimas – būti lakoniškam, bet ne primityviam, turėti savo charakterį.

Reikalavimai, keliami ženklo komponavimui:
− išlaikyti komponavimo elementų stilistinį vientisumą;
−  išlaikyti kiekinį matavimą (minimumas meninių vaizdinių elementų, maksimumas – 

išraiškingumo);
− kompozicinė pusiausvyra;
−  vidinis suplanavimas. Sumažintas arba padidintas ženklas turi būti gerai suprantamas, 

įskaitomas. Atminkite, kad ženklas gali būti pavaizduotas ir vizitinėse kortelėse, ir ant 
išorinio reklaminio stendo, todėl jis turi būti gerai matomas esant ir dideliam, ir labai 
mažam masteliui;

− vidinės struktūros baigtumas;
− kompozicinio sprendimo organiškumas;
− kruopščiai parinktas aukštos klasės grafinis atlikimas.

Fleksografinė spauda, fleksografija – iškiliosios spaudos būdas, kai spausdinama iš 
elastingų (guminių, plastiko) spaudos formų greit džiūstančiais organiniais sintetiniais 
dažais rotacinėmis mašinomis keliomis spalvomis ant įvairių rūšių popieriaus, celofano, 
sintetinės plėvelės, metalo folijos. Fleksografinė spauda yra labiausiai paplitęs spaudos 
metodas gofruotojo kartono pakuotės pramonėje. Fleksografijoje naudojami spaustuviniai 
dažai yra pagaminti vandens pagrindu.

Folija – popierinė kalkė arba skaidri plėvelė su pigmento, bronzos ar aliuminio miltelių 
sluoksneliu, naudojama tekstui ar vaizdams viršelyje ir šiaip popieriuje įspausti.

Formali kompozicija susideda iš linijų ir potėpių, jie suteikia kompozicijai logiškumo.

Formatas – Dokumento arba jo dalies (rašmens, skaičiaus, datos, pastraipos, lentelės ir kt.) 
vaizdavimo ir apipavidalinimo būdas, popieriaus lapo ar gatavo spaudinio plotis ir aukštis, 
matuojamas centimetrais (popierius 70×90, spaudinys 70×90/16).

Formos pusiausvyra – kai visi elementai tarpusavyje subalansuoti. Kompozicijos 
pusiausvyra gali būti pastovi arba dinamiška. Pusiausvyra labai būdinga kompozicijoms, 
turinčioms vertikaliąją simetrijos ašį.

Fotografija – vaizdų išsaugojimo technologija, naudojant mechaninius, cheminius ar 
skaitmeninius metodus; fotonuotrauka; mokslo, technikos ir kultūros sritis, apimanti metodų 
ir priemonių paieškas, kaip gauti vaizdą šviesai jautriuose sluoksniuose, pasitelkiant optinius 
signalus, kaip tuos signalus užfiksuoti.

Fotoiliustracija – fotonuotrauka, kurios paskirtis – papildyti rašinius, iliustruoti, papuošti 
vieną ar kelis rašinius, parodyti, apie ką rašoma publikacijoje.

Fraktūra – siaurų, smailių, laužtinių kontūrų šriftas, klasikinė gotiškojo šrifto atmaina, 
sukurta XVI a. Vokietijoje ir vartota Mažojoje Lietuvoje iki 1944 m. 
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Frazė – su intonacija ir reikšmingai užbaigtas žodžių junginys, paprastai išreikštas vienu 
sakiniu.

Frontalinė kompozicija – jeigu kompozicija formuojama plokštumoje dviem kryptimis 
(vertikaliai ir horizontaliai), o gylis išreikštas neaiškiai, susikuria plokštuminė arba frontalinė 
forma

Gamybinis leidinys – leidinys, kuriame spausdinama technikos, technologijos bei gamybos 
organizavimo informacija, skirta gamyboje dirbantiems specialistams.

Garnitūra – to paties piešinio, stiliaus ir paskirties šriftų rinkinys; pagal šriftų kontrastingumą, 
raidžių konstrukciją, paskirtį dažniausiai išskiriamos šešios garnitūrų grupės.

Giliaspaudė, gilioji spauda – spaudos būdas, taikomas grafikoje ir poligrafijoje, kai spaudos 
formos spausdinamieji elementai yra įdubę, o tarpiniai iškilūs, aukštesni. Spausdinant dažai 
užpildo visą formą, bet nuo iškilusių tarpinių elementų specialia plokštele (rakeliu) jie 
nubraukiami, ir ant atspaudo patenka tik iš įdubimų.

Gotiškasis šriftas – lotyniškasis gotikos stiliaus šriftas, susidaręs X–XI a. Italijoje ir 
Prancūzijoje; pirmą kartą spausdinimui panaudojo J. Gutenbergas XV a. Turi keturias 
atmainas: tekstūrą, fraktūrą, švabacherį ir gotiškąją antikvą.

Grafikas – brėžinys, vaizduojantis įvairių reiškinių ir su jais susijusių veiksnių tarpusavio 
ryšius (santykius, kitimą ir pan.); laikraščių ir žurnalų spausdinimo (gamybos technologinio 
proceso) kalendorinis ar valandinis planas.

Grafinis dizainas (angl. graphic design) – tai dizaino rūšis susijusi su grafinių 
apipavidalinimu, vizualine reklama, leidyba.

Groteskas – šriftas, kurio raidžių linijos vienodo storio, nėra serifų; naudojamas laikraščių 
straipsnių antraštėms, skelbimams, afišoms.

