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IZVLEČEK
Grafično oblikovanje je proces, kjer oblikovalec strankino idejo spremeni v resničnost oz. jo
realizira. V grafičnem procesu za nastanek končnega izdelka uporabljamo različne
računalniške programe, v katerih z združitvijo slik, simbolov in teksta naredimo izdelek s
podobo, ki nagovarja kupce. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu so
na kratko predstavljene ženske modne revije in njihov razvoj, podjetje Cosmopolitan in
njegova revija Cosmopolitan. V teorijo sta vključena tudi intervjuja z urednico in oblikovalko
revije Cosmopolitan, ki sta predstavili svoje naloge. V praktičnem delu je oblikovana lastna
modna revija, zato je opisan potek samega oblikovanja in predstavljene so tiste stvari, na
katere moramo biti pri oblikovanju revije še posebej pozorni.
Ključne besede: ženska modna revija, oblikovanje, tiskani medij, ofsetni tisk, oblikovalska
mreža.
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ABSTRAKT
MAGAZINE DESIGN - FROM THE DRAFT TO THE FINISHED PRODUCT
Graphic designing is a process in which the designer transforms their customer's ideas into
reality. The graphic designing process uses various computer programs for merging photos,
symbols and texts to create an end product that is appealing to the customers. The paper
consists of two parts. The theoretical part briefly introduces women’s fashion magazines and
their development, and presents the Cosmopolitan company and their magazine
Cosmopolitan. The first part also includes an interview with a Cosmopolitan editor and a
magazine designer, in which we talk about their work. In the empirical part, we designed our
own fashion magazine. We give a description of our designing process and emphasise some
of the more challenging parts in the magazine designing process.
Keywords: women's fashion magazine, designing, print media, offset printing, design grid
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1 UVOD
Revija je tiskan ali elektronski medij, ki vsebuje večje število člankov in slik ter izhaja v
točno določenih časovnih rokih. Na trgu je prisotnih veliko revij, ki so namenjene različnim
ciljnim skupinam. Zaradi tega se med seboj razlikujejo po vsebini, formatu, obliki in tehniki
tiska. V večini so tiskane večbarvno in vezane v mehke platnice, šivane z žico skozi hrbet ali
lepljene (Golob, Pezdevšek 2010, str. 61).
Glede vsebine se revije delijo v tri različne skupine:
 potrošniške revije: ženske revije, revije za mlade, moške revije, revije za dom in vrt,
avtomobilistične revije, revije za prosti čas, računalniške revije itd.,
 poslovne revije,
 znanstvene revije.
Ker so oglasi postali sestavni del našega vsakdana, je tudi pri revijah tako, da je 80 % revije
namenjenih oglaševanju in prodaji izdelkov, ostalih 30 % pa je namenjenih podajanju
informacij bralcu. Naloga oblikovalca je, da v poplavi vseh različnih oglasov oblikuje
unikaten in izstopajoč oglas, ki bo pritegnil bralčevo pozornost in v njem vzbudil potrebo po
nakupu tega izdelka. To pa je kar zahtevna naloga, saj smo postali skoraj imuni na oglase oz.
jih gledamo, ampak jih v veliki večini sploh ne opazimo.
Oglaševanje v revijah je začaran krog. Več oglasov kot vsebuje revija, manj bralcev jo bere.
Če jo bere manj bralcev, revija za preživetje potrebuje več oglasov, tako pa se posledično spet
zmanjša število bralcev. V današnjem času lahko informacije najdemo na internetu in vidimo
manj reklam kot pa v sami reviji. Pri tem pa še prihranimo, saj so cene nekaterih revij kar
precej visoke.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

KRATKA ZGODOVINA REVIJE

Prva tiskana publikacija, ki jo lahko poimenujemo revija, je Erbauliche Monaths
Underredungen, ki jo je ustvaril nemški teolog in pesnik Johann Rist. Je literarna filozofska
revija, ki je bila prvič objavljena leta 1663 v Nemčiji. Izraz revija je nastal leta 1731, ko je
Anglež Edward Cave objavil tiskano publikacijo The Ganteleman in jo poimenoval »revija«.
Deset let kasneje, leta 1741, so se v Ameriki pojavile prve tiskane revije, ki so se izkazale za
zelo priljubljene. Do konca 18. stoletja je bilo v Ameriki izdanih več kot 100 različnih revij.
Sprva so bile dosegljive samo za prebivalce višjega sloja, saj so bile zelo drage. Ker pa so
revije postale zelo priljubljene prebivalcem višjega sloja, so leta 1830 ceno revij spustili in
privoščili so si jih lahko tudi drugi. Prve revije so se nanašale na predstavljanje in analiziranje
ter občasno promocijo pomembnih knjižnih naslovov, kasneje pa se je njihova vsebina
spremenila in so se posvetili določeni kategoriji (Rugelj 2016, str. 19).
2.2

KRATKA ZGODOVINA MODNIH REVIJ

Prve oblike ženskih modnih revij so se začele pojavljati leta 1600, ko so francoske ženske na
papir risale skice svojih oblačil in tako prikazale, kaj so nosile. Vse te skice je zbrala in skupaj
v obliki revije objavila revija Mercure galant. Ta revija je imela pomemben razvoj v
zgodovini novinarstva, saj je bil to prvi glasnik, ki je poročal o modnem svetu in je imel
ključno vlogo pri širjenju novic o modi. Po mnenju Sama Aneja so bile revije v tistih časih
bolj preproste, zabavne, verodostojne in pismene. Na spodnji sliki (slika 1) , je prikazana ena
izmed prvih naslovnic revije Mercure galant.

Slika 1: Naslovnica revije Mercure galant (Fashion magazines history, 1999).
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Najpomembnejše modne revije ne bi nastale brez založnikov in urednikov, ki so izbrali nove
sloge in jih predstavili na modnih straneh. Najbolj prepoznavne revije, ki so zaznamovale svet
mode, so: Harper's Bazaar, Vogue in Women's Wear Daily, Elle, Marie Claire, NOVA, i-D,
The Face, Arena, Dazed & Confused (McDowell, 2000, str. 198–244).
Prva revija z barvnimi slikami je britanska revija The Lady's Magazine, ki je izšla leta 1821.
Spodnja slika (slika 2) prikazuje eno izmed njenih naslovnic.

Slika 2: Naslovnica revije The Lady's Magazine (Fashion magazines history, 1999).
Najbolj uspešna ženska revija v Združenih državah Amerike v 50. letih prejšnjega stoletja je
bila Godey's Lady's Book. Notranja stran same revije pa je prikazana na spodnji sliki (slika 3).

Slika 3: Notranja stran revije Godey's Lady's Book (Fashion magazines history, 1999).
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Les Modes Nouvelles je bila revija, izdana pred francosko revolucijo, in je izhajala dvakrat
mesečno. Ta revije je poleg slik vsebovala tudi več teksta. Primer notranje strani revije je
prikazan na spodnji sliki (slika 4).

