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Ob zaključku diplomskega dela se zahvaljujem vsem, ki so me podpirali in mi pri diplomski
nalogi pomagali.
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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je podati čim več informacij o nastanku, razvoju in izdelavi samega
koledarja. V prvem delu teoretičnega dela je predstavljen koledar od prazgodovinskih začetkov
pa do danes. V nadaljevanju so opisane najpogostejše vrste koledarjev, ki so v uporabi še danes.
Koledar kot grafični izdelek zahteva poznavanje več področij od oblikovanja, fotografije in
uporabo različnih materialov.
Koledar je oblikovan s programom Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator in Adobe Indesign.
Koledar obsega 12 strani, zadnjo stran z nalepkami, prvo naslovno stran in podložni list s
kolofonom. Opisan je celoten postopek oblikovanja. Tematika koledarja so otroški obrazi.
Fotografije so bile posnete s fotoaparatom znamke Olympus E-620. Pri fotografiranju otrok je
zelo pomembna pripravljenost in potrpežljivost, saj lahko le tako pridemo do dobrih posnetkov.
Parametri za izbor posnetka so bili ostrina, svetloba in bližina. Pri stenskem koledarju je najbolj
opazen slikovni del koledarja, šele nato koledarski del.
Pri koledarju je pomembno, katero fotografijo postavimo na določen mesec, saj obstaja
nenapisano pravilo, da fotografije na zimskih mesecih spominjajo na zimo, fotografije na
poletnih mesecih spominjajo na poletje, prav tako je z jesenskimi in pomladnimi meseci.
Ključne besede: koledar, fotografija, oblikovanje, tipografija, papir, tisk
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ASBTRACT
The intention of this diploma thesis is to provide as much information about the origin,
development and manufacturing of a calendar as possible. Theoretical part presents the calendar
from its early beginnings to the present days. The most common types of calendars, which are
still in use today, are also presented. Calendars and graphic works require knowledge of several
fields of design, photography and use of different materials.
This calendar is designed with Adobe Photoshop, Adobe Illustrator and Adobe InDesign. The
calendar comprises 12 pages; the last page consists of labels, the first is designed for title page
and packing sheet for the colophon. There is described the whole process of design. The theme
of the calendar are child faces. Photos were taken with the camera brand Olympus E – 620.
When photographing children there is very important preparedness and patience so that we can
come up with good shots. The parameters for the selection of track were sharpness, light and
adjacency. The most important part of wall calendar is visible part and then calendar part.
In calendar design there is very important which photo is placed on a particular month, because
there exist an unwritten rule that winter photos remind us of winter, summer photos reminds us
of summer and it is also similar with the autumn and spring months .
Keywords: calendar, photo, design, typography, paper, printing
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POVZETEK
Beseda koledar ima več razlag. Koledar je lahko sistematična razdelitev leta na posamezne,
manjše dele ali pa fizični predmet, ki nam pomaga pri štetju časa. Ker je čas izredno pomemben,
se je pojavila potreba po njegovi standardizaciji. Dan, teden, dan v letu, dnevni čas ter časovni
pasovi so opisani v standardu ISO 8601.
V preteklosti je koledar ljudem pomagal pri določevanju pomembnih dogotkov, kot so poroke,
čas žetve, molitve, žrtvovanje, smrt ... Sprva so se ravnali po položaju Sonca in Lune, kasneje
pa se je pojavila potreba po bolj natančnem določevanju dogodkov. Tako je nastala najprej
enota dan, šele nato pa teden in mesec. Skozi zgodovino se po svetu pojavi več koledarjev, kot
so: gregorijanski, julijanski, kitajski, judovski ...
Danes v Evropi uporabljamo gregorijanski koledar, ki je sestavljen iz dvanajstih mesecev.
Navadno leto ima 364 dni, to je 52 tednov. Prestopno leto imenujemo leto, ki ima 366 dni
in ima tudi 29. februar. Prestopno leto so v koledar uvedli zato, da se koledarsko leto ves čas
ujema z letnimi časi. Prestopno leto nastopi vsake 4 leta. Koledar pa vsebuje tudi državne in
verske praznike, ki so lahko stalni ali premakljivi. Državni prazniki so predpisani z Zakonom o
praznikih in dela prostih dnevih.
Z iznajdbo tiska postane koledar dostopnejši preprostim ljudem. Na Slovenskem prvi koledar
z naslovom Ta slovenski koledar izda Primož Trubar leta 1557. Leta 1726 začne izhajati
publikacija s koledarskimi podatki in preprostimi ilustracijami, tako imenovana Pratika. V
dvajsetem stoletju se koledar sreča še z umetniško vejo in tako dobi tudi dekorativni namen.
Danes lahko zasledimo različno ponudbo koledarjev, ki se razlikujejo po formatu, materialu,
namembnosti ... Koledarje razdelimo na namizne ter stenske, rokovnike in žepne koledarje.
Koledarji so lahko različnih dimenzij, ki niso standardno določene, so pa pogojene s
funkcionalnostjo in s tem, da papir standardnih dimenzij čim bolje izkoristimo.
Oblikovanje koledarja štejemo med grafično oblikovanje, kar pomeni oblikovanje in urejanje
slik in besedila. Praksa pri oblikovanju koledarja je največkrat taka, da se ideja o grafičnem
izdelku najprej skicira in potem pripravi gradivo, ki ga kasneje uporabimo. Za stenski koledar
potrebujemo slikovni in koledarski del, ki ju moramo združiti v celoto. Pri oblikovanju stenskega
koledarja je največkrat tako, da ima koledar rdečo nit. Skupni faktor stenskega koledarja je
največkrat vsebinske narave, na primer otroški koledar. Boljši opazovalci pa bodo opazili tudi
tipografijo, format, razmerje ...
Koledarski del sestavljajo črke določene pisave. Stavljenje, oblikovanje in izdelavo črk oziroma
pisave, z eno besedo imenujemo tipografija. Pisava, kot jo poznamo danes, se je izoblikovala
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skozi stoletja, njeni začetki pa segajo v prazgodovino. Iznajdba najrazličnejših pisal ter
material, na katerega so pisarji pisali, so vplivali na obliko in ter tehniko pisanja. Tako se je iz
piktografske pisave razvila ideografska pisava. Tej pa je sledil črkopis, grški alfabet, pozneje pa
še današnja latinica in cirilica.
Slovenci latinico delimo na pisave s tankimi in podebeljenimi potezami (beneške renesančne
pisave, francoske renesančne pisave, baročne pisave, klasicistične pisave) ter pisave s skoraj
enako ali enako debelimi potezami (egipčanske pisave, linearne pisave). Ločimo še tri skupine
pisav : dekorativne oziroma akcidenčne pisave, rokopisne pisave in risane pisave. Razen pojmov
pisava, tipografska pisava in črkovni slog moramo razlikovati še pojma črkovna družina in
font. Črkovna družina predstavlaja vrsto pisave denimo times new roman in vse njene različice
(navadne, poševne, podebeljene, zožane). Trg nam ponuja nepregledno množico, več tisoč
različnih črkovnih družin, ki pripadajo različnim črkovnim slogom. To so digitalne pisave v
obliki fontov za uporabo na računalnikih.
Pri stenskem koledarju je najbolj opazen slikovni del koledarja. Opazovelec najprej opazi
slikovni del, šele nato koledarski del, ozadje in obliko. Slikovni material je največkrat fotografija,
lahko pa je tudi slika, risba ali ilustracija.
Fotografija je tehnika trajnega zapisovanja slik na različne nečine: kemično, mehansko ali
digitalno. Začelo se je s preprosto napravo, imenovano camera obscura. To je bila enostavna
škatla z majhno luknjico, skozi katero se je projecirala svetloba in s tem slika zunanjosti. Sprva
je bila camera obscura samo pripomoček risarjem, pozneje, ko so odkrili svetlobno občutljiv
material, se je pričela fotografija. Z razvojem svetlobno občutljivih materialov se je razvijal tudi
fotografski aparat. Danes na tržišču obstaja množica fotografskih aparatov. Vsem pa je skupno
ohišje, zaklop, zaslonka, iskalo, svetlomer, daljnomer, sprožilec in objektiv. Poleg klasičnih
fotografskih aparatov danes v večini uporabljamo digitalne fotoaparate.
Fotografiranje otrok je bil včasih izjemen dogodek. Mnogi so se fotografirali le enkrat v
življenju. Za otroke, njihove starše in fotografe je bilo v preteklosti portretiranje otrok povsem
drugačna izkušnja kot danes. Največji problem fotografov v 19. st. je bil čas ekspozicije, ki je
bil dolg od 20 do 30 sekund. Biti povsem pri miru je bil za otroke velik izziv. Bolj uspešne za
zbrano strmenje otroka v objektiv so bile fotografinje, ker so znale uporabljati različne trike
za motiviranje otrok. Otroci na starih fotografijah so videti nenavadno, s strašljivimi izrazi
na obrazih, čudnih barv, skoraj nikoli nasmejani ... Njihove fotografije težko primerjamo z
današnjimi fotografijami razigranih otrok.
Fotografiranje je sicer enostavno, vendar je za dobro fotografijo potrebno načrtovanje,
obvladovanje opreme in talent. Slikovni material namenjen koledarjem nastaja počasi in je
vnaprej načrtovan. Različni motivi zahtevajo drugačno snemanje. Pri snemanju ljudi in portretov
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moramo paziti, da bo fotografija izražala osebnost tistega, ki ga fotografiramo. Portretiranje
otrok je težje, kot sem si sprva predstavljala. Otroke je težko pripraviti, da se pred kamero
ustrezno obnašajo.
Po idejni zasnovi in skici koledarja sledi praktični del. To pomeni določitev formata koledarja,
izbira papirja, nastanek in izbor slikovnega materiala, prelom in stavljenje koledarja in na koncu
še tisk. Slikovni material je bil posnet v vrtcu in v naravi. Izbrane fotografije so bile obdelane
v posebnem programu za obdelavo fotografij. Sledil je prelom oziroma sestava stenskega
koledarja v programu za obdelavo teksta in slik. Ko je bila oblika dodelana in sem bila z njo
zadovoljna, je šel koledar v tisk.
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Otroški koledar