Gutenbergo šriftas – gotiškasis, smailiųjų raidžių, pirmasis spausdintinis šriftas (tekstūra), 
kuriuo 1456 m. buvo išspausdinta J. Gutenbergo vadinamoji 42 eilučių Biblija.

Ideografinis raštas – raštas, kurio ženklai – ideogramos – yra specialūs simboliai, atsiradę iš 
primityvių piešinių, ir žymi ne atskirą garsą arba skiemenį, o visą žodį arba sąvoką.

iliustracija (lot. iliustratio – vaizdus aiškinimas; vaizdavimas) – grafikos kūrinys, puošiantis, 
aiškinantis, papildantis, tekstą, fotografija, brėžinys, raižinys, paaiškinantis, papildantis arba 
puošiantis knygos, žurnalo, laikraščio, kitokio leidinio tekstą. Iliustravimas – iliustracijų 
dėjimas į tekstą, teksto aiškinimas, puošimas iliustracijomis; iliustracijų darymas; pavyzdžių 
pateikimas minčiai paaiškinti arba įrodyti.

Informacinės lentynos – lentynų ilgis – nuo 15 iki 50 cm, jos gaminamos iš gofruoto 
kartono arba plono plastiko. Konstrukcijos požiūriu jos gali būti stačiakampės su įlenkimu 
(bigu) arba su iškirtimu ir bigu.

informacinis leidinys – leidinys, pateikiantis trumpas mokslines, mokslo populiarinimo ar 
taikomojo pobūdžio žinias arba susistemintas žinias apie spaudinius.

instrukcija – leidinys, pateikiantis normas ir taisykles, reguliuojančias tam tikros veiklos 
tvarką ir sąlygas, normas, nustatančias aukštesnio lygio normatyvinių aktų vykdymą.
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intarpas – į rašinį įterpta tam tikra teksto dalis; įterpimas. Interliniažas – tarpas tarp dviejų 
gretimų eilučių: atstumas tarp viršutinės eilutės apatinės linijos ir apatinės eilutės mažųjų 
raidžių viršutinės linijos.

interlinija – spaustuvinė tarpinė medžiaga: metalinė žemesnė už šriftą plokštelė tarpams 
tarp rinkinio eilučių padidinti.

Įpakavimo kartonas – pagrindiniai jo pranašumai: tvirtumas, lengvumas, ekologiškumas, 
paprastumas konstruojant, universalumas, prieinama kaina.

Išretinimas – teksto surinkimas, paliekant tarp raidžių ar eilučių norimus didesnius tarpus.

Įtrauka – tarpas pirmoje eilutėje, žymintis pastraipos pradžią (vienodas visam leidinio 
tekstui).

Įvadas – pradedamoji kalbos, straipsnio, kūrinio dalis, kurioje trumpai supažindinama 
su turiniu, apibūdinama paskirtis, parengimo metodika ir pan. Įžanga – parengiamoji, 
pradedamoji veikalo, knygos, straipsnio dalis; įvadas.

iVP – informacijos vaizdavimo priemonės; prie jų priskiriami: prietaisai, vaizduokliai, 
menamos schemos (sąlyginis valdymo elementų grafinis vaizdas), švieslentė duomenims 
vaizduoti.

–  pagal turinį IVP turi adekvačiai atvaizduoti valdymo objektus, išorinę aplinką ir pačios 
valdymo sistemos būklę;

–  pagal informacijos kiekį IVP turi užtikrinti optimalų informacijos balansą, t. y. suteikti 
išsamią informaciją;

–  pagal formą ir kompoziciją reikia užtikrinti IVP atitiktį gamybinio proceso uždaviniams 
ir žmogaus galimybėms pagal informacijos įvertinimo ir valdymo veiksnių įgyvendinimo 
pavyzdį, analizę.

Kainynas, kainoraštis – normatyvinis arba informacinis leidinys, kuriame pateikiamas 
paslaugų, prekių, medžiagų, gaminių, leidinių (pvz., knygų, žurnalų, laikraščių) sąrašas su 
kainomis.

Kainoraščiai – firminiai stiliaus elementai. Jie gaminami iš įvairių medžiagų (plastiko, 
popieriaus, skirto dizainui, kartono), įvairių formų ir matmenų, naudojant įvairią technologiją 
(iškirtimo, įspaudimo, lakavimo, laminavimo, šilkografijos ir t. t.), įvairių konstrukcijų 
(plokščios, tūrinės, sudėtinės, sudedamosios).

Kalandras [pranc. calandre < calandrer – kočioti, blizginti] – kelių velenų presas audiniui, 
trikotažui, popieriui, gumai, plastikui lyginti, blizginti arba reljefiniam piešiniui ant jų 
įspausti.

Kaligrafija – dailyraštis, gražaus ir raiškaus rašymo menas, kurio svarbiausias elementas 
yra ranka rašytas arba pieštas ir įvairiai (ornamentais, inicialais, originaliomis linijomis, 
apvedžiojimais, šešėliais) dekoruotas tekstas.

Kaligrafinis šriftas – šriftas tekstui puošti, darantis jį emocingesnį ir vaizdingesnį;

būdingas rankraštinėms miniatiūroms, laiškams, dokumentams, plakatams.