Slika 4: Notranja stran revije Les Modes Nouvelles (Fashion magazines history, 1999).
2.2.1

HARPER'S BAZAAR

Harper's bazaar je bila ena prvih publikacij, ki je bila namenjena zgolj ženskam. Prva revija je
bila izdana 2. novembra 1867. Bila je bolj elegantna, zato je bila namenjena ženskam
srednjega in visokega sloja. V njej je bila predstavljena moda Nemčije in Pariza. Na začetku
je bila tedenska revija, leta 1901 pa so jo spremenili v mesečno izdajo (Harper Bazaar, 2016).
Na spodnjih dveh slikah (sliki 5,6) sta razvidni naslovnici nekoč in danes.

Slika 5: Naslovnica revije Harper's Bazar,
1867 (Harper Bazaar, 2016).

Slika 6: Naslovnica revije Bazaar v
današnjih časih (Harper Bazaar, 2016).
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2.2.2

VOGUE

Prva številka revije Vouge je bila izdana leta 1892. Na začetku je revija vsebovala le nekaj
strani, zato tudi cena ni bila visoka. Leta 1909 so revijo kupili Conde Naste Publiskers in
obseg revije povečali, glavni poudarek pa je bil usmerjen na ženske. Leta 1932 je revija dobila
prvo barvno naslovnico. Najprej je bila tedenska revija, kasneje pa so jo spremenili v
mesečnik (Conde Nasta Russia, 2001). Spodnji dve sliki (sliki 7,8) prikazujeta naslovno stran
revije nekoč in danes.

Slika 7: Ena prvih naslovnic revije Vogue
(Conde Nasta Russia, 2001).

2.3

Slika 8: Naslovnica revije Vogue v današnjih
časih (Conde Nasta Russia, 2001).

ŽENSKE MODNE REVIJE

Na svetu je veliko število revij, ki so namenjene ženski populaciji. Vse revije so precej
specializirane in ciljajo na točno določen tip ženske (npr. mati, gospodinjo, najstnico, ženo,
poslovno žensko itd.). Značilnost ženskih revij je, da vsebujejo tudi do 90 % strani, ki so
namenjene oglaševanju izdelkov za kozmetiko, avtomobile, nakit, modo, belo tehniko,
počitnice, posodo, zdravo hrano itd. Ženske revije so najbolj nakopičene z oglasi, ker velja, da
je ženska osrednja potrošnica in glavna družinska nakupovalka v sodobni družbi. Hkrati pa je
tudi ženska najbolj pogosta oglaševalka. Ženske so sredstvo in cilj oglaševanja.
Skumavec (2002, str. 114) pravi takole: »Pri oblikovanju življenjskega stila imajo ženske
revije vlogo nekakšnega kažipota. Informirajo in artikulirajo komercialne interese, so preplet
ekonomskih in kulturnih teženj, odsevajo družbene in kulturne spremembe in potrebe, ki
oblikujejo in vzdržujejo identiteto in subjektiviteto žensk.« V nekaterih revijah so prisotni
članki, ki bralkam predstavljajo nekakšen kažipot oz. jim pomagajo najti rešitev pri težavah,
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vendar kljub temu menim, da je glavni cilj vseh revij, ne samo ženskih, da na čim boljši način
predstavijo izdelke in tako pospešijo prodajo le-teh.
V revijah, kjer je ciljna publika ženski spol, so oglasi jasno ločeni od uredniško-novinarske
vsebine, kakor tudi določa uradni Zakon o medijih. Večina modnih revij ima enak videz.
Najprej je vizualna podoba, šele nato pride na vrsto tekstualna. Naslovi so debelo tiskani,
različnih barv in tipografij, raztezajo se lahko tudi čez več stolpcev ali kar čez dve strani.
Tekst ni oblikovan linearno (tako kot pri časopisih), ampak je oblikovan v kratke odstavke oz.
stolpce in postavljen v večini na rob strani. Tekst, ki se nanaša na fotografijo, je postavljen
direktno pod njo. V večini primerov nas tekst usmeri nazaj na ponovni ogled fotografije.
Fotografije so postavljene v center ali na vrh strani, da zagotovo pritegnejo pozornost bralke
(Skumavc 2002, str. 116).
Pri modnih revijah in časopisih ni mogoče spregledati dejstva, da so si mnoge najpopularnejše
revije o modi identične v smislu trendov, ciljne publike in načina pisanja. S tem, ko oglašujejo
in poudarjajo iste trende, narekujejo isto modo, ki naj bi bila primerna za vse (Sam 2006,
str. 60). Cilj takih modnih revij je, da s svojim podajanjem trenutnih trendov prikažejo vse
kombinacije novih oblek ali nakita, ki jih lahko nosimo, in nas tako napeljejo k nakupu le-teh.
S prikazom celotnega stila bralko še bolj prepričajo in si na nek način zagotovijo, da ne kupi
samo ene stvari, temveč dve, saj vidi, kako se obleka prilega čevljem ali nakitu.
2.4

REVIJA COSMOPOLITAN

Cosmopolitan je vodilna mednarodna modna revija za ženske z več kot 50-letno tradicijo. Ima
64 mednarodnih izdaj in je natisnjena v 35 jezikih, z distribucijo v več kot 100 držav. Je
najbolje prodajana revija za mlade ženske na svetu. Ima več kot 3.000.000 naročnikov. Prvič
je bila objavljena pod naslovom The Cosmopolitan leta 1886 v Združenih državah Amerike
kot družinska revija, kasneje je bila spremenjena v literarno revijo, v poznih šestdesetih letih
20. stoletja pa je postala ženska revija, kjer še danes obravnava teme o zdravju, karieri, modi,
lepoti, razmerjih itd. (Cosmopolitan Magazine – Wikipedija, 2017). Revija je mesečnik, ki
izide vsak zadnji četrtek v mesecu in je v Sloveniji začela izhajati leta 2001. Ciljna publika
revije so ženske med 18. in 34. letom starosti.
Na spletni strani revije Cosmopolitan (Adriamedia Ljubljana-Cosmopolitan, 2008) opisujejo
revijo takole: »Cosmopolitan je priročnik za življenje, v katerem bralke in bralci najdejo
najnovejše trende in vsebine, iz katerih črpajo navdih za življenje. Brez dlake na jeziku
spregovori o najbolj kočljivih vidikih medsebojnih odnosov in seksu, ponuja lepotne in
modne smernice ter s praktičnimi nasveti za vsakdanje življenje sodobne mlade ženske in
kontaktnimi rubrikami uteleša duh današnjega časa.«
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Revija Cosmopolitan izhaja pod okriljem Adrie Medie v Ljubljani. Ta na svoji internetni
strani (Adriamedia Ljubljana, 2008) zase pravi tako: »Adria Media Ljubljana je uveljavljena
založniška hiša z nekajletno tradicijo. Z rednim izdajanjem domačih in tujih blagovnih znamk
revij se uvrščamo v vrh slovenskih revijalnih založnikov. Nenehno skrbimo za razvoj svojih
blagovnih znamk, redno jih nadgrajujemo in dopolnjujemo, pri tem pa nas vodi načelo
strokovnosti, napredka in profesionalnosti. Tako so se skozi leta počasi, a celostno
izoblikovali različni samostojni komunikacijski kanali, ki se medsebojno dopolnjujejo v
povezano celoto (t. i. 360 platforma). Pri tem se zavedamo posebnosti in zahtev posameznega
kanala, zato za njegov razvoj in vsebinsko usmeritev skrbijo naši strokovnjaki in kreativne
ekipe sodelavcev. Drugi temelj našega uspeha pa je vsebina naših medijev, prek katere
gradimo pošten in vzajemen odnos z našimi bralci. Zavedamo se, da sta za zaupanje ljudi
potrebni relevantnost in verodostojnost novinarskih in drugih vsebin. Ponosni smo, da je
osredotočen način dela pripomogel h kakovostnim odnosom tako z bralci kot s poslovnimi
partnerji.«
2.4.1