1 UVOD
Stenski koledar je grafični izdelek, ki povezuje več različnih področij umetnosti od fotografiranja,
oblikovanja, poznavanja materialov ... Za izdelavo dobrega stenskega koledarja potrebujemo
grafičnega tehnika, fotografa, oblikovalca in tiskarja. Trenutni trend v grafiki so koledarji
po naročilu, odtisnjeni v majhnih nakladah. Običajno so osnove za te koledarje pripravljene
v naprej, menja se samo slikovno gradivo. Število teh odtisov je majhno, običajno le nekaj
deset, včasih tudi manj. Za tisk tako majhnih naklad je idealen digitalni tisk, za katerega ne
potrebujemo tiskovnih form, ampak le datoteko v pdf obliki, pripravljeno za tisk.
Tudi sama sem zasnovala, oblikovala in izdelala pokončni dvanajst listni otroški stenski koledar,
ki ima prvo naslovno stran, dvanajst strani z vsakim mesecem na svoji strani, trinajsto stran z
nalepkami ter zadnjo stran, ki je podložni karton.
Koledar je oblikovan tako, da je zaradi velikosti in preglednosti berljiv, zaradi prijetnih fotografij
pa lahko služi kot okras na steni. Priložena je tudi zadnja stran z nalepkami praznikov in posebnih
dni, katere otroci nalepijo na pripadajoče dneve (prazniki, dejavnosti, rojstni dnevi). Koledarja
ne moremo oblikovati brez znanja programov, kot so Photoshop, Indesign in Ilustrator.
Ključ do uspešnega konca izdelave vseh vrst tiskovin je poznavanje vseh korakov pri delu. Od
dobro posnete fotografije, skeniranja, izdelovanja datoteke, do grafične priprave za tisk in na
koncu še samega tiska.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Kaj je koledar
Koledar je sistematična razdelitev leta na dneve, tedne in mesece. Hkrati pa je koledar tiskan
list, več listov, ki poleg razdelitve leta na dneve, tedne in mesece največkrat vsebuje podatke
o luninih menah in praznikih. Pod koledar lahko štejemo tudi knjižno publikacijo imenovana
pratika, ki ima poleg koledarskih tudi kratke poučne in literarne sestavke.
Koledar je oznaka za različne načine računanja časa oziroma za razdelitev leta na dneve,
tedne in mesece. Posameznim dnevom določimo pripadajoče datume, ki temeljijo na gibanju
astronomskih teles (Luna, Sonce).
Koledarji glede na določevanje in urejanje dni razdelimo na:
▪ lunin koledar je usklajen z gibanjem Lune (Lunine mene),
▪ sončev koledar temelji na spremembah letnih časov, ki so usklajeni z gibanjem Sonca,
▪ lunisolarni koledar je usklajen z gibanjem Lune in Sonca,
▪ planetni koledar je časovno štetje, osnovano na več vidnih gibljivih telesih na nebu,
▪ poljubni koledar, ki ga določa posamezni premakljivi dan v letu.
Čas na Zemlji je izredno pomemben, saj si danes ne predstavljamo življenja brez natančnega
datuma in ure, zato se je pojavila potreba po standardizaciji časa. ISO 8601 je mednarodni
standard za zapis datuma in časa. ISO je mednarodna organizacija za standardizacijo. Standard
ureja časovne dogodke natančno. Standard je razdeljen na naslednje točke: datum, teden, dan v
letu, dnevni čas, časovni pasovi, veljavnost v Evropski uniji. Znaki so razvrščeni od največjega
(leta) do najmanjšega (sekunde in še manjši deli). Standard z zapisom dogodka omogoča
predstavitev časovnih razmikov in ponavljajočih razmikov. Standard ISO 8601 je bil v Evropski
uniji prevzet kot evropski standard in velja v Evropski uniji. V Sloveniji ga prevzema standard
SIST EN 2861 : 2004.
Mednarodni standard za zapis datuma je: YYYY – MM – DD, kjer je YYYY leto po standardnem
gregorijanskem koledarju, MM je mesec v letu (01 – januar, 12 – december) in DD dan v
mesecu od 01 do 31.
Na primer osmi dan v aprilu leta 2013 se napiše: 2013 – 04 – 08
Poznamo pa še nekatere druge variante za zapis datuma: 4/8/13, 13/4/8, 08 – APR – 2013 ...
Če sta pomembna samo mesec in leto, je zapis: 2013 – 04.
Prav tako je v standardu določeno številčenje tednov, ki je v industriji zelo pomembno zaradi
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datumov dobave, proizvodnih planov itd. Pomembni so tudi dnevi v letu. Običajno število
tednov v letu je 53 oziroma 54, dni pa 365 oziroma 366, če je leto prestopno. ISO 8601 določa
tudi dnevni čas. Standardni zapis dnevnega časa je HH : MM : SS, kjer je:
▪ HH – število polnih ur
▪ MM – število polnih minut
▪ SS – število polnih sekund
Določeni so tudi pasovi. Običajno velja podatek o datumu in uri po lokalnem časovnem pasu.
Če se želi poudariti, da je čas definiran po univerzalnem koordiniranem času UTC (Universal
Time), se podatku o času doda črka Z (črka Z pomeni ničelni poldnevnik). Nizi povedo, za
koliko ur in minut se lokalni čas razlikuje od UTC.
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2.2 ZGODOVINA KOLEDARJA
2.2.1 Združevanje v enote
Koledar je pripomoček za merjenje oziroma beleženje časa, ki vsak dan vpliva na nas. Številnim
našim prednikom so koledarji pomagali vedeti, kdaj je čas setve in kdaj čas žetve. Pomagali so
jim pri določevanju pomembnih dogodkov, kot so poroke, rojstva, molitve, žrtvovanje, prošnje,
odraščanje mladostnikov, smrt ...
Naši predniki so vrsto rodov iskali in razvijali ustrezni sistem merjenja časa. Pri merjenju časa
so uporabili svojo modrost in moč opazovanja in čas delili v priročne enote. V začetku razvoja
koledarja je prednikom zadostovalo ravnanje po gibanju Sonca in neba ter spremembe letnih
časov.

Slika 1: Ura letnih časov (Lit. vir 4 str. 4)

Prednikom kmalu ni več zadostovalo poznavanje letnih časov. Določiti so morali tudi dan in
mesec določenega dogodka. Vse bolj so si želeli zabeležiti pomembne dogodke in slavnostne
dni. Proučevali in risali so gibanje Sonca, zvezd in lunine mene. Svoje ugotovitve so začeli
natančno zapisovati. Tako so tudi odkrili in razvili astronomske in matematične znanosti.
Koledar so v preteklosti napovedovali starejši ljudje, ki so poznali skrivnosti plemenskih
obredov in ritualov ter so prevzemali vlogo svečenikov in astronomov. Pojavila se je potreba
po natančnejšem določevanju časa. Najenostavnejše in najbolj priljubljeno časovno obdobje
se imenuje dan. Dan naj bi vseboval eno dnevno in eno nočno obdobje. Kljub temu pa so
se pojavila nasprotovanja, kdaj se dan začne. Kot primer naj navedem, da so se Babilonci,
Egipčani, Kitajci in Hindujci odločili meriti dan od sončnega vzhoda do sončnega zahoda.
Latinci pa so dan merili od polnoči do polnoči. Dan pa so v preteklosti različno razdeljevali na
manjše enote. Danes dolžina dneva znaša 24 ur oziroma 23 ur 56 minut in 4,1 sekunde ter se
začenja ob polnoči.
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V preteklosti je bil tudi teden različno dolg. Od štirih (v Afriki) pa tja do deset dni (v Egiptu).
Najučinkovitejša je bila sedemdnevna časovna enota, ki jo poznamo kot teden in jo še danes
uporabljamo. Na nastanek tedna naj bi vplival enakomeren ritem luninih men, ki pa ni povsem
natančen, ker med vsako lunino meno preteče približno sedem dni.
Zapletlo pa se je pri določanju meseca, saj so predniki z opazovanjem luninih men odkrili,
da od enega prvega krajca do naslednjega prvega krajca preteče 29,5 dni. Problem so rešili
z izmenično 29 ali 30 dni dolgim mesecem, kar pa je povzročilo razhajanje z luno. Danes je
koledar sestavljen iz dvanajstih mesecev.
Predniki so se morali odločiti še koliko dni, tednov in mesecev bo trajalo leto. Odkrili so, da
od pojava nekaterih zvezd do njihovega ponovnega pojava mine dvanajst polnih lun. Združili
so dvanajst polnih lun oziroma mesecev in to obdobje imenujemo leto. Večina koledarjev ima
dvanajst mesecev, obstajata pa dve izjemi: koledar Majev (ima osemnajst mesecev) in badijev
koledar (ima 19 mesecev).
Predniki so morali določiti tudi datum, ki bi veljal za začetek beleženja časa posameznih
koledarjev. Začetne datume koledarjev določajo posebni verski dogodki, ali pa so pogojeni z
vladavino kraljev, veljavo zakona ... Različni narodi in kulture so zaradi primerjav datumov
pomembnih dogodkov v različnih kulturah začutili potrebo po uskladitvi metod merjenja časa
in izračunavanje datumov z drugimi narodi in kulturami. Dionozij Mali je z izrazom Anno
Domini, ki pomeni rojstni datum Jezusa Kristusa (ki ga je določil na osnovi rimskega koledarja,
zgodil naj bi se 753 let po ustanovitvi Rima), veliko pripomogel pri umestitvi dogodkov. Zato ob
datumih dogodkov, ki so se zgodili pred njegovim rojstvom, pripišemo AD (Anno Domini, leta
Gospodovega) ali BC (Before Christ, pred rojstvom Kristusa). Nekrščanski narodi uporabljajo
kratici CE za Common Era (n. š. ali našega štetja) ter BCE za Before Common Era (pr. n. št. ali
pred našim štetjem). (4)