Kapitelis – spaustuvinis šriftas, turintis didžiųjų raidžių formą, o mažųjų dydį; vartojamas 
pavardėms, antraštėms, terminams ir kitiems žodžiams tekste išskirti.
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Katalogas – informacinis arba reklaminis leidinys, kuriame tam tikra tvarka išvardijami ir 
apibūdinami leidiniai ar kiti daiktai.

Kegelis – spaustuvinio šrifto matmuo, literos dydis (atstumas tarp literos viršutinės ir 
apatinės briaunos), matuojamas punktais. 

Kietviršis – standus knygos apdaras, dažniausiai kartoninis, apklijuotas popieriumi, 
techniniu audeklu, plastiku, kartais oda; saugo knygą nuo žalojimo, pailgina jos naudojimą, 
gali ją papuošti.

Kirilica – slavų švietėjo Kirilo vardu pavadinta abėcėlė, kuri, manoma, sukurta IX a. Pietų 
Bulgarijoje graikų rašto pagrindu. Turi 43 raides ir nuo kitos senosios slavų abėcėlės – 
glagolicos – skiriasi daugiausia raidžių forma. 1708 m. Rusijoje Petro I iniciatyva buvo 
modifikuota ir pavadinta graždanka.

Kišeninis leidinys – mažo (paprastai 107×177 mm) formato leidinys, patogus skaityti 
kelionėje, nešiotis kišenėje; toks formatas gaunamas 75×90 cm dydžio spaudos popieriaus 
lapą sulanksčius į 32 dalis.

Knyga – neperiodinis, didesnis negu 3 spaudos lankų, arba 48 puslapių, leidinys, 
sukomplektuotas iš spausdintų ir sulankstytų lapų ir įrištas į storo popieriaus, kartono ar 
kitokį viršelį.

Knygos dizainas – knygos išvaizdos ir apipavidalinimo projektavimas, apimantis popieriaus 
rūšies bei šrifto parinkimą, puslapių teksto, iliustracijų, paraščių komponavimą, tarpų tarp 
eilučių nustatymą, įrišimo būdo bei viršelio audinio nurodymą.

Knygos elementai – knygos materialinės sudedamosios dalys, sudarančios knygos struktūrą. 
Pagal paskirtį ir funkcijas elementai yra išoriniai (formatas, apimtis, viršelis, priešlapis ir 
aplankas) ir vidiniai (tekstas, iliustracijos, antraštiniai elementai ir knygos puslapis).

Knygos formatas – knygos plotis ir aukštis; žymima dvejopai: 1) pagal popieriaus lakšto 
formatą, pavyzdžiui, 60×90/16, kur pirmieji du skaičiai reiškia popieriaus lakšto dydį 
centimetrais, o trečiasis skaičius (16) – į kiek dalių sulenktas popieriaus lakštas; 2) pagal 
išspausdinto ir apipjaustyto knygos bloko puslapio dydį milimetrais, pavyzdžiui, 145×215, 
kur pirmas skaičius reiškia puslapio plotį, antras – ilgį.

Knygų grafika – grafikos kūriniai, papildantys, puošiantys knygų, periodinių leidinių 
tekstą. Tai iliustracijos (miniatiūros, atsklandos, užsklandos, ornamentai, inicialai, vinjetės), 
viršelių ir antraštinių lapų kompozicijos, meniniai šriftai, kuriami medžio, vario raižinių, 
oforto, litografijos ir kitokia technika. 

Kolenkoras – medvilninis drobinio pynimo, įmirkytas klijais audeklas, naudojamas knygų 
viršeliams.

Kolonelis – spaustuvinis šriftas, kurio kegelis – 7 punktai (2,63 mm); minionas.

Komplektinis leidinys – segtuve ar aplanke išleisti savarankiški lakštiniai leidiniai, kuriuos 
sieja tematika arba skaitymo tikslai.

Kompozicija – atskirų kūrinio elementų tarpusavio sandara ir išsidėstymas.

Kompozicijos centras – pagrindinis esminis elementas yra kompozicijos centras. Jis yra 
santykinis dydis. Jo forma ir išsidėstymas yra nesvarbūs. Svarbu, kad kompozicijos centras 
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visada turi tašką ar liniją, pagal kuriuos nustatoma šoninių dalių arba apačios ir viršaus 
pusiausvyra.

Kompozicijos medžiagos – medžiagos pasirinkimas pirmiausia priklauso nuo funkcionalumo 
reikalavimų, bet kiekviena medžiaga turi savo meninių ypatumų ir į tai privaloma atsižvelgti. 
Sudėtiniai elementai gali būti lygūs ir šiurkštoki, blizgantys ir matiniai, minkšti ir tvirti, ir 
t. t. Išraiškingumas sukuriamas parenkant medžiagos tekstūrą ir faktūrą.

Kompozicijų charakteris – gali būti statinis arba dinaminis. Dinamikai, judėjimui išreikšti 
naudojami:

− kryptis pagal įstrižainės linijas;
− laisva erdvė prieš judantį objektą;
− kulminacijos judėjimo momentas. Statikos, ramybės išraiškos sąlygos:
− įstrižų krypčių nebuvimas;
− laisvos erdvės minimumas;
− statinės pozos;
− simetrija, pusiausvyra;
− visa kompozicija įbrėžta į paprastą geometrinę formą (trikampį, kvadratą, ovalą).

Kontrastas – ryškus kompozicijos elementų skirtumas – stipri priemonė, padidinanti raišką. 
Tai priešingų charakteristikų derinys, kai supriešintas didelis ir mažas, linijos ir dėmės, 
tamsa ir šviesa.