NASLOVNICA IN FOTOGRAFIJE REVIJE COSMOPOLITAN

Naslovnica je nekakšna embalaža posamezne revije. Je najpomembnejši oglas za samo revijo
in za boljšo prodajo izdelkov, dobrin in storitev, ki se predstavljajo v njej. Poznamo dve vrsti
naslovnic: naslovnico, ki prodaja revijo, in naslovnico, ki prodaja v reviji oglaševane izdelke
(Skumavc 2002, str. 101).
Vse naslovnice revije Cosmopolitan so zasnovane na enak način. Na vrhu strani je napisano
ime revije z različnimi barvami (barva se spreminja glede na ozadje). V center revije je
postavljeno vedno mlado cosmo dekle, v večini iz sveta slavnih. Naslovna stran vsebuje tudi
naslove člankov v reviji, ki obkrožajo dekle na naslovnici. Ti naslovi so različnih velikosti in
različnih pisav. Pisave, ki so uporabljene, ne vsebujejo serifov. Najpogostejše barve, ki
krasijo naslovnico, so bela, črna, rumena, modra, roza in rdeča. Na spodnji sliki 9 je prikazan
primer dveh naslovnic revije Cosmopolitan.

Slika 9: Naslovnica revije Cosmopolitan. (Cosmopolitan, 2008)
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Modne fotografije so zbirke različnih stilov. Glavni namen teh fotografij je, da s svojim
videzom fotografija vzbudi v bralki željo po obleki, čeprav je bila pred tem mnenja, da nove
obleke ne potrebuje. Modne fotografije objavljajo tako v modnih revijah kot tudi drugod.
Uporabljajo jih v oglaševalske namene kot tudi v zdravstvenih, kozmetičnih in drugih ženskih
revijah.
S fotografijo ne predstavljajo samo modnih zanimivosti, novosti in potrošniških izdelkov,
temveč pomembno vplivajo na celotno podobo medija. Z modnimi fotografijami poskrbijo, da
se nam izbrani objekt približa, potrdi realnost izdelka, jo fiksira in se nam tako vtisne v
spomin. Model, ki je največkrat ženska, je na fotografiji uporabljen kot obešalnik za
predstavljeno obleko (Skumavec 2002, str. 120–121).
Če pogledamo revijo Cosmopolitan, opazimo, da skoraj ni strani, ki ne bi vsebovala
fotografije. Na nekaterih straneh so prisotne manekenke, ki predstavljajo določen izdelek, v
večini primerov pa so prisotne samo slike izdelkov. Na spodnji sliki (sliki 10) se vidi, da so
vsi izdelki na notranjih straneh slikani brez ozadja, osvetljeni in razporejeni tako, da jih
opazimo.

Slika 10: Notranja stran revije Cosmopolitan (Cosmopolitan, str.28-29).
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2.5

INTERVJU Z UREDNICO REVIJE COSMOPOLITAN MANCO ČAMPA
PAVLIN

Za lažjo predstavo, koliko časa in dela je vloženega v eno številko revije, sem opravila
intervju z glavno urednico revije Cosmopolitan gospo Manco Čampa Pavlin in glavno
oblikovalko Petro Cvelbar.
 Koliko ljudi sodeluje pri pripravi revije?
Pri pripravi mesečne revije sodeluje od 15 do 20 ljudi. Glavno besedo imajo v uredništvu, kjer
je zaposlenih sedem ljudi. V samo pripravo pa so vključene tudi osebe iz drugih oddelkov
(oddelek za fotografijo, marketing, finance, novinarstvo …).
 Koliko časa porabite za načrtovanje in pripravo same revije?
Načrtovanje revije je dolg proces, ki traja en mesec ali dlje. Ko se začenjajo zaključna dela
(popravki in pregledi) tekoče številke, se že prične priprava naslednje. Vsak izmed
zaposlenih, ki je vključen v pripravo revije, dobi seznam nalog, ki jih mora opraviti do
določenega datuma.
 S katerimi težavami se pri načrtovanju in postavitvi revije največkrat srečujete?
Ne gre za težave, ampak izzive. Skoraj pri vsaki številki se zgodi, da nimajo vsi enakega
mnenja in pogleda na določeno stvar, zato vedno poiščejo skupno rešitev, ki zadovolji vse.
 Ali se naklada revij vsak mesec spreminja? Od česa je to odvisno? Kaj naredite z
revijami, ki se ne prodajo?
Naklada se v določenih mesecih spreminja, saj se spreminja tudi število naročnikov. V
poletnih mesecih je naklada še nekoliko večja, saj se prodaja revije poveča. V poletnih
mesecih je naklada revije 13.000 tiskanih izvodov. Neko količino izvodov, ki se ne proda,
zadržimo pri nas, saj imamo možnost naročanja starejših izvodov, vsi ostali izvodi pa grejo na
razrez.
 Ali se število strani v reviji spreminja?
Število strani je odvisno od količine materiala, ki ga pridobimo za posamezno številko.
Običajno ena številka vsebuje od 130 do 140 strani.
 Kje dobite članke, ki so objavljeni v revijah? Ali so članki v reviji enaki v vseh
državah? Ali so članki lektorirani?
Od 60 do 70 % člankov je lokalnih, ki jih punce v oddelku za novinarstvo pridobijo same.
Teme člankov pa so vedno odvisne od trenutnega trenda in trenutnega povpraševanja pri nas.
Vedno pa stremimo k temu, da je tema člankov vsaj približno enaka, kot jo imajo Američani.
Vso besedilo, ki je prisotno v reviji, je lektorirano trikrat (takoj, ko se napiše, takrat, ko se
postavi na določeno stran in oblikuje, ter preden se revijo pošlje v tisk).
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 Ali so naslovne slike modelov in slike, ki so prisotne v sami reviji, avtorske ali
kupljene?
Pri oblikovanju se uporablja dve različni bazi. Prva baza je baza Američanov, kjer so na voljo
vse slike, ki so prisotne v ameriški reviji. Iz te baze se običajno uporablja fotografije modelov
in fotografije za naslovnico. Druga baza pa je baza lastnih izdelkov, ki vsebuje vse fotografije,
ki so jih posneli fotografi slovenskega Cosmopolitana.
 Ali oglase, ki so prisotni v reviji, naročnik oblikuje sam ali jih oblikujete vi?
Pri Cosmopolitanu se uporablja dve vrsti oglaševanja. Promocijski oglasi so oglasi, kjer
naročnik oblikuje svoj oglas in ima prosto pot pri oblikovanju. Vedno bolj uporabno pa je
oglaševanje Cosmopro. Pri tej vrsti oglaševanja sam naročnik pošlje zgolj vsebino, ki jo želi
predstaviti, vse ostalo oblikujemo mi. Posebnost oglaševanja Cosmopro je ta, da se oblikovan
oglas sklada s samim dizajnom revije.
 Ali se je že kdaj zgodilo, da ste odkrili napako v reviji in je bila revija že v tisku? Kaj
naredite v takem primeru?
Do večjih napak na srečo še ni prišlo, saj končni izdelek res temeljito pregledamo, da se
izognemo takim težavam. Zgodilo pa se je že kdaj, da smo narobe navedli ime osebe. V takem
primeru se ji potem pisno ali pa osebno opravičimo.
2.6