2.2.2 Koledarji v uporabi in starejši koledarji
Naši predniki so dolgo preizkušali različna merjenja in označevanje časa. Mnoge metode so
izginile v zgodovini, a vseh še nismo povsem pozabili. Nekateri starejši koledarji so skozi
zgodovino izgubili svojo veljavo, bodisi zaradi konca civilizacije bodisi zaradi prilagoditve na
druge koledarje.
Starejši koledarji: azteški koledar, babilonski koledar, egipčanski koledar, koledar francoske
revolucije, starogrški koledar, majevski koledar, rimski koledar, ruski pravoslavni koledar,
tajski lunin koledar, starogrški koledar ...
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Slika 2: Majevski in azteški koledar
veljata za najprivlačnejši in najbolj komplicirani koledar

Koledarji v uporabi: gregorijanski koledar, julijanski koledar, kitajski koledar, japonski
koledar, judovski koledar, muslimanski koledar in hindujski koledar.
Koledar, ki ga uporabljamo danes, z nekaj popravki, izvira iz starega Rima, nanj pa sta zaradi
vojn rimskega imperija vplivala tudi grški in egipčanski koledar. Sprva je imel rimski koledar
samo deset mesecev in je bil sestavljen na lunarnem sistemu. Prva dva meseca (januar in februar)
je dodal šele drugi rimski kralj, Numa Pompilij, okrog leta 700 pr. n. št. Takratni meseci niso
bili enako dolgi kot danes, temveč so bili marec, maj, julij in oktober dolgi 31 dni, februar 28
dni, ostali pa po 29 dni. Koledar je narekoval tudi vrinjene dni, kar je povzročilo zmedo. Ob
prihodu Julija Cezarja se je koledar že za dva meseca razlikoval od sončnega leta. Julij Cezar
je temu naredil konec, vpeljal je julijanski koledar. Da bi bil začetek novega koledarja povsem
čist, je moral prvemu letu dodati dva meseca, kar je postalo znano kot »leto zmede«. To leto
je sprožilo številne razprave, kolikšne davke, obresti in račune naj plačajo v tem daljšem letu.
Cezar je zapovedal tudi, da se mora leto začeti z januarjem in ne z marcem. (5, 6)
Julijanski koledar je imel 12 mesecev in vsako četrto leto prestopno leto. Februarju so dodali
dodaten dan, tako da je imel 29 dni. Zaradi določitve prestopnega leta je bil Cezarjev koledar
najbolj natančen koledar, ki so ga do tedaj poznali. Sedmi mesec, julij, so imenovali po njem
(Julij Cezar).

Slika 3: Rimski koledar
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2.2.3 Gregorijanski koledar
Leta 1582 sta gregorijanski koledar uvedla papež Gregor XIII in neapeljski zdravnik, matematik
in astronom Aloisius Lilius (po njegovi smrti je pomagal Christopher Clavius). V dobi krščanstva
se je dokončno izoblikoval še teden, pri katerem se je skozi čas pokazala napaka, in sicer je
vsako leto daljši za 11 minut in 24 sekund. To pomeni, da so morali po poteku 128 let dodati en
dan. Našim prednikom je tako uspelo sestaviti še bolj natančen koledar, ki ga danes priznavamo
kot uradni koledar. Slovenija je ta koledar sprejela leta 1584.
Primerjava med gregorijanskim in julijanskim koledarjem
Če primerjamo julijanski in gregorijanski koledar, lahko rečemo, da je julijanski koledar zelo
enostaven, kar je njegova prednost. Prednost gregorijanskega koledarja pa je v tem, da je mnogo
natančnejši od julijanskega. Skozi več tisočletij pada zečetek letnih časov praktično na iste
datume. Vendar ima gregorijanski koledar tudi mnoge pomanjkljivosti. Meseci imajo različno
število dni, število delovnih dni je različno, isti datumi v mesecu padajo na različne dneve v
tednu ...
Vse to povzroča težave v gospodarskem življenju, ekonomskem življenju, prometu,
knjigovodstvu, statistiki ... Gregorijanski koledar je bil uveden bolj iz verskih kot iz znanstvenih
razlogov.

2.2.4 Zgodovina slovenskega koledarja
Koledar smo do sedaj omenjali le kot pojem. Z njim se je ukvarjalo veliko ljudi. Koledar so
shranili na papirju, pergamentu, vklesali so ga v kamen, vrezali v glino ...
Z iznajdbo tiska postane koledar dostopnejši preprostim ljudem. Prvi koledar na Slovenskem je
delo Primoža Trubarja. Izdal ga je leta 1557 z naslovom Ta slovenski koledar.

Slika 4: Prvi slovenski koledar, avtor Primož Trubar,
tiskan v Tubingenu leta 1557 (Lit. vir 9, str. 43)
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Primož Trubar je mesece v koledarju imenoval s slovenskimi imeni in povsod dodal tudi latinska
imena. Tudi dneve v mesecu je oštevilčil od prvega do zadnjega in jim dodal nedeljske črke in
imena praznikov oziroma svetnikov.
Minilo je kar nekaj časa, preden je izšla nova koledarska publikacija. Leta 1726 je izšla knjižica
s koledarskimi podatki, opremljenimi s simboli (označujejo praznike, godove svetnikov,
vreme) in preprostimi ilustracijami, tako imenovana pratika. Namenjena je bila predvsem
podeželjskemu prebivalstvu. Pratiki so dodani vremenski pregovori, sestavki o zdravju,
gospodarjenju, zakonih, volitvah, političnih razmerah ... Prva poznana pratika je Nova kranjska
pratika tiskana v Ljubljani, vendar izgubljena. Prve ohranjene pratike so od leta 1771 naprej. V
razsvetljenstvu sta bili pomembni Velika pratika (1795) in Mala pratika (1798). Njun avtor je
Valentin Vodnik.
Pratika je bila za gospodarje, kmetovalce, vinogradnike, vrtnarje, lekarnarje, trgovce in
popotnike koledar s trajno vrednostjo. Mnogi so se iz pratike učili brati, pisati in celo slikati po
njenih vzorcih. (1)
Razvoj človeštva in njegovega okolja danes zelo hitro napreduje. To vpliva tudi na koledar,
ki danes ni več le pripomoček za kmetijstvo in druga opravila, ampak dobi tudi dekorativen
pomen.

Slika 5: Mala pratika 1798, avtor Primož Trubar
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2.3 VRSTE KOLEDARJEV
Danes lahko zasledimo različno ponudbo koledarjev. Koledarji se razlikujejo po formatu,
materialu, namembnosti, vsebini ...
Po vrsti pregleda ločimo dnevne, tedenske in mesečne, po namenu pa stenske, namizne in
knjižne. (10)

2.3.1 Stenski koledar
Stenske koledarje razdelimo na trgovsko-reklamne (z oglasi), namensko-reklamne (gasilski),
turistične in gospodarske. Formati teh koledarjev so precej veliki, od A4 navzgor, običajno so
tiskani na debelejšem premazanem papirju. Nekateri stenski koledarji so enolistni kombinirani
s sliko, risbo ali tonsklimi ploskvami, šestlistni (na enem listu sta po dva meseca), dvanajstlistni
(vsak mesec ima svoj list) odvisno od naročnika oziroma oblikovalca.

Slika 6: Enolistni stenski koledar

Slika 7: Dvanajstlistni stenski koledar
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Oblikovno najbolj zahtevni so turistično-gospodarski koledarji. Ti obsegajo dvanajst listov
s koledarskim delom, kombiniranim s fotografijo ali grafiko. Običajno so motivi razporejeni
tako, da izražajo podobo tistega meseca (pri zimskih mesecih zimske pokrajine). Stenski
koledarji so različnih oblik, formatov, lahko so ležeči, pokončni ... Na vrhu so speti s špiralo, za
oporo jim služi podložni karton, na katerem se lahko nahaja logotip podjetja. Spredaj je dodan
naslovni list. Ta lahko vsebuje voščilo za novo leto, zaščitni znak oziroma logotip podjetja ali
organizacije, ki je koledar izdala.
K stenskim koledarjem uvrščamo tudi tridelne koledarje. Ti so sestavljeni iz treh delov. Srednji
del predstavlja tekoči mesec, zgornji del pretekli mesec in spodnji del prihodnji mesec tekočega
leta. Vsi trije deli so pritrjeni na debelejšo podlogo, ki je spodaj podaljšana. Tam ima prostor za
logotip oziroma reklamo podjetja.

Slika 8: Tridelni stenski koledar
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2.3.2 Namizni koledarji
Namizni koledarji so namenjeni predvsem beleženju, zato imajo ob datumu prostor za beleženje.
Formati teh koledarjev so običajno manjši (A6 ali A5), papir pa primeren za pisanje. Na enem
listu imamo največkrat razporejen en teden, včasih tudi štirinajst dni. Običajno so tiskani
enostransko, včasih pa so na drugi strani natisnjena reklamna besedila, verzi, fotografije ...
Posamezna stran vsebuje ime meseca, številko zaporednega tedna, imena dni v letu, dan v
mesecu, ime godovnika in znamenje lunine mene. Namizni koledarji so različno vezani,
običajno so montirani na kartonska ali plastična stojala, da jih lahko postavimo na mizo. Liste
lahko obračamo naprej in nazaj, ob koncu leta pa liste zamenjamo. Drugi pa so zgoraj vezani s
špiralo.
Poznamo tudi namizni ležeči koledar, ta koledar je večjega formata. Narejen je kot blok in ima
več strani, ki so skupaj spojene z lepilom. Ima veliko prostora za pisanje.