Kursyvas – įvairaus kegelio ir garnitūros spaustuvinis šriftas, pasviręs į dešinę maždaug 
15 laipsnių kampu; panašus į ranka rašytas raides, dažniausiai vartojamas išskyrimams, 
pabrėžimams tekste.

Kvadratas – antraštinis spaustuvinis šriftas, kurio kegelis – 48 punktai (18,04 mm); 
spaustuvinio šrifto, rinkinio formato bei puslapio lauko matavimo vienetas, lygus 48 
punktams; spaustuvinė 48 punktų ilgio tarpinė medžiaga nepilnoms eilutėms užpildyti.

Laikraštis – spaudos leidinio tipas, sulankstytų lapų pavidalo periodinis leidinys, kuriame 
operatyviai skelbiamos politinio, visuomeninio, ekonominio, kultūrinio gyvenimo žinios, 
grožinės literatūros kūriniai, reklama. Pagal periodiškumą laikraščiai skirstomi į dienraščius, 
savaitraščius ir tiesiog laikraščius.

Lakštinis leidinys – leidinys iš vieno ar kelių bet kokio formato išspausdintų nesusegtų lapų.

Laminavimas – spaudinių apsaugos būdas, kai popieriaus lapas iš abiejų pusių aptraukiamas 
skaidria plėvele. Laminavimas turi keletą funkcijų: gali būti kaip apsauginė-dekoratyvinė 
priemonė (su skaidriomis plėvelėmis), kaip ypatinga dizaino išraiškos forma. Karštu 
būdu plastikine plėvele dengiamas popieriaus paviršius sutvirtėja, ant jo nelieka pirštų 
atspaudų, ilgiau išsilaiko prekinė leidinio išvaizda. Ši technologija tinka bukletų viršeliams, 
gaminiams, kurie bus dažnai vartomi. Blizgi laminavimo plėvelė suteiks viršeliui spindesio, 
aktyvesnės spalvos atkreips vartotojų dėmesį. Matinė laminavimo plėvelė ne tik slopina 
nepageidaujamą blizgesį, bet ir suteikia gaminiui tauraus žavesio bei solidumo.

Lankstinukas – viename popieriaus lape išspausdintas ir vieną ar kelis kartus sulankstytas, 
bet nesusegtas leidinys (pavyzdžiui, reklaminis, informacinis lapelis).

Lapelis – neperiodinis nuo 1 iki 4 puslapių leidinys, kuriame pateikiamas informacinio arba 
reklaminio pobūdžio tekstas bei iliustracijos.



Lederinas (vok. Leder – oda) – knygų viršeliams naudojamas medvilninis audinys arba 
popierius, taip pat popierius su neskaidria elastinga nitroceliuliozės plėvele su pigmentais.

Leidinio formatas – leidinio puslapio plotis ir aukštis. Knygos formatas paprastai 
nurodomas pagal spaudos popieriaus lapo matmenis (ilgį ir plotį) centimetrais ir iš jo gautų 
puslapių (lapo dalių) skaičių arba tiesiog matuojant knygos puslapį milimetrais (pavyzdžiui, 
70×100/16 arba 170×240 mm), o laikraščio – pagal spaudos popieriaus lapo lenkimų skaičių 
(formatas A2 – 1 lenkimas, A3 – 2 lenkimai, A4 – 3 lenkimai).

Leidinio kaina – leidinio vieno egzemplioriaus mažmeninė kaina, dažniausiai nurodoma jo 
metrikoje ir viršelyje; apskaičiuojama pagal vieno egzemplioriaus savikainą, jo realizavimo 
išlaidas ir planuojamą pelną.

Leidinio maketas – parengiamasis leidinio egzempliorius prieš spausdinant tiražą, teksto ir 
iliustracijų montavimo puslapiuose pavyzdys.

Leidinio tiražas – vieno pavadinimo ir vieno leidimo knygos, žurnalo, laikraščio išspausdintų 
egzempliorių skaičius. Būna dalinis, vienkartis, papildomasis, metinis tiražas.

Linija – spaudmuo, kurio akutė perteikia brūkšnio piešinį; brūkšnio plokštelės atspaudas 
popieriuje.

Linijinė kompozicija – perduodant toninę formos grafiką, naudojama įvairi technika ir 
formos kūrimo būdai: užpylimai (lygiems, švelniems paviršiams), nuplovimai (minkštiems 
toniniams paviršiams modeliuoti), išplovimai (efektingoms užtakoms sukurti), užpurškimai, 
tamponavimas ir t. t. Linijinių formų kryptis apibrėžia arba kompozicijos stabilumą (esant 
horizontaliai orientacijai), arba dinamiškumą (esant vertikaliai arba nuožulniai orientacijai).

Logotipas – charakteringai apipavidalintas produkto arba jo gamintojo pavadinimas.

Lotyniškasis šriftas – lotynų rašto grafinis pavidalas. Šį šriftą vartoja daugelis pasaulio 
tautų, taip pat ir lietuviai.

Majuskulė – raidė, turinti didžiosios raidės piešinį, o vartojama pagal mažosios raidės 
reikšmę.

maketavimas – leidinio maketo rengimas.

Manucijaus šriftas – italų spaustuvininko Aldo Manucijaus XV a. pabaigoje – XVI a. 
pradžioje sukurtas šriftas, dar vadinamas aldinu.

masinis leidinys – leidinys skirtas plačiai skaitytojų auditorijai (Lietuvoje jo tiražas – 
daugiau kaip 30 000 egzempliorių).

mastas – daikto dydis, lyginant su etalonu.