INTERVJU Z GLAVNO OBLIKOVALKO REVIJE COSMOPOLITAN PETRO
CVELBAR

 Katere programe uporabljate pri oblikovanju?
Za postavitev revije se uporablja program Adobe InDesign, Adobe Photoshop za obrezavo in
obdelavo fotografij, Adobe Illustrator pa za oblikovanje vektorskih elementov.
 Kaj vam pri oblikovanju vzame največ časa? Koliko časa oblikujete eno številko
revije?
Oblikovanje vsake strani posebej vzame veliko časa, saj mora biti vse oblikovano tako, da
privabi bralca. Največ težav oz. časa pa se porabi na straneh, kjer je prisotnih veliko detajlov.
Oblikovanje same številke poteka čez cel mesec, najbolj nor dan pa je takrat, ko se revijo
pošlje v tisk.
 Koliko dni pred izidom revije morate dokument poslati v tiskarno?
S tiskarno smo dogovorjeni, da jo pošljemo vsaj en teden pred izidom.
 Za sam tisk tiskovin se običajno izbere 3-milimetrska porezava. Ali je pri vas tudi
tako?
Na začetku smo imeli določeno 3-milimetrsko porezavo, sedaj pa že nekaj časa uporabljamo
5-milimetrsko porezavo.
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 Ali pri vsaki številki uporabljate enako tipografijo, enako poravnavo besedila,
razmik vrstic?
Sama tipografija je živ proces. Imamo določeno osnovno vrsto tipografije, vendar pa sledimo
času in priporočilom, zato se običajno spreminja. Za vse besedilne tekste imamo določeno
velikost tipografije, poravnavo in razmik med vrsticami. Če na sami strani ni veliko teksta in
je videz same strani izredno prazen, pa naredimo izjemo in tekst prilagodimo, tako da je stran
bolj zapolnjena.
 Kako izberete barve, ki so prisotne na naslovnici? Uporabljate kakšno barvno
shemo?
Obstaja barvna shema, po kateri se orientiramo, vendar pa se je ne držimo vedno. Barva
naslovnice je odvisna od veliko različnih dejavnikov. Izbiramo jo glede na letni čas, kako je
model na naslovnici oblečen, katere barve sedejo samemu modelu, katere barve so tisti
trenutek najbolj popularne itd. V večini primerov naredimo vsaj pet različnih naslovnic in se
potem skupaj odločimo za eno.
 Ali dobite slike izdelkov že obdelane in izrezane ali vse to naredite sami?
Fotografije, ki jih izberejo uredniki, so še neobdelane. Za obdelavo fotografije poskrbijo na
oddelku za fotografijo, za izrez posameznih izdelkov pa poskrbim sama.
 Ali je format revije vedno enak?
Da, format revije se ne spreminja in je določen s strani Američanov.
 Ali so velikokrat prisotne spremembe, ko je izdelek že končan?
Ne, korekture v večini primerov niso prisotne, saj že v startu naredimo res dober plan, ki se ga
držimo. Če pa že, so same korekture zelo minimalne in ni večjih sprememb.
2.7

TISKANI MEDIJI

Tiskani mediji so nepogrešljivi in zelo pomembni v sodobni komunikacijski družbi. Tiskovine
so v današnjem času kakovostne, relativno poceni, so zanesljiv medij za shranjevanje,
preproste za uporabo, za prebiranje le-teh ne potrebujemo nobene naprave, so primerne za
recikliranje in so zelo odporne. Danes je na tržišču prisotnih več raznovrstnih tiskanih
izdelkov kot kdaj koli prej v preteklosti (Golob, Pezdevšek 2010, str. 59).
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Na sliki 11 je prikazan delež najpomembnejših skupin tiskanih izdelkov.

Slika 11: Delež tiskanih izdelkov (Golob, Pezdevšek 2010, str. 59).
Tisk je postopek v tiskarstvu, pri katerem gre za mehansko razmnoževanje slik in besedila. Za
izdelavo odtisa potrebujemo tiskovni material, tiskarsko barvo, tiskarski stroj in tiskovno
formo. Na tiskovni formi so informacije, ki se kasneje prenesejo na tiskovni material.
Tiskovna forma vsebuje tiskovne površine, na katere se tiskarska barva nanese, in pa proste
površine, na katerih tiskarska barva ni prisotna (Tisk-Wikipedija, 2017).
Poznamo analogno in digitalno tiskovno formo. Pri izdelavi analogne tiskovne forme le-to
izdelamo tako, da besedilo in slike spremenimo v materialno obliko. Pri tej tehniki tiska mora
tiskarski stroj tiskovno formo pred vsakim odtisom na novo namazati s tiskarsko barvo ali
črnilom. Prehod tiskarske barve z analogne tiskovne forme na tiskovni material dosežemo
tako, da tiskarski stroj polo (tiskovni material) pritisne ob njeno površino. Končni rezultat, ki
ga dobimo, je viden, otipljiv in trajen odtis.
Izdelava digitalne tiskovne forme pa se nekoliko razlikuje. Izdelamo jo tako, da besedilo in
slike spremenimo v digitalne dokumente iz ničel in enic. Ničle in enice določijo, na katere
površine bo tiskalnik nanesel tiskarsko barvo oz. črnilo. Enake digitalne tiskovne forme ne
uporabljamo v drugih digitalnih tehnikah tiskanja, ker je treba za vsako drugo tiskanje
prilagoditi numerične podatke za določeno tiskarsko tehniko. V obeh primerih pa je tiskovna
forma sestavljena iz tiskovnih elementov: to so posamezne črke, znaki in slike (Kumar 2008,
str. 33).
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2.8