Slika 9: Namizni koledar – planer
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2.3.3 Knjižni koledarji
Med knjižne koledarje prištevamo koledarje, kot so koledar Mohorjeve družbe, Prešernove
družbe, Pavlihova pratika, Družinska pratika, rokovnike ... Ti koledarji so običajno večjega
formata (B5) in so vezani kot brošure. Vsebujejo sončne in lunine mene, podatke o tekočem
letu in letnih časih, koledarski del z manjšimi beležkami, spominske in zgodovinske dneve,
vremenske pregovore, uganke, poezijo, križanke, humor ... Na koncu ali med besedilom so
pogosto objavljeni oglasi. Oblikujemo jih kot knjige ali revije.
Pratike so tiskane v manjših formatih, običajno A6 in nimajo prostora za beležke. Vsebujejo
tudi podatke o gibanju Sonca in Lune ter planetov. V koledarskem delu imajo za nekatere
godovnike risbe, meterološko znamenje za vreme in nebesna znamenja. Pogosto imajo še
mesecu posvečene izreke ali pregovore.
Rokovniki so podobni bloku, ampak jih kljub temu lahko prištevamo med koledarje. So
manjšega formata (do A4). Rokovniki imajo več strani. Zaradi lažjega načrtovanja se v rokovniku
nahajajo koledarji za eno leto nazaj ter dve ali več let tekočega leta naprej. Običajno jim sledi
nekaj strani s podatki oddaljenosti od krajev v kilometrih po Sloveniji, razdalja med glavnimi
evropskimi mesti, zemljevid časovnih območij, standardni formati papirja, državni prazniki v
svetu ... Zadnji del rokovnika je namenjen zapiskom ter telefonskemu imeniku.

2.3.4 Žepni koledarji
Žepni koledar je majhnega formata (85 × 55 mm), da ga lahko spravimo v žep ali denarnico.
Žepni koledar je zelo praktičen, saj ga imamo lahko vedno pri roki. Tiskani so lahko na enem
listu z vodoravno ali navpično razporeditvijo mesecev, tednov in dni. Običajno so tiskani na
debelejši papir, zaradi daljše trajnosti pa so prevlečeni s folijo.

Slika 10: Žepni koledar
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Zelo praktični pa so tudi vezani žepni koledarčki. Ti vsebujejo koledarski del, strokovni del,
preglednice ...
Formati teh koledarjev so majhni (A6, A7), vezani so v trpežnejše platnice.

Slika 11: Vezani žepni koledar
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2.4 SESTAVA KOLEDARJA DANES
Danes je koledar sestavljen iz 12 mesecev. Navadno leto ima 364 dni, to je 52 tednov. Prestopno
leto imenujemo leto, ki ima 366 dni in ima tudi 29. februar. Prestopno leto so v koledar uvedli
zato, da se koledarsko leto ves čas ujema z letnimi časi. Prestopno leto nastopi vsake 4 leta.
IME MESECA

STARO IME MESECA

ŠT. DNI

januar

prosinec

31

februar

svečan

28/29

marec

sušec

31

april

mali traven

30

maj
junij

veliki traven
rožnik

31
30

julij

mali srpan

31

avgust

veliki srpan

31

september

kimavec

30

oktober

vinotok

31

november

listopad

30

december

gruden

31

Preglednica 1: Sestava koledarja danes

Leto in posamezni meseci ne vsebujejo celega števila tednov, posamezni meseci pa vsebujejo
različno število dni. (11)
Iz koledarja lahko razberemo položaj Lune in Sonca. Na koledarju imamo zapisano, kdaj sonce
vzhaja in kdaj zahaja ter kdaj imamo polno oziroma prazno luno. Na koledarju pa so označena
tudi godovna imena, nedelje in prazniki.
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2.4.1 Prazniki in dela prosti dnevi na Slovenskem
Državni prazniki v Sloveniji so predpisani z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih
PRAZNIK

PROSTI DNEVI

1. januar

novo leto

8. februar

Prešernov dan

27. april

dan upora proti okupatorju

1. in 2. maj

praznik dela

25. junij
15. avgust

dan državnosti
Marijino vnebovzetje

31. oktober

dan reformacije

1. november

dan spomina na mrtve

25. december

božič

26. december

dan samostojnosti in enotnosti

datum se spreminja

velikonočna nedelja

datum se spreminja

velikonočni ponedeljek

Preglednica 2: Prazniki in dela prosti dnevi na Slovenskem

PRAZNIK

DELOVNI DNEVI

8. junij

dan Primoža Trubarja

17. avgust

združitev prekmurskih Slovencev
z matičnim narodom

15. september

vrnitev Primorske k matični
domovini
Preglednica 3: Prazniki, delovni dnevi

Državni prazniki se drže sončnega koledarja in jih sprejema parlament. Imena cerkvenih
praznikov si sledijo po razporedu sončnega in luninega koledarja. Po sončnem koledarju se
ravnajo tisti prazniki, ki padejo vsako leto na isti dan. Po luninem pa tisti, ki si sledijo različno.
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2.4.2 Verski prazniki
Poleg najpomembnejšega krščanskega praznika velike noči, poznamo še naslednje glavne
verske praznike:
STALNI VERSKI PRAZNIKI
1. januar

novo leto

6. januar

sv. trije kralji

2. februar

svečenica

14. februar

Valentin

10. marec
19. marec

40 mučencev
sv. Jožef

25. marec

Gospodovo oznanenje Mariji

23. april

sv. Marko

15. maj

Zofka

8. junij

Medared

29. junij

sv. Peter in Pavel

5. julij

Ciril in Metod

12. julij

Mohor in Fortunat

15. avgust

veliki šmaren

3. september

Gregor

8. september

mali šmaren

1. november

vsi sveti

2. november

verne duše

6. december

sv. Nikolaj

8. december

brezmadežno spočetje

13. december

Lucija

24. december

božič

26. december

sv. Štefan

28. december

nedolžni otroci
Preglednica 4: Stalni verski katoliški prazniki

Premakljivi verski prazniki padejo vsako leto na drug datum v odvisnosti od datuma velike noči.
Katoliška velika noč se praznuje vedno v nedeljo po prvi pomladanski polni luni (ščipu). Za
začetek pomladi se vedno vzame 21. marec. Če pade prva pomladanska polna luna na nedeljo,
je velika noč naslednjo nedeljo.
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Velika noč je najbolj zgodaj 22. marca. Prej ne more biti, ker je 21. marec prvi pomladni dan.
Če je 21. marca polna luna in 22. marca nedelja, je velika noč 22. marca. Najkasneje pa je velika
noč lahko 25. aprila, če bi bila kasneje, ne bi bila po prvi pomladni polni luni. Vsi premakljivi
verski prazniki so vezani na datum velike noči.
PREMAKLJIVI VERSKI PRAZNIKI
velika noč			

praznuje se prvo nedeljo po prvi pomladanski

			

luni

pepelnica			

vedno je v sredo, 46 dni pred veliko

			

nočjo

pust			

vedno je v torek, en dan pred pepelnico in		

			

47 dni pred veliko nočjo

gospodov vnebohod			

vedno je v četrtek, 39 dni po veliki noči in

			

10 dni pred binkoštim

binkošti			

vedno so v nedeljo, 49 dni po veliki noči

sv. trojica			
			

vedno prvo nedeljo po binkoštih in 56 dni
po veliki noči

Preglednica 5: Premakljivi verski katoliški prazniki
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2.5 OBLIKOVANJE KOLEDARJA
Oblikovanje koledarja štejemo med grafično oblikovanje. Grafično oblikovanje je urejanje
slik in besedila. Danes nas grafično oblikovanje spremlja skoraj na vsakem koraku. Naj gre
za oglas, jumbo plakat, spletno stran, brošuro, knjigo ali koledar. Pri grafičnem oblikovanju
je zelo pomembna vizualna komunikacija. Vizualna komunikacija je oblikovana z namenom,
da bo opažena. Tako grafični oblikovalec z različnimi metodami in s pomočjo računalniških
programov med sabo združi barve, črke, simbole in slike.
Grafični oblikovalec mora pri oblikovanju vizualne podobe poznati veliko tehnik in postopkov,
da lahko izdela kakovosten končni izdelek.
Oblikovalec si mora celoten izgled izdelka najprej zamisliti v svoji glavi. Sledi skiciranje
oziroma prenos ideje na papir ali v digitalno obliko. Ko je izgled izdelka dodelan, sledi pravilna
izbira pisave.
Sledi ureditev vseh elementov v končno grafično podobo. Oblikovalec začne združevati
posamezne elemente med sabo, jih dopolnjevati ter jih postavljati v končno obliko. Pomembno
je, da so izbrane prave barve in velikosti tako slik kot črk. Prav tako je pomembna njihova
velikost in tudi sama postavitev na stran, pri vsem pa je potrebno paziti še na ustrezno postavitev
za tisk. Zato mora grafični oblikovalec pri oblikovanju poznati vse zakonitosti barv ter vedeti,
kaj lahko kombinira s čim in česa se mora izogibati. Ob tem pa mora imeti v mislih tudi želje
in ukaze naročnika. (12, 13, 14)
Stenski koledar je sestavljen iz slikovnega in koledarskega dela. Oblikovalec mora poznati
znake za lunine mene, astronomska znamenja planetov, seznanjen mora biti z državnimi
prazniki, cerkvenimi prazniki ...

LUNUNE MENE
•

mlaj

•

prvi krajec

•

polna luna

☾

zadnji krajec

Preglednica 6: Lunine mene

Oblikovalci običajno nedelje in praznike, če je koledar tiskan samo v eni barvi, poudarijo s
polkrepko pisavo, pri dvobarvnih pa je to običajno v drugi barvi.
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ASTRONOMSKA ZNAMENJA PLANETOV
pomlad
poletje
jesen

zima

•

oven

•

rak

•

tehtnica

•

kozorog

•

bik

•

lev

•

škorpijon

•

vodnar

•

dvojčka

•

devica

•

strelec

•

ribi

Preglednica 7: Astronomska znamenja planetov

Pri oblikovanju stenskega koledarja je največkrat tako, da ima koledar rdečo nit. Skupni faktor
stenskega koledarja je največkrat vsebinske narave, na primer otroški koledar, koledar cvetja,
koledar gora ... Boljši opazovalci pa bodo opazili tudi tipografijo, format, razmerja ...
Koledar mora biti oblikovan dosledno, vključno z naslovno stranjo in podložnim kartonom.
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2.6 TIPOGRAFIJA
Tipografija je veda o tipografskem oblikovanju. Proučuje izdelavo črk in pisav ter njihovo
uporabo v besedilu. Tipografija zajema oblikovanje črk, številk in simbolov namenjenih za
tisk. Glede na uporabo izdelka moramo določiti primerno tipografijo. Črke morajo biti berljive,
razumljive in uporabne. Nečitljiv tisk je izdelek brez smisla. (18)
Zaradi potrebe po komunikaciji in zapisovanju izgovorjenega se pojavi pisava. Tipografije brez
pisave ne bi bilo. S pisanjem ohranimo podatke in jih predajamo drugim. Pisava se je razvijala
skozi čas, zato danes poznamo različne oblike, od najpreprostejših do bolj kompliciranih pisav.
Naši predniki so v pisavi videli prihodnost, zato so se trudili, da bi zapisali svojo zgodovino v
kamen, glino ali na papirus.