Mažaformatis leidinys – kišeninio formato leidinys, didesnis už miniatiūrinę knygą (per 
100×100 mm), bet neviršija formato 60×90/32.

Mažatiražis leidinys – leidinys, išspausdintas nedideliu egzempliorių skaičiumi (Lietuvoje – 
mažesniu kaip 100 egz.).

Meno kūrinys – objektas, turintis estetinių vertybių savybių, meninės kūrybos materialus 
produktas. Meno kūrinio sąvoka apima: vaizduojamąjį meną (tapybą, skulptūrą, fotografiją ir 
t. t.), meninius literatūrinius tekstus (romanus, apysakas, papasakojimus ir t. t.), architektūrinį 
arba landšaftinį dizainą, muzikines kompozicijas, improvizacijas, kino menus, animaciją.
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metras – vienodų arba skirtingų požymių kartojimasis vienodu intervalu. Vizualiai metrinei 
eilei charakteringas elementų pasiskirstymas vienodais intervalais.

Miniatiūrinis leidinys – mažo formato (ne didesnis kaip 100×100 mm) leidinys, 
išspausdintas smulkiu, bet lengvai skaitomu šriftu.

minionas – spaustuvinis šriftas, kurio kegelis – 7 punktai (2,63 mm); kolonelis. 

minuskulai – mažosios raidės, senovės graikų ir lotynų raštijos mažųjų raidžių raštas.

Minuskulė – mažųjų raidžių raštas, kuriame ir didžiosios raidės užrašomos mažosiomis. 

mitelis – spaustuvinis šriftas, kurio kegelis – 14 punktų (5,16 mm).

muaras – popierius su išspausdintu iškiliu piešiniu, keičiančiu spalvas; pašalinis, prastos 
kokybės vaizdas, atsirandantis spaudinyje dėl nekokybiškos klišės.

Natiurmortas – negyvų daiktų deriniai.

Niuansas – toks kompozicijos elementų santykis, kuriam esant vyrauja tapatybė, bet yra ir 
neryškių skirtumų. Niuanse nėra ryškiai išreikštų priešybių, jis atlieka atspalvio vaidmenį, 
padeda išvengti monotoniškumo.

Numeracija – leidinių, jų dalių, lapų, skilčių ar puslapių žymėjimas eilės numeriais.

Oficialusis leidinys – įstatyminio, normatyvinio arba direktyvinio pobūdžio leidinys, 
leidžiamas valstybinių ar visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių, įstaigų ir 
žinybų.

Ofsetas, ofsetinė spauda – plokščiaspaudės būdas, kai dažai nuo spaudos formos ant 
popieriaus patenka ne tiesiog, o per tarpinį cilindrą; spaudinio atvaizdas spaudos formoje 
(fotochemiškai apdorotoje metalinėje plokštėje) yra tiesioginis, o ne atvirkščias kaip kitų 
spaudos būdų. Ofsetinė spauda yra populiariausia spaudos rinkoje, užima apie 50 proc. 
pasaulinės spaudos rinkos. Labiausiai vertinami šios spaudos būdo pranašumai – aukšta 
kokybė ir mažos paruošimo sąnaudos.

Ofsetinė spausdinimo mašina – rotacinė plokščiaspaudės būdu spausdinanti mašina; gali 
būti ritininė, spausdinanti ant popieriaus iš rulono, ir lakštinė, spausdinanti ant popieriaus 
lakštų.

Operatyvioji poligrafija – spaudos būdas, kai spaudos forma ne renkama, o reprodukuojama 
nuo originalo maketo; originalo maketas renkamas paprasta rašomąja mašinėle, specialia 
renkamąja spausdinimo mašina arba kompiuteriu, o spausdinama ofsetiniu būdu, dažniausiai 
rotaprintu.

Originalas – tikras, autentiškas rankraštis ar knyga; tekstas, parašytas autoriaus ranka 
ar rašomąja mašinėle, surinktas kompiuteriu, piešinys, brėžinys, fotografija, autoriaus 
peržiūrėti, aprobuoti.

Originalas maketas – leidyklos parengtas originalas spaudai, kurio kiekvieną puslapį 
atitinka būsimojo leidinio puslapis.

Ornamentas – leidinio iliustravimo ir apipavidalinimo puošybos elementas, sudarytas 
iš vieno ar kelių ritmiškai pasikartojančių geometrinių arba vaizdinių figūrų, dailės ir 
architektūros puošybos elementas; raštas.
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Paantraštės – tai poskyrių antraštės.

Pagrindinis tekstas - apima visą informaciją, yra logiškas antraštės ir paantraštės tęsinys. 
Dažniausiai jis renkamas smulkesniu šriftu. Pagrindinis tekstas turi būti lakoniškas. Visa 
informacija pateikiama sąrašo markiravimo forma.

Pagalbinis tekstas – informacinis knygos tekstas, padedantis geriau suvokti pagrindinį 
tekstą ir naudotis leidiniu. Tai turinys, rodyklės, komentarai, literatūros sąrašai.

Pagrindinis tekstas – knygos ar kito leidinio tekstas, kuriame išdėstytas visas turinys.

Pakartotinis leidimas – leidinio perspausdinimas be pakeitimų arba su nedideliais 
pakeitimais, nurodant naują tiražą ir pakartojimo eilės numerį.