OFSETNI TISK

Revija Cosmopolitan se tiska v podjetju Radin print, d. o. o., na Hrvaškem. Tiskarna ima že
od leta 2006 certifikat ISO 12647-2 STANDARD OFFSETDRUCK, zaradi česar je prva in
edina tiskarna na Hrvaškem, ki je dosegla takšno raven preverjene kakovosti. Za tiskanje
Cosmopolitana uporabljajo ofsetni tisk (Radin.hr, 1999).
Publikacije lahko tiskamo na mnoge načine: fleksotisk, globoki tisk, propustni tisk in ofsetni
tisk. Najbolj razširjena vrsta tiska je ofsetni tisk, ki zahteva določeno predpripravo. Je tehnika,
pri kateri je hitrost tiska izredno visoka, natisne se lahko tudi do več kot 10.000 odtisov na
uro. Ofsetni tisk je finančno najbolj ugoden, predvsem pri tisku večjih naklad, saj se strošek
priprav na izvod porazgubi (Graldizajn, 1999). Ob koncu drugega tisočletja je ofsetni tisk
postala dominantna tiskarska tehnika. Več kot 75 % tiskovin je bilo odtisnjenih prav v tej
tehniki. Vsi ofsetni tiskarski stroji delujejo s tiskovno geometrijo okroglo-okroglo. Pri
ofsetnem tisku so proste in tiskovne površine v isti ravnini. Med seboj se razlikujejo po
fizikalno-kemijskih lastnostih. Poznamo mokri in suhi ofsetni tisk. Bistvena razlika med
njima je, da se pri mokrem ofsetnem tisku proste tiskovne površine, preden se nabarvajo,
navlažijo z vlažilno raztopino. To je treba narediti pred vsakim novim odtisom. Pri suhem
ofsetnem tisku pa so proste površine pred nabarvanjem zaščitene s tanko silikonsko plastjo
(Golob, Pezdevšek 2010, str. 81).
Tiskovne forme: izdelava tiskovnih form je enaka kot pri običajnih fotomehaničnih postopkih.
Plošča, ki je premazana s svetlobno občutljivim slojem, se najprej osvetli skozi kopirno
predlogo, nato se kopija razvije direktno na ploščo. Kopijo, ki se nahaja na plošči, se obdela s
kemikalijo, ki privlači tiskarsko barvo in odbija vodo. Preostali del plošče, kjer ni prisotnih
slik in besedila, pa premažejo tako, da privlači vodo, odbija pa tiskarsko barvo (Troha 2000,
str. 42).
2.8.1

POTEK TISKA NA OFSETNEM STROJU

 Navlaženje: tiskovno formo, ki se namesti na valj, se navlaži z vlažilnim valjem (z
vlažilno raztopino). Valj navlaži vse proste površine, tiskovne površine pa ostanejo suhe,
ker odbijajo vodo.
 Nabarvanje: na tiskovno formo se po vlaženju nanese tiskarsko barvo. To nalogo opravi
tiskarski valj. Po tiskovni formi se tiskarska barva porazdeli enakomerno s pomočjo
množice manjših valjev. Zaradi lažjega nanosa je tiskarska barva lepljiva in mastna.
 Ofsetiranje: po nanosu barve sledi ofsetiranje. Ofsetni valj se nahaja ob tiskovni formi.
Valj je prekrit z gumijevo prevleko, ki je zelo prožna. Zaradi njene prožnosti se podoba na
tiskovni material prenese enakomerno na gladke in hrapave površine. Na ofsetni valj se
odtisne podoba, ki je obrnjena zrcalno.

13

 Odtisovanje: zadnji korak je dejansko tiskanje na papir. Posamezna pola potuje med
dvema valjema. En valj je ofsetni valj z zrcalno obrnjeno podobo, drugi valj pa pritiska
papir ob prvi valj. Pri tem postopku se na papir odtisne pravilno obrnjena slika ali besedilo
(Troha 2000, str. 43).
2.8.2

TEHNOLOGIJA DODELAVE

Odtis, ki ga naredimo na tiskarskem stroju, še ni dokončan grafični izdelek. Po tisku je odtise
treba dodelati in oplemenititi, da dobimo končan izdelek z uporabno vrednostjo. Končna
dodelava lahko poteka že na tiskarskem stroju (odvisno od stroja) ali pa v knjigoveznici oz.
kartonaži. Dodelava nekaterih grafičnih izdelkov je zelo preprosta in zahteva le nekaj kratkih
in preprostih tehnoloških operacij. Drugi izdelki pa imajo tehnološke procese daljše, bolj
zapletene in bolj zahtevne (Kumar 2008, str. 340).
Na sliki 12 so značilni grafični izdelki razvrščeni po obsegu dodelave.

Slika 12: Značilni grafični izdelki in obseg zahtevnosti dodelav (Kumar 2008, str. 341).
2.9

OPIS TEHNOLOŠKIH OPERACIJ PRI NASTANKU REVIJE L&M

2.9.1

REZANJE

Pri rezanju se izrezuje in obrezuje polizdelke. Razrezovanja se lotimo pred ali po tisku. Po
tisku tiskarske pole razrežemo v knjigoveške pole ali pa kar v končni izdelek (to velja za
plakate, etikete, razglednice itd.). Pole papirja vedno režemo v kupih, več skupaj. Revije
obrezujemo po lepljenju platnic ali po šivanju. Poznamo več vrst rezanja:
 prečno rezanje: razrez zvitka v pole,
 vzdolžno rezanje: razrez zvitka v manjše zvitke,
 razrezovanje: razrez pol v manjše pole,
 obrezovanje: obrez pol ali polizdelkov na natančne mere oz. formate.
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2.9.2

ZGIBANJE

Grafične izdelke, ki so sestavljeni iz več različnih strani, se tiska na več tiskarskih pol. Strani
si na tiskarskih polah ne sledijo zaporedoma od 1 do n, pač pa izmenično, tako kot zahteva
tehnologija zgibanja. Šele ko tiskarsko polo primerno prepognemo oz. zgibamo in obrežemo,
dobimo izdelek uporabne vrednosti. Pri zgibanju pa le redko zgibamo kar samo tiskarsko
polo. Na eni tiskarski poli je natisnjenih več enakih izdelkov, zato polo najprej ločimo z
razrezovanjem in jo šele nato zgibamo. Pri izdelavi revij, knjig in brošur je po navadi na eni
knjigoveški poli prisotnih od 4 do 32 strani, na eni tiskarski poli pa je lahko 1, 2, 3, 4, 8 ali še
več knjigoveških pol. Vse pa je odvisno od velikosti formata izdelka in od formata strojev za
tisk in dodelavo.
V nadaljevanju so podane in slikovno prikazane najpogostejše oblike zgibanja
 Enojni zgib: knjigoveška pola ima dva lista ali štiri strani (slika 13).