2.6.1 Razvoj pisav
Pisava je ena od načinov komunikacije. Pisave so se razvile iz slik. Praljudje niso znali pisati,
zato so pomembne dogodke in pojave upodabljali. Tako so nastale jamske poslikave. Slikali so
na strope jam in votlin, njihovi motivi so bile živali, žensle, lov ... Sumerci so izumili slikovno
pisavo ali piktografijo. Besede so predstavljene z risbami oziroma simboli.

Slika 12: Piktogrami (črtice, ki padajo z neba pomenijo noč)

Taki pisavi sta tudi klinopis in hieroglifi. Hieroglife so uporabljali v starem Egiptu.

Slika 13: Klinopis na glinasti tablici
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Klinopis je vrsta pisave, ki so jo razvili Sumerci. Za zapis so uporabljali trstene paličice s
klinasto konico, s katerimi so v vlažne glinaste ploščice vrezali znake.

Slika 14: Hieroglifi

Piktogrami so bili težko berljivi, zato so začeli uporabljati ideograme. Ideogrami so grafični
simboli, ki pomenijo določeno idejo, in se uporablja za zapis te ideje. Ideogrami so stopnja v
razvoju od slikovne k črkovni pisavi. Sem spadajo kitajska pisava, pisava Majev, pisava palače
Knoss ter linearna B pisava. Kasneje se v Siriji in Palestnini razvije črkopis, pri katerem vsaka
črka zasede en glas, skupaj pa tvorijo besede. Trgovci so ga ponesli po svetu, od njih pa so ga
prevzela različna ljudstva.
Za razvoj evropskih pisav je najpomembnejša grška pisava. Grki so dodali še znamenja za
samoglasnike in dobili abecedo oziroma grški alfabet s 24 črkami.

Slika 15: Grški alfabet
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Iz grške pisave se je razvila latinica okoli 6. in 5. stol. pr. n. št. Je osnova za večino evropskih
jezikov. Uporabljali so jo Rimljani, najprej je imela 19 črk, kasneje so jo izpopolnili na 23
črk. Zaradi pisanja na pergament (podlaga za pisanje iz živalskih kož) je nastala karolinška
minuskula, to je poševna pisava malih črk. V 12. st. se je razvila gotica. Od latinice se razlikuje
po lomljenih, zašiljenih in iztegnjenih oblikah.
Italjaniski humanisti so zavračali gotico, zato je nastala humanistična pisava oz. humanistična
latinica. Iz nje se je razvil tudi slovenski jezik.
V Evropi pa ni v rabi le latinica, ampak tudi cirilica. Cirilica je priredba grških črk. V cirilici
pišejo Črnogorci, Bolgari, Makedonci, Rusi, Srbi ...
Vsaka družina oziroma kultura je na pisavi pustila svoj pečat. Tako se je skozi čas razvilo več
nacionalnih slogov. (16)
Slovenska pisava je potrebovala veliko časa preden je dobila svojo izpopolnjeno obliko. Razvila
se je iz latinice, preko karolinške minuskule, gotice, bohoričice in končala pri gajici.
Slovenci latinico delimo na dva glavna črkovna sklopa:
▪ pisave s tankimi in podebeljenimi potezami, ki jih delimo na štiri skupine, imenovane po
zgodovinskih obdobjih, v katerih so nastale in katerih oblikovne značilnosti so opazne:
- beneško renesančne pisave (1470–1500)
- francosko renesančne pisave (1495–1757)
- baročne pisave (1757–1790)
- klasicistične pisave (1790–1900).
▪ pisave s skoraj enako ali enako debelimi potezami (tehnični slog)
- egipčanske pisave oziroma pisave z oglatimi serifi (od leta 1815 naprej)
- linearne pisave (od leta 1819 naprej).
Časovna obdobja skupin podajajo okvirno letnico začetka oziroma razvoja posameznih skupin
pisav in letnico, do kdaj naj bi bila ta skupina v uporabi.
V 20. stoletju so uporabljali vse skupine pisav in njihova uporaba ni bila več omejena na časovno
obdobje, v katerem so prvotno nastale. To velja še danes.
Po mednarodni klasifikaciji pisav je skupina linearnih pisav razdeljena na štiri podskupine:
- zgodnje linearne pisave
- dodelane linearne pisave
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- geometrijske linearne pisave
- humanistične linearne pisave.
Sledijo še tri skupine pisav:
- dekorativne oziroma akcidenčne pisave
- rokopisne pisave
- risane pisave.
V skupino dekorativnih pisav prištevamo črke posebnih oblik (votle, črtkane, osenčene,
podvojene). Med rokopisne pisave štejemo tiste, ki so napisani z različnimi pisali. V zadnjo
skupino uvrščamo tiste, ki so posnete po pisavah, napisanih s čopičem, trsko ...
Razen pojmov pisava, tipografska pisava in črkovni slog moramo razlikovati še pojma črkovna
družina in font. Črkovna družina predstavlja vrsto pisave denimo times new roman in vse njene
različice (navadne, poševne, podebeljene, zožane).
Trg nam ponuja nepregledno množico, več tisoč različnih črkovnih družin, ki pripadajo
različnim črkovnim slogom. To so digitalne pisave v obliki fontov za uporabo na računalnikih.
Font je kodiran računalniški zapis vseh znakov (črk, številk, ločil ...) ene tipografske različice
določene pisave določene velikosti (npr. times new roman poševna, polkrepka, velikosi 12
tipografskih enot).
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2.7 SLIKOVNI DEL KOLEDARJA
Največjo vlogo pri stenskem koledarju ima slikovni del koledarja. Opazovalec najprej opazi
slikovni del, šele nato koledarski del, ozadje, obliko ...
Slikovno gradivo je lahko različno, in sicer risba, ilustracija ali fotografija.

2.7.1 Fotografija
Beseda fotografija izhaja iz grškega jezika in pomeni photo – svetloba in graphos – risati,
zapisovati.
Fotografija je tehnika trajnega zapisovanja slik na različne načine: kemično, mehansko ali
digitalno. (17)

2.7.2 Zgodovina fotografije
Razvoj fotografije sega stoletja nazaj. Ta se v današnjem času s pojavom digitalne fotografije še
hitreje razvija. Napreduje tehnološko in oblikovno. Razvoj novih aparatov nam omogoča nov
način fotografiranja.
Vse skupaj se je pričelo s preprosto napravo, ki ji pravimo camera obscura. Camera obscura je
škatla, ki ima na eni strani luknjo, skozi katero od predmeta odbiti žarki preslikajo zunanjost na
zadnjo steno škatle.

Slika 16: Prva znana risba camere obscure narisana v 16. st.
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Čeprav camera obscura ni bila popolna naprava, so jo iz velikosti sobe v 17. st. zmanjšali na
dimenzijo lesene škatlice, ki so jo prenašali umetniki s seboj in si z njo pomagali pri risanju
portretov, pokrajin ...
Bistveno spremembo, ki je kasneje vplivala tudi na razvoj fotografije, je prispevala vstavitev
leče v odprtino camere obscure. Z vstavljeno lečo in nekaterimi dodatki je postala camera
obscura prava kamera. Kaspar Schott je izdelal prenosljivo kamero, v katero je vgradil dve leči,
ki sta omogočili nastavitev goriščne razdalje.
V začetku 16. st. so v camero obscuro vstavili še zaslonko in tako izboljšali ostrino slike. Johann
Sturm je leta 1676 v kamero vgradil še zrcalce pod kotom 45°, da je obrnil projekcijo slike.
Kameri je dodal še pregrinjalo, da je bila slika v temi bolj vidna. Naoljeni papir na zadnji strani
zamenja opalno steklo, lečo pa zamenja teleskopska leča, s katero dosežemo povečavo slike.
Sama camera obscura ne bi v fotografiji pomenila nič, če ne bi ločeno od nje odkrili postopka
za zapis slike s srebrovim nitratom. Ker nikomur ni uspelo fiksirati slike s srebrovim nitratom
na papirju, je to uspelo Francozu Josephu Nicephoru Niecepu. Uporabil je stekleno ploščo
prevlečeno z bitumnom, ki so ga uporabljali v litografiji. Bitumen se je na svetlobi strdil in
postal prosojen. Ta postopek je poimenoval heliografija.
Prvo sliko je posnel Francoz Joseph Nicephore Niepce. Slika je bila posneta pri osemurnem
osvetljevanju in čiščenju kositrne plošče, premazane z bitumnom.

Slika 17: Prva fotografija na svetu je nastala – strehe hiš,
posnete iz avtorjevega balkona
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2.7.3 Zgodovina otroškega portreta
Fotografiranje otrok je bil včasih izjemen dogodek. Mnogi so se fotografirali le enkrat v življenju
ali pa sploh nikoli. Za otroke, njihove starše in fotografe je bilo v preteklosti portretiranje
otrok povsem drugačana izkušnja kot danes. Fotografov je bilo zelo malo, tehnike pa povsem
osnovne. Premožni ljudje so imeli več fotografij, največkrat portretov.
Največji problem fotografov v 19. stoletju je bil čas ekspozicije, ki so bili dolgi od 20 do 30
sekund. Biti povsem pri miru je bil velik izziv že za odrasle, kaj šele za otroke, ki so jih starši
hoteli na fotografijah. Fotografi so pri tem uporabljali različne trike in ukane. Bolj uspešne za
zbrano strmenje otroka v objektiv so bile fotografinje. Pri svojem delu so uporabljale zanimive
živali v kletkah, v katere so otroci strmeli. Povsem običajna praksa pa je bila tudi omamljanje
otrok z opijem in drugimi sredstvi, da so bili pri miru.