Pakuotės iš metalo – plastinės metalo savybės leidžia gaminti įvairią tarą – nuo tradicinių 
stačiakampių ir cilindrinių iki sudėtingų, lenktų, su reljefiniu paviršiumi.

Papildytasis leidimas – knygos leidimas, kuriame yra naujo teksto (skyrių, pastraipų) ar 
iliustracijų, palyginti su ankstesniuoju leidimu.

Papildomas tiražas – papildomai be pakeitimų iš to paties spaustuvinio rinkinio išspausdinta 
leidinio tiražo dalis.

Papirusas – rašomoji medžiaga, pagaminta iš papiruso stiebų ir pradėta vartoti senovės 
Egipte; senovės rankraštis, rašytas papiruse.

Paragrafas – knygos teksto dalis, skyrius, žymimas specialiu ženklu (&); pats tas ženklas 
(&).

Pasirašymas spaudai – leidybos aktas, kai atsakingi leidyklos arba redakcijos darbuotojai 
leidžia pradėti spausdinti tiražą.

Periodika, periodinė spauda – periodinių leidinių visuma.

Periodinis leidinys – reguliariai leidžiamas tuo pačiu pavadinimu, vis naujo turinio, vienodai 
apipavidalintas, paprastai vienodo formato ir apimties, numeruotas bei datuotas leidinys. Tai 
laikraštis (dienraštis, savaitraštis), žurnalas, biuletenis. 

Periodiškumas – periodinės spaudos požymis, parodantis leidinio ir laiko ryšį (išeinančių 
numerių skaičių per apibrėžtą laiką) ir susijęs su leidinio turinio aktualumu, tematikos 
įvairove ir spaudos poveikiu skaitytojams.

Perlas – spaustuvinis šriftas, kurio kegelis – 5 punktai (1,88 mm).

PEt buteliai – buteliai, pagaminti iš polietileno tereftalato. Plastikiniai buteliai naudojami 
bet kuriems skystiesiems produktams: vandeniui, tepalams, aliejams, buitinei chemijai. 
Galima pagaminti įvairiausių formų butelius ir kartu pabrėžti siūlomos prekės ypatingumą.

Petitas – spaustuvinis šriftas, kurio kegelis – 8 punktai (3,01 mm).

Plakatas – lakštinis agitacinis, reklaminis arba informacinis leidinys su iliustracijomis ir 
trumpu tekstu, spausdinamas vienoje popieriaus lapo pusėje.

Plokščiosios kompozicijos formatas – atvaizdo lauko riba.

Poligrafija – pramonės šaka, gaminanti spaudos produkciją – knygas, žurnalus, laikraščius 
ir kita; technikos šaka, apimanti spausdinimo priemonių gamybą ir technologiją.
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Poligrafijos mašinos – mašinos, kuriomis gaminama spaudos produkcija: spaudos formų 
gaminimo, spausdinimo ir spaudinių apdorojimo mašinos.

Poligrafiniai dažai, spaustuviniai dažai – poligrafinė dažomoji medžiaga (įvairūs 
pigmentai su papildomais komponentais), perteikianti vaizdą atspaude.

Popieriaus formatas – spaudos popieriaus lakšto dydis (ilgis ir plotis centimetrais), 
pavyzdžiui, 60×90, 60×84, 70×90, 70×108.

Popierius – plonalakštė medžiaga, sudaryta iš mechaniškai ir chemiškai apdoroto augalinio 
pluošto. 

PoS (Point of Sales) medžiagos – tai įvairi reklaminė atributika ir konstrukcijos, kurios 
įrengiamos prekybos vietose pirkėjui pritraukti. POS – angliškų žodžių Point of Sales 
trumpinys – prekybos taškas, prekybos vieta. Prie POS medžiagų galima priskirti lėkštutes 
grąžai su firmine simbolika, stovus, lentynas, stelažus ir pan. Medžiagos gali būti pačios 
įvairiausios: medis, plastikas metalas, kartonas, popierius.

Pramonės gaminių katalogas – leidinys, kuriame spausdinamas pramonės gaminių sąrašas 
ir svarbiausios techninės jų charakteristikos.

Prekės ženklas –pagal nustatytą užregistruotas, tvarką originaliai įformintas žymuo (meninis 
atvaizdas), būtinas įmonės prekių arba paslaugų pažinimui, taip pat jų reklamai. Prekių 
ženklas – vizualus prekės ženklo įvaizdis, skirtas prekei arba įmonei identifikuoti pirkėjo 
atmintyje. Registruotas prekės ženklas turi būti naudojamas su įspėjamuoju markiravimo 
ženklu (®) (registrated), kartais tai gali būti ženklas – prekės ženklas (Trade Mark, TM).

Prekybinė markė (logotipas, markė) – užregistruotas nustatyta tvarka originaliai įformintas 
ženklas (meninė išraiška), būtinas prekėms ir įmonės paslaugoms atpažinti, taip pat jų 
reklamai, ir turintis identifikuoti prekę arba firmą pirkėjo sąmonėje.

Proporcingumas – viso objekto ir jo dalių proporcingumas. Tai pagrindinė kompozicijos 
priemonė.

Prospektas – reklaminis arba informacinis leidinys, kuriame skelbiamos žinios apie 
objektus, numatomus gaminti, parduoti ar eksponuoti.