Slika 13: Enojni zgib (Kumar 2008, str. 367).

 Vzporedni zgib: zgibi so si vzporedni drug z drugim. Knjigoveška pola vsebuje štiri liste
ali osem strani (slika 14).

Slika 14: Vzporedni zgib (Kumar 2008, str. 367).
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 Izmenični ali cikcak zgib: zgibi so si vzporedni drug z drugim. Knjigoveška pola ima
lahko 16 in več listov ali 32 strani (slika 15).

Slika 15: Izmenični zgib (Kumar 2008, str. 367).
 Križni zgib: zgibi so pravokotni drug na drugega. Knjigoveška pola, ki jo zgibamo, ima
štiri do 16 listov ali osem do 32 strani. Listi zgibane pole se držijo skupaj na eni strani, kar
omogoča lažjo in hitrejšo izdelavo knjižnega bloka. Liste ločimo šele pri obrezovanju
knjižnega bloka (slika 16).

Slika 16: Križni zgib (Kumar 2008, str. 367).
Knjigoveške pole se zgibajo na različnih zgibalnih strojih. Poznamo zgibalne stroje z noži, z
žepki in pa kombinirane zgibalne stroje. Pri zgibanju z noži se pola postavi pod top noža, ki jo
na sredini sune med valje, da se zgiba. Prav tako to naredi tudi zgibalni stroj z žepki. Tam
valji zgrabijo polo, ki se ustavi ob naslonki v žepu. Pola se zgiba zaradi sile valja, ki jo
pritiska med valje na sredini. Kombinirani zgibalni stroji so najbolj uporabni še zlasti pri
zgibanju knjig, revij in brošur, saj imajo več zgibalnih postaj in je zgibanje zato boljše. Sliki v
nadaljevanju prikazujeta potek zgibanja z noži (slika 17) in potek zgibanja z žepi (slika 18).
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Slika 17: Zgibanje z noži (Kumar 2008, str.
368).

2.9.3

Slika 18: Zgibanje z žepi (Kumar 2008, str.
368).

ZNAŠANJE

Znašanje je pomembna tehnološka operacija, pri kateri iz posameznih listov ali knjigoveških
pol sestavimo knjižni blok. Posamezne liste znašamo enega na drugega (slika 19, primer A),
medtem ko knjigoveške pole znašamo polo v polo (slika 19, primer B) ali polo na polo (slika
19, primer C).

Slika 19: Primeri znašanja (Kumar 2008, str. 372).
Pravilno znašanje se nadzira s hrbtno oznako. To je krajša, debela črta, ki je odtisnjena na
hrbtni strani vsake knjigoveške pole in je po zgibanju vidna na zunanji strani. Na vsaki
naslednji knjigoveški poli je črta natisnjena za lastno dolžino nižje, da nastane na robu
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znesenega bloka stopničast vzorec. Do tega vzorca pride samo takrat, ko so pole pravilno
znesene.

Slika 20: Hrbtna oznaka znašanja knjižnih pol (Kumar 2008, str. 373).
A: pravilno znesen knjižni blok
B: podvojene pole knjižnega bloka
C: izpuščene pole knjižnega bloka
D: zmešane pole knjižnega bloka

2.9.4

LEPLJENJE

Znesene liste izdelkov ali polizdelkov sestavljamo v celoto z lepljenjem. Samo lepljenje
poteka v več stopnjah, zato spada v proces z več delovnimi operacijami. Površine lepljencev
moramo pripraviti tako, da ju lepilo lahko omoči in prenika v njune pore. Površini lepljenca
zato ne smeta biti mastni ali prašni. Prva stopnja lepljenja je omočenje, druga pa pronicanje
lepila v pore. Če lepilo ne omoči dobro površine, ne pride do pronicanja lepil v pore in
lepljenje je neuspešno. Je pa poleg priprave lepljencev pomembna tudi priprava samega
lepila. Lepilo ne sme biti preveč tekoče, sicer v celoti ponikne v pore in ga na površini ne
ostane dovolj za povezavo z drugim lepljencem. Lepila nanašamo z napravami ali lepilnimi
postajami. Nanašamo ga lahko le na določena mesta ali pa po vsej površini. Lepljence med
seboj združujemo ročno ali pa strojno, nato mu sledi tudi stiskanje. Lepila za grafično
pripravo so anorganska, organska, naravna in živalska. V zadnjem času se največ uporabljajo
naravna lepila, saj so bolj odporna proti bakterijam, insektom in plesnim (Kumar 2008, str.
374).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1