Slika 18: Otroški portret

Pri fotografiranju so velikokrat na pomoč priskočile mame, ki so imele naziv “nevidne mame”.
Če so želeli imeti portret otroka brez ostalih družinskih članov, so se preoblekle v stol ali kavč
in držale otroka v naročju. Pri tem so bile pokrite s tkanino, čepele so za stoli ali stale za zaveso.
Včasih so jih kasneje zbrisali s fotografije, na otroku so ostale le mamine roke okrog pasu ali na
ramenih, ker jih pač niso mogli izbrisati s fotografije.
Preden je leta 1880 fotografiranje postalo bolj množično in dostopno, so pogosto fotografirali
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umrlega otroka. Takrat je bila umrljivost otrok neprimerno večja, izjemno redka fotografija
pa edini spomin na umrlega otroka. Nekateri fotografi so bili specializirani prav za tovrstno
fotografijo.

Slika 19: Otroški portret, skrita mama
v naročju drži otroka

Slika 20: Otroški portret, za zaveso
se skriva mama

Čeprav živi, so otroci na starih fotografijah videti nenavadno, podobni so duhovom, s strašljivimi
izrazi na obrazih in čudnih barv, kar je v veliki meri posledica tehnike fotografiranja. Ker se
niso mogli smehljati pol minute, na fotografijah skoraj nikoli niso nasmejani in pogosto odsotno
gledajo v fotografa, zato le stežka primerjamo njihove fotografije z današnjimi fotografijami
razigranih otrok.
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Slika 21: Otroški portret, strašljivi izrazi
na obrazu

Slika 22: Otroški portret, v ozadju skrita mama

2.7.3 Zgradba in delovanje digitalnega fotografskega aparata
Fotoaparat je naprava za zajemanje svetlobe, ki ima na enem koncu objektiv za ustvarjanje
svetlobne slike, na nasprotnem pa enoto za njeno shranjevanje.
Danes so v rabi različne vrste fotoaparatov. Analogni fotoaparati svetlobo iz objektiva sprejemajo
na filmski trak, medtem ko digitalni za to uporabljajo tipala iz svetlobno občutljivih elektronskih
elementov, podatke pa zapisujejo na različne pomnilniške medije. Pri analognih fotoaparatih je
po končanem fotografiranju potrebno razviti film in šele s tega narediti fotografije na papir. (19)
V osnovi delimo digitalne fotoaparate na:
KOMPAKTNI: so fotoaparati nižjega in srednjega cenovnega razreda. Zasnovani so tako, da
so majhni in prenosni ter primerni za priložnostne posnetke.
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ZRCALNO-REFLEKSNI: so fotoaparati višjega cenovnega razreda. Njihova značilnost je
neposredno upravljanje z objektivom. So zelo vsesplošno uporabni, saj jih lahko z veliko izbiro
objektivov in drugih dodatkov uporabljamo za vse zvrsti fotografije, kot so portretna, krajinska,
reklamna fotografija ... Ti fotoaparati nam dovoljujejo popolno svobodo pri vseh nastavitvah, z
njimi smo lahko kreativni. Uporabljajo mehansko vodeno zrcalce in pentaprizmo, ki usmerjata
svetlobo, ki pride iz objektiva, do okularja na zadnjem delu aparata.
Ko gledamo v aparat, nam zrcalce svetlobo usmeri v pentaprizmo, ta pa skozi okular do našega
očesa. Med ekspozicijo (takrat, ko pritisnemo na sprožilec), se zaslonka zapre na nastavljeno
vrednost, zrcalce se dvigne, zaklop odpre in spusti svetlobo na senzor. Vse to se zgodi v zelo
kratkem času, boljši aparati naredijo tudi do deset posnetkov v eni sekundi.

1-objektiv
2-zrcalo pod kotom 45°
3-zaklop
4-tipalo

5-zaslon za ostrenje
6-kondenzatorska leča
7-prizma
8-iskalo
Slika 23: Delovanje fotoaparata
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Zgradba digitalnega fotoaparata:
OHIŠJE je hkrati tudi ogrodje, na katerega so nameščeni vsi drugi sestavni deli. Ohišje je
oblikovano anatomsko, je lahko in trpežno. Od ohišja je odvisno, kako dobro bo njegova
notranjost zavarovana pred prahom, vlago in drugimi nevšečnostmi. Ohišje fotoaparata je le
na prvi pogled nepomembna stvar. Ko primemo fotoaparat v roke, nam daje oblika ohišja prvi
(dober ali slab) vtis o njem. Dobra oblika nam pomaga k trdni drži fotoaparata, kar vpliva na
stabilnost.
OBJEKTIV je iz leč sestavljena optična naprava, ki sliko preslika na svetlobo občutljivo
tipalo. Objektivom s spremenljivo goriščno razdaljo pravimo zoom. Poznamo pa tudi objektive
z nespremenljivo goriščno razdaljo. Večina fotoaparatov ima objektiv vgrajen v ohišje,
nekaterim boljšim fotoaparatom pa lahko objektive menjamo. Taki objektivi so praviloma
boljši in dražji od tovarniško pritrjenih. Kot rečeno, imajo lahko stalno ali pa spremenljivo
goriščno razdaljo. Glede na število leč in kombinacije ločimo tudi različne vrste objektivov.
Najpreprostejši je monokel (ima samo eno lečo), periskop je kombinacija dveh leč, ostale
objektive pa imenujemo anastigmati in so sestavljeni iz treh do osmih leč. Glede na goriščno
razdaljo delimo objektive na teleobjektive, širokokotne in normalne objektive. Teleobjektivi
delujejo podobno kot daljnogled, objekt navidezno približajo, njihov slikovni kot je majhen.
Namenjeni so za slikanje oddaljenih predmetov (šport, živali), primerni so tudi za slikanje
portretov, ker ne pride do popačenj. Normalni objektiv pokaže sliko podobno kot človeško
oko, goriščna razdalja pa je enaka dolžini diagonale formata negativa. Širokokotni objektivi pa
imajo širok kot, uporabljamo jih povsod, kjer bi radi zajeli čim več prostora (fotografiranje v
zaprtih prostorih).
ISAKALO je majhno okence, v katerem fotograf vidi to, kar skozi objektiv vidi tipalo
fotoaparata in kar bo po pritisku na sprožilec na posnetku. Enostavnim iskalom včasih pravijo
tudi kukalo. (20)
ZASLON LCD večina digitalnih fotoaparatov ima na zadnjem delu ohišja LCD zaslon, s katerim
lahko pregledujemo že narejene posnetke, izbiramo različne nastavitve, med fotografiranjem pa
ga lahko uporabimo tudi namesto iskala. (20)
SVETLOBNO OBČUTLJIVO TIPALO je elektronsko vezje z množico svetlobno občutljivih
elementov, ki svetlobno sliko spremeni v digitalni zapis. Je torej to, kar je bil pri klasičnih
fotoaparatih film. (20)
OSREDNJI PROCESOR IN DRUGA ELEKTRONIKA poleg tipala je v fotoaparatu
še druga elektronika, ki skrbi za pravilno osvetlitev, ostrenje, različne druge nastavitve in
zapisovanje posnetkov. (20)
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SPROŽILEC je najpomembnejša in običajno tudi največja tipka na fotoaparatu. S pritiskom
nanj posnamemo fotografijo. (20)
KRMILNE TIPKE na ohišju fotoaparata so poleg sprožilca še druge tipke, s katerimi izbiramo
še druge nastavitve. (20)
POMNILNIŠKA KARTICA posnete digitalne fotogafije so shranjene na pomnilniški kartici
ali v vgrajenem pomnilniku. (20)
BATERIJA ali AKUMULATOR digitalni fotoaparati porabijo, v primerjavi z analognimi,
precej električne energije. Uporabljajo baterije ali akumulatorje standardnih velikosti (največkrat
AA, AAA ali CR-V3) ali po meri narejene akumulatorje.
BLISKAVICA večina digitalnih fotoaparatov ima vgrajeno bliskavico, ki omogoča
fotografiranje slabše osvetljenih motivov.

Slika 24: Digitalni fotoaparat

2.7.4 Primerjava procesa digitalne in klasične fotografije
Digitalni postopek lahko primerjamo s klasičnim. Prednost digitalnega postopka je v večjem
nadzoru nad sliko med fotografiranjem in več možnosti uporabe. V obeh primerih posnamemo
sceno s fotoaparatom, le da digitalni posname svetlobo s senzorjem, ne na film. Bistvena razlika
je v obdelavi, ker digitalno sliko obdelujemo sami, klasični film pa razvije foto laboratorij.
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KLASIČNA FOTOGRAFIJA
SCENA

fotoaparat

film

foto
laboratorij

tisk
fotografija
Dia-pozitiv

DIGITALNA FOTOGRAFIJA

digitalni
fotoaparat

pregled
brisanje

kabel
čitalec
čitalec kartic
računalnik

SPOMIN
prenosnik
senzor

obdelava

arhiv
USB ključ

O B D E L AVA

SCENA

tisk
internet
album
fotografija
E-mail
splet
arhiv

Preglednica 8: Proces klasične in digitalne fotografije

Proces digitalne fotografije poteka podobno kot klasični postopek. Film nadomešča senzor. (21)
Digitalni zapis slike je številčni zapis matematičnih vrednosti vseh barvnih točk v sliki. Sliko v
digitalnem fotoaparatu zapiše senzor. Ta je sestavljen iz velikega števila fotocelic, ki spremenijo
svetlobni signal v električni impulz. Ta se zapiše v digitalni obliki kot enotna barvna vrednost
za vsako fotocelico posebej. Digitalni zapis je elektronsko-digitalni zapis barvnih vrednosti
točk v sliki.
Klasični film vsebuje drobna zrna foto-senzibilnih materialov, ki po osvetlitvi in razvitju filma
definirajo sliko na dvodimenzionalni površini v obliki drobnih zrn ustreznih barv. Najmanjša
enota klasičnega filma je velikost zrna, ki tudi definira ločljivost filma. (21)