Punktas – spaustuvinių matų sistemos ilgio vienetas, lygus 0,3759 mm (Didžiojoje 
Britanijoje, JAV – 0,351 mm); punktais matuojami šriftai, tarpinė medžiaga, rinkinio 
formatas.

Raidė – yra abėcėlės fonetinis rašto ženklas, taip pat kalbos garso rašmuo. Paprastai 
kiekvieną garsą žymime atskira raide. Raidė – raidinio rašto grafinis ženklas, kuriuo žymimas 
garsas arba fonema; poligrafijoje – metalo, plastiko, medžio luitelis su reljefiniu veidrodiniu 
spaudos ženklo atvaizdu, litera.

Raštai – vienatomis ar daugiatomis, dažniausiai vieno autoriaus visų ar dalies (atrinktų) 
Kūrinių ir veikalų leidinys.

Raštas – kalbą žyminčių sutartinių ženklų sistema informacijai užrašyti, tekstas; nedidelės 
apimties pirminis dokumentas, kuriame trumpai išdėstytas koks nors klausimas.

reklama (pranc. réclame < lot. reclamo – rėkiu) – tiksliai nurodyto užsakovo apmokėta 
informacija apie prekę, paslaugą, pardavimo būdus, siekiant suformuoti teigiamą potencialių 
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pirkėjų požiūrį į tą prekę ar paslaugą. Reklama – kaip objektas yra informacija, skirta 
paveikti potencialius pirkėjus (vartotojus, tikslinę grupę) atlikti įvairius veiksmus, susijusius 
su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu.

Reklaminiai figūriniai stovai – padidintas gaminio vaizdas kaip reklamos personažas. 
Vaizdo – figūrų matmenys gali siekti 1–2 metrus. Jos įrengiamos ant grindų arba ant 
prekystalio naudojant stovą.

reklaminiai stovai – plakatai iš kartono, kurie tvirtinami ant sienų arba vitrinose.

reklaminis leidinys – informacinis leidinys, kuriame patrauklia, lengvai įsimenama forma 
skelbiamos žinios apie pramonės gaminius, teikiamas paslaugas, spaudai rengiamus arba jau 
išleistus leidinius.

Reklamos agentūra – įstaiga, rengianti ir platinanti užsakytas reklamas, tarpininkas tarp 
reklamuotojų ir reklamos priemonių.

ritmas – dėsninga kaita arba elementų, savybių, reiškinių pasikeitimas laike ir erdvėje. 
Ritmas – paties gyvenimo elementas: kvėpavimas, kūno plastika, dienos ir nakties eiliškumas.

Savaitraštis – periodinis leidinys, dažniausiai laikraštis, išeinantis kartą per savaitę. 

Simetrija – tam tikra tvarka, matematinis dėsningumas, leidžiantis pasikartojantiems 
daiktams išsidėstyti plokštumoje arba erdvėje vienas kito atžvilgiu. Simetrija – vienas 
svarbiausių formos organizacijos būdų, padedantis suvokti visumą. Senovėje simetrija 
buvo laikoma grožio etalonu, tų laikų vaizduojamajame mene simetriniai elementai buvo 
naudojami labai dažnai.

Spalvotoji spauda – daugiaspalvių toninių atvaizdų reprodukavimas, naudojant tris 
pagrindines spalvas: žydrą, geltoną ir purpurinę (jas maišant gaunamos visos kitos spalvos).

Spauda – leidinių spausdinimas, naudojant atitinkamai parengtas spaudos formas; tam 
tikras spausdinimo būdas; spaustuvės, leidyklos, redakcijos ir kitų panašių organizacijų bei 
poligrafijos įmonių produkcija.

Spaudinys – spaudos būdu gautas gaminys, leidinys.

Spaudmuo – spaudos ženklas, spaudos elementas: spausdinamasis (perteikiantis dažus) ir 
tarpinis (nespausdinamasis).

Spaudos būdas – spaustuvinių atspaudų gamybos technologija. Pagal spaudos formos 
spausdinamųjų elementų erdvinį pavidalą skiriami iškiliosios, plokščiosios (ofsetinės), 
giliosios ir trafaretinės spaudos būdai.

Spaudos fotografija – periodinio leidinio puslapyje padauginta nuotrauka, gauta iš paprastos 
fotografijos po techninio redagavimo ir spausdinimo poligrafijos įmonėje.

Spaudos inžinerija – informacinių technologijų dalis. Ji sujungia aukštųjų technologijų 
pasiekimus lazerių, medžiagų mokslo, mechanikos, informatikos srityje. Spaudos inžinerija 
apima tokius sektorius, kaip informacijos skleidimo, kultūros ir vaizduojamojo meno 
vertybių išsaugojimo, leidybos, reklamos, buitinio vartojimo paskirties spaudos gaminių, 
saugiosios (apsaugotos nuo padirbimo) spaudos gaminių, spaudos ant tekstilės, spausdintinės 
elektronikos ir kt. paruošimą bei išleidimą. Spaudos inžinerijos studijos susideda iš procesų 
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iki spausdinimo (originalų apdorojimas, maketavimas, dizaino darbai, spaudos formų 
gamyba), spausdinimo bei gaminių apdorojimo po spausdinimo.

Spaustuvinis šriftas – šriftas, kuriuo spaustuvėje spausdinamos knygos, periodiniai 
leidiniai, kiti spaudiniai.