POTEK OBLIKOVANJA REVIJE L&M

Za praktični del diplomskega dela sem si zadala, da oblikujem svojo vrsto ženske modne
revije. Vsi članki in fotografije so izvzeti iz drugih slovenskih revij in spletnih naslovov.
Oblikovanje revije je bilo kar zahtevno. Preden sem se lotila oblikovanja, sem s pomočjo
drugih revij in spleta poiskala članke, ki so prisotni v reviji, ter začetne strani skicirala na list
papirja. Ker pa mi risanje osnutkov na list ne gre najboljše, sem se postavitve lotila kar v
programu. V glavi sem si zamislila postavitev in jo poskusila čim bolj realizirati. Nekatere
strani mi niso bile všeč, zato sem jih naredila večkrat. Pri samem oblikovanju revije sem si
pomagala z oblikovalsko mrežo, ki mi je omogočila red pri postavitvi odstavkov. Uporabila
sem pet različnih oblikovalskih mrež. Ker nekatere strani vsebujejo več teksta oz. slik, je bilo
treba uporabiti drugačno postavitev.
Naslovi v reviji so sestavljeni iz treh različnih pisav (Century Gothic, Tw Cen MT in Mistral).
Njihova velikost se giblje med 30 in 80 pt, vse je bilo odvisno od manevrskega prostora. Obe
uporabljeni pisavi, Century Gothic in Tw Cen MT, spadata med linearne pisave. Vse črkovne
poteze so enako debele in ne vsebujejo serifov. Najbolj opazna razlika med njima pa je, da je
pisava Century Gothic bolj široka in ima nekoliko bolj okrogle poteze črk. Uporabljena pisava
Mistral spada med kurzivne, rokopisne pisave, saj se zdi, kot da je napisana s čopičem. Pisava
je za naslove primerna, ker je lahko berljiva, ne vsebuje serifov, razmik med črkami pa je
zadosten. V tekstih sem uporabila pisavo Century Gothic, ker nima serifov, je preprosta,
pregledna, elegantna in lahko berljiva. Članek, ki govori o zvezdnici Khloe Kardashian, ki jo
imam tudi na naslovnici, pa je napisan z drugo vrsto pisave, da je malenkost bolj izpostavljen.
Vendar pa ima ta pisava enake značilnosti kot pisava drugih člankov.
Naslovi na naslovnici: Century Gothic, 130 pt, bold italic
Podnaslovi na naslovnici: Century Gothic, 39–45 pt, bold
Naslovi: Tw Cen MT, Century Gothic, Mistral; 30–80 pt, bold, italic, regular
Podnaslovi: Mistral, 30 pt in 51 pt, regular
Tekoče besedilo: Century Gothic, 10 pt in 11 pt, regular
Naslovi na posebni strani: Tw Cen MT, 43 pt, regular
Podnaslovi na posebni strani: Mistral, 39 pt, regular
Tekoče besedilo na posebni strani: Champagne & Limousines, 13 pt, regular
Napisi pod slikami: Candara, 10 pt, regular
Paginacija: Century Gothic, 12 pt, italic
Izbor tipografije mi je povzročal kar nekaj težav, saj sem naredila napako, ker sem vse strani
najprej oblikovala in nato iskala primerno tipografijo. Pri določenih straneh se je zgodilo, da
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mi je bila tipografija všeč, vendar ni vsebovala šumnikov ali pa je bila pisava preširoka in ni
bilo prostora za celoten tekst. Malo sem se lovila tudi pri določanju velikosti besedila, ker
sem vsem člankom določila preveliko velikost, kar sem ugotovila šele, ko sem poskusno
natisnila strani.
Oblikovanja naslovnice sem se lotila na koncu. Na naslovnici sem uporabila sliko zvezdnice,
za ozadje pa sem izbrala zgolj barvno podlago. Na naslovnico sem napisala samo nekaj
naslovov člankov, ki so prisotni v reviji, da je lepo pregledno. Naslovnica mi ni delala težav,
na začetku sem naredila tri različice naslovnice in se kasneje odločila za tisto, ki mi je bila
najbolj všeč (zadnja na sliki 21).

Slika 21: Primeri naslovnic.
3.2

OBLIKOVALSKA MREŽA

Najpomembnejši korak pri sami izdelavi revije je organizacija. Dobra organizacija vodi
bralčev pogled od ene točke do druge, pri tem pa ga opozarja na pomembne dele. Najbolje je,
da si že takoj na začetku oz. sproti postavljamo oblikovalsko mrežo. Z mrežo, ki jo naredimo
v programu, si določimo širino stolpcev, velikost odmikov od robov, položaj naslovov in slik.
Pri oblikovanju svoje revije sem uporabila pet različnih oblikovalskih mrež, ki so prikazane
na spodnjih slikah.
 Oblikovalska mreža A je največkrat uporabljena mreža v moji reviji. Je najbolj enostavna
in uporabljena na straneh, ki vsebujejo nekoliko več besedila. Besedilo je tako razporejeno
v dva stolpca iste širine. Postavitev oblikovalske mreže A predstavlja spodnja slika 22.

20

Slika 22: Oblikovalska mreža A.
 Oblikovalski mreži B in C sem uporabila na dveh straneh. Ker gre za intervju različnih
oseb z različnimi naslovi, je postavitev naslovov in besedila enaka. Z mrežo sem
omogočila, da so ime in priimek, glavni naslov ter podnaslov v isti liniji. Oblikovalski
mreži B in C prikazujeta spodnji sliki 23 in 24.

Slika 23: Oblikovalska mreža B.
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Slika 24: Oblikovalska mreža C.
 Oblikovalska mreža D je uporabljena na treh straneh. Z njo sem dolgo besedilo razdelila
na tri enakomerno široke stolpce in si pomagala, da se začetki in konci besedila v vsakem
stolpcu začnejo v isti liniji. Razporeditev stolpcev v oblikovalski mreži D prikazuje
spodnja slika 25.

Slika 25: Oblikovalska mreža D.
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 Oblikovalska mreža E je uporabljena na straneh horoskopa. Z njo sem določila enako
pozicijo obarvanih kvadratov, pozicijo naslovov in teksta na vseh šestih straneh, kar je
razvidno iz slike 26.

Slika 26: Oblikovalska mreža E.
3.3

KOLOFON

Kolofon je stran v knjigi oz. tiskovini, na kateri so navedeni naslednji podatki: naslov knjige,
urednik, avtor, založnik, naklada, leto izdaje, tisk, fotograf, lektor, oblikovalec. Kolofon lahko
umestimo v publikacijo kot samostojno stran ali pa ga dodamo kot drobni tisk na neki drugi
strani.
Kolofon v moji reviji je umeščen na drugo stran in je dodan kot drobni tisk, zato je napisan s
pisavo v velikosti 6 pt. Zaradi slike, ki sem jo uporabila skozi celotno stran, se kolofon nahaja
na spodnjem delu strani, saj je tam najmanj moteč. Tako kot skozi celotno revijo sem tudi pri
kolofonu uporabila pisavo Century Gothic. Spodnji dve sliki ( sliki 27, 28) prikazujeta
kolofon znotraj revije.

Slika 27: Kolofon.
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Slika 28: Stran s kolofonom.
3.4

PAGINACIJA

Publikacije z večjim obsegom strani so praviloma vedno oštevilčene. Štetje strani se začne že
pri naslovnici, vendar se praviloma paginacijo tam zakrije. Paginacija je po navadi manjše
velikosti kot glavno besedilo, postavimo jo lahko na različne dele strani, vendar mora biti
postavitev enotna skozi celo publikacijo.
Pri oblikovanju moje revije sem paginacijo postavila sredinsko spodaj. Takšno postavitev sem
izbrala izključno zaradi tega, ker imajo vse strani, pri katerih je vidna paginacija, prazen
prostor in je tam tudi najbolj opazna. Nekatere strani vsebujejo v spodnjih kotih fotografije in
bi bila drugačna poravnava paginacije zgolj moteča. Za paginacijo sem uporabila enako
pisavo kot pri člankih, vendar pa je njena velikost manjša (9 pt), da ne izstopa preveč od
glavnega teksta.
Paginacija je vidna zgolj na tistih straneh, kjer slika ne prekriva mesta paginacije. Spodnja
slika prikazuje stran, na kateri je vidna paginacija.
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Slika 29: Stran s paginacijo.
3.5