2.7.4 Ilustracija
Ilustracija je predstavitvena slikovna forma, narejena v risbi, sliki ali fotografiji. Namen
ilustracije je, da prikaže in razloži čutne informacije (slikovna razlaga zgodbe, članka, pesmi)
skozi grafično reprezentacijo.
Z ilustracijo si lahko pomagamo pri izražanju različnih slogov in oblik. Prav tako kot ostali
slikovni material, torej fotografije in slike, je ilustracija pomemben del oblikovanja. Zanjo
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veljajo podobna načela kot za fotografijo, vendar pa je sporočilnost lahko povsem drugačna, če
uporabimo ilustracijo namesto fotografije in obratno. Ilustracijo uporabimo največkrat takrat,
ko hočemo prikazati zapletene objekte, doseči določeno razpoloženje. Z ilustracijo lahko
posamezne dele predmetov poudarimo, narišemo izreze, prereze, naredimo ozadja. (23)
Ilustracija je vektorska slika, kar pomeni, da je sestavljena iz posameznih delov, ki jih lahko
povečujemo oziroma pomanjšujemo, njena kakovost pa bo vedno ostala enaka. Ilustracije rišemo
v posebnih programih, ki so namenjeni za vektorsko grafiko (Adobe Ilustrator, CorelDraw ...).
Ilustracije lahko narišemo sami, obstajajo pa tudi posebne zbirke že v naprej pripravljenih
ilustracij, ki jih izberemo po katalogih. (23)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Ideja
Sama ideja v praktičnem delu je oblikovati in izdelati koledar z otroškimi fotografijami.
Fotografije bodo obdelane v programu Adobe Photoshop, ozadje koledarja v različnih barvnih
kombinacijah v Adobe Ilustratorju, sam koledar pa bo nastal v programu Adobe Indesign.
Koledar bo obsegal 12 listov, prvo naslovno stran, zadnjo stran z nalepkami ter podložni karton.
Poleg datumov bodo na koledarskem delu označene lune, nedelje in prazniki pa primerno
povdarjeni. V praktičnem delu bo predstavljen postopek izdelave koledarja od ideje pa do tiska.
Pri ustvarjanju nam je lahko v veliko pomoč v mislih izdelana ideja, ki jo kasneje prenesemo
na papir v obliki skice. S skico si pomagamo pri določevanju formata in kompozicij koledarja.
Koledar je grafični izdelek, ki ni namenjen samo štetju časa, ampak tudi predstavitvi avtorjevih
ustvarjanj. Koledar je najprej dekorativne narave šele nato informativne. Rdeča nit koledarja so
otroški obrazi, ki so vedno hvaležen motiv, kar pa ne pomeni, da so tudi najpreprostejši.

Slika 25: Skica, prve ideje
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3.2 Formati papirja
Po mednarodnem standardu ISO 216 se formati papirja delijo na tri velikosti A, B in C. Formati
A so glavni ali osnovni formati, ostali pa so dopolnilni.
Standard ISO 216 je uporabljen po celem svetu z izjemo ZDA. Pri zgibanju in rezanju dobimo
naslednje formate (mere so v cm):

Formati A

Formati B

Formati C

A0

84,1 × 118,9

B0

100,0 × 141,4

C0

91,7 × 129,7

A1

59,4 × 84,1

B1

70,7 × 100,0

C1

64,8 × 91,7

A2

42,0 × 59,4

B2

50,0 × 70,7

C2

45,8 × 64,8

A3

29,7 × 42,0

B3

35,3 × 50,0

C3

32,4 × 45,8

A4

21,0 × 29,7

B4

25,0 × 35,3

C4

22,9 × 32,4

A5

14,8 × 21,0

B5

17,6 × 25,0

C5

16,2 × 22,9

A6

10,5 × 14,8

B6

12,5 × 17,6

C6

11,4 × 16,2

A7

7,4 × 10,5

B7

8,8 × 12,5

C7

8,1 × 11,4

A8

5,2 × 7,4

B8

6,2 × 8,8

C8

5,7 × 8,1

A9

3,7 × 5,2

B9

4,4 × 6,2

C9

4,0 × 5,7

A10

2,6 × 3,7

B10

3,1 × 4,4

C10

2,8 × 4,0

					

DL

11,0 × 22,0

					

C7/6

8,1 × 16,2

Preglednica 9: Standardni formati papirja
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3.2.1 Format koledarja
Izhajala sem iz osnovnega formata C1 (648 × 917 mm).
Ta format papirja bomo kasneje prilagodili formatu papirja za digitalni tisk, in sicer ga bomo
razrezali na format 450 × 320 mm.

648 mm

C1

surov format

917 mm
Slika 26: Surov format C1

razrez

320 mm

320 mm

Razrez materiala na format za digitalni tisk (450 × 320 mm), to je format papirja, na katerega
bomo tiskali.

450 mm

450 mm

Slika 27: Razrez C1 na 450 × 320 mm

Oblika koledarja je najpogosteje pravokotna, v različnih proporcih. Sama sem se odločila za
format koledarja 180 × 430 mm. Pri tem sem si pomagala s pravilom zlatega reza, za katerega
velja, da je večji del proti manjšemu delu v istem razmerju, kot je celota proti večjemu delu.
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barvni klin

450 mm

izkoristek

dodatek za porezavo

prijemači
320 mm
Slika 28: Izkoristek papirja

Končni format koledarja bo 180 × 430 mm.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Za uspešno natisnjeno publikacijo so potrebne številne faze, kot so: organizacija, načrtovanje,
oblikovanje in sestavljanje vsebine ter grafično pripravo, ko so datoteke pripravljene za tisk.
Vse to velja tudi za stenski koledar, ki združuje fotografijo, tipografijo in oblikovanje v enem
izdelku.

4.1 Fotografiranje
Posneti dobro fotografijo ni enostavno. Potrebno je veliko dela, poznavanje in obvladovanje
tehničnih podrobnosti fotoaparata ter veliko fotografske teorije. K dobri fotografiji pa pripomore
tudi talent fotografa. Vsak motiv zahteva različno snemanje. Paziti moramo na kompozicijo,
svetlobo, barve ... Pri snemanju ljudi in portretov moramo paziti, da bo fotografija izražala
osebnost tistega, ki ga fotografirate (20).

Slika 29: Neuspela slika (neostra slika)

Nekaj fotografij otrok je bilo posnetih v vrtcu, ostale pa na prostem v naravi. Fotografije v
naravi so bile posnete v dopoldanskem času, kjer sem uporabila naravno sončno svetlobo.
Jutranja ali večerna svetloba je najprimernejša, močno opoldansko sonce ni najbolj primerno,
ker je svetloba takrat premočna in pretirano sije v oči in tako moti portretiranca. Pomembna je
tudi smer, iz katere svetloba prihaja.
Portretiranje otrok je težje, kot sem si sprva predstavljala. Otroke je zelo težko pripraviti, da
se pred kamero ustrezno obnašajo, zato sem naredila veliko posnetkov, da sem prišla do nekaj
dobrih fotografij.
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Spoznala sem, da je veliko lažje in tudi posnetki so boljši, če otroci ne vedo za kamero, ampak
posnetke naredimo prikrito, kjer si pomagamo z zumom. Ortoci so med igro spoščeni in tako
lažje pridemo do dobrih posnetkov. Ker pa je težko biti neopažen, sem pri otrocih ostala dalj
časa, da so se navadili na mojo navzočnost in tako sem lažje prišla do bolj sproščenih in boljših
posnetkov. Zelo pomembno je, da sem bila vedno v pripravljenosti in da sem imela na fotoaparatu
nastavljen čas za merjenje osvetlitve in določanje ostrine. Pri slikanju otrok moramo paziti, da
je čas osvetlitve dovolj kratek, ker otroci ne mirujejo in da imamo zaslonko nekoliko zaprto, s
čimer dosežemo večjo globinsko ostrino (tako so otroci pravilno izostreni).
Pri fotografiranju otrok je zelo pomembna pripravljenost in potrpežljivost, le tako lahko pridemo
do dobrih posnetkov. Veliko bolje je narediti prikrite portrete, ko se otroci prisotnosti kamere ne
zavedajo ali nanjo pozabijo. Na ta način ujamemo tudi otrokov značaj.
Namigi za dobro portretiranje otrok:
▪ ostrimo na oči
▪ fotografirajmo z višine otrokovih oči
▪ uporabljajmo zoom in na tesno uokvirimo otrokov obraz, tako lažje izločimo nepomembno
okolico
▪ izogibamo se fotografiranja v času počitka, ker otrok takrat ne bo pripravljen sodelovati
▪ naredimo čim več posnetkov
▪ z različnimi predmeti preusmerimo otrokovo pozornost stran od kamere in tako dobimo 		
spontane izraze.
Fotografija je ključni in poleg datuma najpomembnejši del koledarja, predstavlja temo in je
velikokrat razlog za nakup koledarja.