Svyruoklės – mažos plokščios pakabos, pritvirtintos ant sienos arba ant bet kurios kitos 
vertikaliosios plokštumos lanksčia peršviečiama kojele. Į atskirą grupę išskirtos svyruoklės, 
turinčios T formos kojelę, pagamintos iš vieno plastiko lapo.

Šilkografija – tai spaudos būdas kai vaizdas dažais pernešamas per trafaretą ant norimo 
gaminio, kai piešiama tušu arba fotografuojama ant metalinio tinklelio rėmelyje ištempto 
šilko; apdorojus audinį, akytos vietos įtrinamos dažais ir popieriuje, stikle ar medyje 
padaromas atspaudas (taip kuriami estampai, plakatai, ekslibriai).

Šriftas – rašto ar spaudos ženklų grafinis pavidalas, tekstinių spaudmenų rinkinys, į kurį 
įeina įvairaus dydžio ir stiliaus renkamosios raidės bei kiti rašto ženklai.

Šrifto kontrastingumas – pagrindinių ir papildomų raidės elementų storio santykis. 

Šūkis – kirčiuota reklamos eilutė, trumpas lozungas, trumpas vaizdingas posakis. 

tapatumas – visiškai panašių objektų santykis: pasikartojantis ornamento raštas, plytos, 
sudarančios sieną, rąstai, iš kurių pastatyta troba. Tapatūs kompozicijos elementai dažnai 
sudaro daugumą, foną.

tekstas – išspausdintas, parašytas arba žodinės formos kūrinys (veikalas), jo fragmentas; 
spaustuvinio rinkinio dalis be iliustracijų.

Tekstinė pastaba – trumpas aiškinimas, pateiktas pagrindiniame tekste po aiškinamojo 
teksto, paprastai skliausteliuose.

Tekstiniai šriftai – spaustuviniai šriftai, kurių kegelis – 6–12 punktų.

tekstinis leidinys – leidinys, kuriame išspausdintas žodinis tekstas arba žodinis tekstas su 
chemijos ir matematikos formulėmis, iliustracijomis.

Teksto išskyrimas – leidinio teksto dalies (raidžių, ženklų, žodžių ar frazių) poligrafinio 
vaizdo, lyginant su visu tekstu, pakeitimas. Gali būti spausdinama kitu šriftu, kita spalva, 
pabraukiama, daroma įtrauka ir pan.

teksto rinkimas – rankraštinio teksto rengimas spausdinti. Skiriama: rankinis, mašininis, 
fotografinis, kompiuterinis. 

Tekstūra – tai vidinė medžiagos struktūra. Ji pasireiškia paviršiaus piešinyje. Išraiškingos 
tekstūros yra šios medžiagos: akmuo, medis, smėlis, grubus audinys.

Tipografika – spaudinio meninis apipavidalinimas tipografinėmis priemonėmis, rinkto 
teksto išdėstymo menas.

Trafaretinė spauda – spausdinimo būdas, kai dažai perkeliami ant popieriaus ne nuo spaudos 
formos, o perspaudžiami per trafaretą: trafaretinę spaudos formą sudarantis rėmelyje įtemptas 
šilkinis, sintetinis audeklas arba tankus metalinis tinklelis fotomechaniniu ar fotoelektroniniu 
būdu apdorojamas taip, kad jame susidaro dažus praleidžiantys spausdinamieji elementai 
ir jų nepraleidžiantys tarpiniai elementai. Trafaretinės spaudos būdas ypatingas tuo, kad 
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galima užtepto ypač storą dažų sluoksnį. Tiršti trafaretinės spaudos dažai pilami tiesiai ant 
trafaretinio tinklo ir spaudžiami gumine mente. Dažai per formų gamybos metu tinkle likusias 
atviras skylutes išspaudžiami tiesiai ant medžiagos. Šis spaudos būdas ypač paplitęs vizitinių 
kortelių gamyboje, taip pat spausdinti ant tekstilinių etikečių ar tiesiai ant pakuočių (indelių, 
dangtelių ir kt.), lipnių etikečių. Spaudoje šis būdas ypač naudingas, kai spausdinama 
ant skaidrių medžiagų, kur yra reikalingas neperšviečiamas, storas dažų sluoksnis. Taip 
užspausdinus dengiančią baltą spalvą, kitos spalvos, spausdinamos ant viršaus, taps žymiai 
ryškesnės.

Tūrinė kompozicija –kai šalia dviejų krypčių plokštumoje atsiranda ir trečioji kryptis – 
gylis.

Tūrinės konstrukcijos – pakuotės muliažas; tai padidinta prekės kopija, visiškai atkartojanti 
reklamuojamą prekę. Paprastai statoma į viršutinę lentyną arba vitrinoje.

Valdymo pultas – darbo vietos elementas, kai valdymas yra automatizuotas. Horizontalūs ir 
nuožulnūs skydeliai labiau tinka sėdimam darbui; vertikalūs – stovimam darbui. Nuožulnus 
skydelis geresnis už horizontalų.

Vinjetė – leidinio puošybos elementas; nedidelis, dažniausiai ornamentinis grafikos kūrinys 
rankraštinės knygos ar spausdinto leidinio antraštiniame lape, teksto (dalies, skyriaus) 
pradžioje ar pabaigoje.

Žurnalas – brošiūros ar knygos (kodekso) formos, dažniausiai su viršeliu ir iliustracijomis, 
įvairaus turinio ir paskirties periodinis leidinys, kuriame daugiausia spausdinami analitinio 
pobūdžio rašiniai.
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