PRIPRAVA NA TISK

Na koncu je treba publikacijo pripraviti za tisk. Pomemben korak, ki ga moramo narediti že
pred samim oblikovanjem publikacije, je, da v programu, v katerem oblikujemo, določimo
porezavo robov in označimo markerje za porezavo. Po navadi je ta 3 mm. To pomeni, da
bomo z objektom, ki smo ga pozicionirali na rob strani, segli 3 mm preko našega dejanskega
formata. S tem se izognemo, da pri porezavi ne pride do belega roba na tiskovini.
3.6

CMYK

Vse barvne slike, ki so uporabljene znotraj publikacije, morajo biti narejene v pravem
barvnem profilu za tisk (CMYK). Slike v profilu CMYK imajo bolj omejen spekter barv kot
RGB, zato je njihov videz posledično bolj bled.
3.7

PDF

Končni izdelek moramo, preden ga pošljemo v tiskarno, shraniti v ustrezen format (PDF).
PDF-format je standardni format za pošiljanje datotek, ki nam zagotavlja poenoten videz
dokumentov. Preden dokument izvozimo v PDF, se moramo s tiskarjem dogovoriti, v kakšni
obliki naj bo PDF-dokument shranjen, in pravilno nastaviti izvozne parametre na kakovost, ki
je primerna za tisk. Tako preprečimo težave v tisku.
PDF je format datoteke, ki se uporablja za predstavitev ali izmenjavo dokumentov. Je
neodvisen od programske opreme, strojne opreme in operacijskih sistemov. PDF-datoteke so
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najbolj priporočljive datoteke za izmenjavo dokumentov, ker zasedejo najmanj prostora in se
lahko natisnejo na vseh tiskarskih napravah.
Poznamo več različic PDF-formatov (PDF, Wikipedija, 2019):
 PDF/A: uporablja se za arhiviranje podatkov in zagotavlja branje in urejanje dokumentov
v prihodnosti;
 PDF/E: uporablja se pri opazovanju in tiskanju dokumentov v inženirskih delokrogih;
 PDF/H: uporablja se pri zajemanju, izmenjavi in zaščiti zdravstvenih podatkov;
 PDF/X: uporablja se pri barvnem tisku. Standard zagotavlja zanesljivo izmenjavo
dokumentov, ki so pripravljeni za tisk. Sestavljen je iz dveh delov. Prvi del je namenjen za
slepo izmenjavo, drugi del pa za odprto izmenjavo;






PDF/X1: namenjen je slepi izmenjavi dokumentov. Datoteki morajo biti priloženi vsi
uporabljeni fonti, vse vstavljene slike morajo biti v profilu CMYK ali Spot barve in ne
podpira barvnih prostorov, kot sta RGB in Lab;
PDF/X3: tako kot pri PDF/X1 morajo biti tudi tukaj priloženi vsi uporabljeni fonti. Ta
format pa poleg profila CMYK in Spot barv dopušča tudi uporabo barvnih prostorov
RGB in Lab. Vsem tiskovnim elementom mora biti obvezno priložen barvni profil
ICC;
PDF/X2: je standard, ki podpira delno izmenjavo, kar pomeni, da ni potrebno, da so
elementi v dokumentu vključeni, morajo pa biti enolično določeni. Je nadstandard
standardov PDF/X in PDF/X3, zato podpira tudi vse stvari, ki jih omogočata omenjena
standarda.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Pri vsaki vrsti revije je izredno pomembno, kako je sama revija oblikovana, saj z dobrim
oblikovanjem dosežemo vizualno privlačnost revije (kar pripomore tudi k nekoliko večji
prodaji) in pa tudi jasen prenos sporočila. Vsaka vrsta revije pa ima svoj stil oblikovanja. Za
modne ženske revije je značilno, da imajo vse naslovnice čez celotno stran fotografijo znane
ženske iz sveta slavnih, okoli nje pa se nahajajo naslovi različnih velikosti in pisav. Pri
ženskih revijah se za pisanje člankov uporablja bolj elegantna tenka pisava, medtem ko je pri
naslovih uporabljana bolj debela tipografija. Naslovnice so vedno zelo barvne, saj tako
privabijo več pogledov. V notranjosti so vsa besedila obojestranska in v stolpcih, saj tako
branje bolj gladko teče. Vsaka stran vsebuje tudi veliko število manjših fotografij izdelkov ali
modelov. Dobre in kakovostne fotografije privlačijo bralce za zanimanje za članek in sam
izdelek.
Spletne revije še dolgo ne bodo izpodrinile tiskanih revij, saj velika večina še vedno raje drži
revijo fizično v roki, kot pa jo bere prek spleta. Vse bolj znane slovenske revije so v večini
primerov tiskane na ofsetnem ali rotacijskem tiskarskem stroju. Ti dve vrsti tiska sta med
vsemi še najhitrejši, najbolj kakovostni in seveda tudi cenovno najbolj ugodni.
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5 ZAKLJUČEK
Pri izdelavi diplomskega dela sem ugotovila, da je oblikovanje revije precej zamuden,
zahteven in zanimiv proces. Najpomembnejša stvar pred samim oblikovanjem je, da si
naredimo dober plan dizajna in si tako olajšamo delo. Razlika med osnutkom in končnim
izdelkom je bila v mojem primeru kar velika. Nekatere strani so izpadle boljše, druge pa
nekoliko slabše. Spodnje slike (slike 30, 31 in 32) prikazujejo osnutek določene strani ter
končni izdelek načrtovane strani.

Slika 30: Osnutek in končni izdelek (naslovnica).

Slika 31: Osnutek in končni izdelek (intervju).
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Slika 32: Osnutek in končni izdelek (lepotni trendi).
Med samim oblikovanjem sem ugotovila, da je oblikovanje lažje in manj zamudno, če si že na
začetku izberemo tipografijo za glavne naslove, podnaslove in tekst. Pomembno pa je tudi, da
si slike pred oblikovanjem uredimo in obrežemo. Pri oblikovanju strani z več teksta in slikami
sem ugotovila, da je postavitev težja, saj moramo biti pozorni, da stran ni videti prepolna.
Revija mora biti vsebinsko zanimiva, da jo kupci še naprej radi kupujejo. Pri načrtovanju in
oblikovanju revije sodeluje do 20 oseb, kjer pa ima skoraj vsaka oseba svoje zadolžitve. Pri
tolikšnem številu vpletenih ljudi je velikokrat problem, da niso vsi zadovoljni s končnim
izdelkom in so velikokrat potrebne prilagoditve. Vedno pa se morajo vsi vpleteni prilagajati
željam in zahtevam naročnika, saj je on tisti, ki izdelek plača. Pozitivna in sproščena
komunikacija pa pripomoreta k temu, da naročnik in oblikovalec lažje najdeta rdečo nit.
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