4.1.1 Izbira fotografij
Vse fotografije so posnete z digitalnim fotoaparatom znamke Olympus E-620. Posnete fotografije
sem s pomočjo programa za prenos fotografij prenesla na računalnik. Velikost fotografij sem
nastavila v nastavitvah fotoaparata in sicer 30,24 x 40,32 cm ločljivosti 300 pixels/inch.
Ko sem imela fotografije pripravljene, je prišlo na vrsto izločanje oziroma izbira boljših
fotografij. Danes večinoma uporabljamo digitalne fotoaparate in nismo več omejeni s filmom,
zato je tudi število posnetkov večje in izbor fotografij večji in težji. Najprej sem izločila slabe
in nezanimive fotografije. Izločanje je bilo vedno težje.
Koledarji imajo običajno rdečo nit, zato so fotografije med seboj povezane. V našem primeru
je to posnetek otroka.
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Slika 30: Izbor fotografij, izločanje

Izbrane fotografije za koledar:
MESEC: januar
FOTOAPARAT: OLYMPUS E-620
ČAS POSNETKA:
24. februar 2011 ob 16:04
VREDNOST ZASLONKE:
5.6
ČAS OSVETLJEVANJA:
1/100 s
ISO OBČUTLJIVOST:
200
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MESEC: februar
FOTOAPARAT: OLYMPUS E-620
ČAS POSNETKA:
21. januar 2011 ob 10:50
VREDNOST ZASLONKE:
6.2
ČAS OSVETLJEVANJA:
1/100 s
ISO OBČUTLJIVOST:
200

MESEC: marec
FOTOAPARAT: OLYMPUS E-620
ČAS POSNETKA:
18. februar 2011 ob 16:13
VREDNOST ZASLONKE:
6.3
ČAS OSVETLJEVANJA:
1/125 s
ISO OBČUTLJIVOST:
200
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MESEC: april
FOTOAPARAT: OLYMPUS E-620
ČAS POSNETKA:
22. januar 2014 ob 16:44
VREDNOST ZASLONKE:
5.2
ČAS OSVETLJEVANJA:
1/80 s
ISO OBČUTLJIVOST:
200

MESEC: maj
FOTOAPARAT: OLYMPUS E-620
ČAS POSNETKA:
1. november 2010 ob 14:31
VREDNOST ZASLONKE:
5.6
ČAS OSVETLJEVANJA:
1/500 s
ISO OBČUTLJIVOST:
100
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MESEC: junij
FOTOAPARAT: OLYMPUS E-620
ČAS POSNETKA:
24. maj 2010 ob 15:39
VREDNOST ZASLONKE:
5.6
ČAS OSVETLJEVANJA:
1/100 s
ISO OBČUTLJIVOST:
100

MESEC: julij
FOTOAPARAT: OLYMPUS E-620
ČAS POSNETKA:
10. junij 2010 ob 8:40
VREDNOST ZASLONKE:
5.6
ČAS OSVETLJEVANJA:
1/100 s
ISO OBČUTLJIVOST:
100
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MESEC: avgust
FOTOAPARAT: OLYMPUS E-620
ČAS POSNETKA:
4. januar 2011 ob 17:29
VREDNOST ZASLONKE:
5.6
ČAS OSVETLJEVANJA:
1/100 s
ISO OBČUTLJIVOST:
200

MESEC: september
FOTOAPARAT: OLYMPUS E-620
ČAS POSNETKA:
22. avgust 2014 ob 16:15
VREDNOST ZASLONKE:
5.6
ČAS OSVETLJEVANJA:
1/500 s
ISO OBČUTLJIVOST:
100
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MESEC: oktober
FOTOAPARAT: OLYMPUS E-620
ČAS POSNETKA:
10. junij 2010 ob 8:50
VREDNOST ZASLONKE:
5.6
ČAS OSVETLJEVANJA:
1/100 s
ISO OBČUTLJIVOST:
200

MESEC: november
FOTOAPARAT: OLYMPUS E-620
ČAS POSNETKA:
19. december 2013 ob 15:36
VREDNOST ZASLONKE:
5.5
ČAS OSVETLJEVANJA:
1/100 s
ISO OBČUTLJIVOST:
200
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MESEC: december
FOTOAPARAT: OLYMPUS E-620
ČAS POSNETKA:
1. februar 2014 ob 16:07
VREDNOST ZASLONKE:
5.6
ČAS OSVETLJEVANJA:
1/100 s
ISO OBČUTLJIVOST:
200
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4.2 Obdelava fotografij Adobe Photoshop
Adobe Photoshop je profesionalni računalniški program za obdelavo fotografij in drugih grafik.
Razvili so ga pri podjetju Adobe Systems, ki je eden izmed vodilnih izdelovalcev grafičnih
programov na svetu.
Photoshop je najboljši program za delo z bitnimi slikami, kar pomeni vse, od obdelave in retuše
fotografij prek montaž do celostnih grafik ter besedilnih učinkov. Po kakovosti na tem področju
nima konkurenta.
Fotografija je zapis svetlobe na dvodimenzionalno površino. Je slika, ki nastane z nanosom
barv v nekem zaporedju. Fotografija je površina, ki vsebuje neko tonsko, barvno in prostorsko
usklajene like.
Danes lahko vsak, ki se nauči uporabljati program za obdelavo fotografij, naredi dobro
fotografijo. Možnosti, ki nam jih ponuja digitalna tehnika, nam olajša delo. Dobro sliko lahko
izdelamo tudi s popravljanjem, če dojamemo, kaj je s sliko potrebno narediti in to tudi dobro
izvedemo.
Obdelavo slike ločimo na tri stopnje: osnovno korekcijo, popravljanje in fotomontažo.
Vse fotografije sem posnela z digitalnim fotoaparatom in shranila v jpg formatu. Izbrane
fotografije sem obdelala v programu Adobe Photoshop. Slikam sem naredila osnovno korekcijo,
ki obsega naravnavanje barvnih, tonskih in drugih vrednosti slike.

Slika 43: Photoshop – programsko okno
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4.3 Adobe Ilustrator
Adobe Ilustrator je profesionalni grafični računalniški program za risanje vektorskih grafik,
razit v podjetju Adobe Systems.
Poznamo še druge vektorske programe, vendar sem se odločila za Ilustrator zaradi predhodnega
znanja in kompatibilnosti z drugimi programi.
Vektorsko sliko sestavljajo krivulje. Če vektorsko sliko povečujemo, ne vplivamo na kakovost
slike. Vektorske slike lahko režemo, povečujemo, kobiniramo, popačimo ...
V ilustratorju sem naredila ozadje za koledar. Oblikovala sem ozadje za mesec januar. Ko sem
bila zadovoljna z izgledom, sem za vse ostale mesece uporabila isto osnovo, zamenjala sem
samo barve in imena mesecev. Tudi pri naslovnici sem izhajala iz iste osnove. Dodala sem le
kolaž fotografij iz celega koledarja.

Slika 44: Ilustrator – programsko okno

Pozorna sem bila pri izbiri barv za posamezni mesec. Tako sem za zimske mesece uporabila
barve v modrih odtenkih, za spomladanski čas zeleno-rumene odtenke, za poletni čas oranžne
odtenke in za jesenski čas vijolične odtenke. Tako so na koledarju lepo označeni tudi letni časi.
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4.4 Oblikovanje in prelom
Pri izdelavi koledarja je zadnja stopnja sestava slikovnega in koledarskega dela v celoto. Prelom
koledarja sem naredila v programu za grafično oblikovanje InDesign.
InDesign je program za založništvo in produkcijo, ki vsebuje vse funkcije za kreiranje vsebinsko
bogatih dokumentov ter zanesljiv izvoz v razne medije v zapisu Acrobat pdf.
Delovno okno programa nam omogoča učinkovit pretok dokumentov. Programski vmesnik
je povsem podoben tistemu v paketih Ilustrator in Photoshop, kar nam omogoča preprosto
sodelovanje med tremi najpomembnejšimi programi za digitalno pripravo dokumentov.
Osnova je list določene velikosti, na katerega polagamo tekste in slike umeščene v okvirje. Te
okvirje lahko poljubno združujemo, barvamo ...
Ker je program namenjen predvsem oblikovanju teksta, imamo veliko možnosti za oblikovanje
teksta (velikost črk, razmaki med črkami, razmaki med vrsticami, povdarjena pisava ...).
Izbira pisave pri oblikovanju je odvisna tudi od vsebine koledarja. Odločamo pa se med vrsto,
tipografsko družino in velikostjo ... Zavedati se moramo, da je oblikovanje koledarskega dela
popolnoma drugačno od oblikovanja besedila za knjigo, roman. Tekst, ki ga oblikujemo pri
koledarskem delu mora biti pregleden. Zato se pri koledarskem delu ukvarjamo predvsem s
pozicioniranjem in urejenostjo datumov. Pozorni moramo biti na dejavnike, ki vplivajo na
čitljivost.
▪ Izbira pisave: za koledarski del izberemo preprosto pisavo, čim bolj enostavno, ne okrašeno
in tako, ki ima dovolj različic znotraj tipografske družine. Za naslov, mesec pa lahko izberemo
bolj pisano, dekorativno ali kaliografsko pisavo. Uporabimo dve, največ tri različne pisave
hkrati. Bolje je izbrati znotraj ene tipografske družine, med krepkimi in tanjšimi črkami, kot
pa med različnimi vrstami pisav. S krepko pisavo povdarimo tiste dele, ki so pomembni, na
primer praznike in nedelje. S tanjšo pisavo pa zapišemo vse ostale podatke. Za poudarke lahko
uporabimo tudi druge načine. Na primer poševne črke, občrtane ali senčene, podčrtane dele
teksta, uporaba verzalka ali malih črk. Ker povdarjanje vpliva na berljivost in čitljivost besedila,
moramo biti pri uporabi poudarkov zmerni.
▪ Velikost pisave: določimo glede na velikost koledarja in glede na to, koliko pozornosti
namenimo koledarskemu delu. Večji koledar zahteva večje črke, vendar naj ne bodo prevelike.
Če bo koledar visel na steni in ga bomo opazovali od daleč, naj bo koledarski del dobro viden iz
dveh metrov. Vseeno črka potrebuje svoj prostor, ki naj ne bo zaradi dobre vidljivosti zmanjšan.
Če gre za koledar umetniške narave in je poudarjena vsebina slikovnega materiala, je lahko
koledarski del manjši in s tem tudi pisava.
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▪ Pravilna uporaba pisave: pri stavljenu moramo paziti na prostore med besedami, črkami,
zaključke vrstic, prostore in lego med naslovi. Koledarski del deluje urejeno, če je poravnan
obojestransko. Možno pa ga je ravnati tudi sredinsko, leva in desna poravnava pa delujeta
neuravnoteženo in dajeta občutek zmede. K lažjemu zaznavanju bo pripomogla tudi členitev
koledarskega dela v več vrstic. Koledarski del mora biti stavljen v nekem razmerju, ki je podrejeno
razmerju koledarja. Paziti moramo tudi na razmik med vrsticami ter med posameznimi stolpci.
Razmiki morajo biti skladni med vsemi stranmi. Vmesni prostor med stolpci je poljuben in ga
določamo sami. (17, 21)
Slikovno gradivo uvozimo pod določenimi profili in upravljamo s posameznimi plastmi.
Program podpira različno paleto različnih tiskarskih barv (Pantone). Končni izdelek lahko
izvozimo kot pdf datoteko v različnih kakovostih.

Slika 45: InDesign – programsko okno

V InDesignu sem odprla dokument v velikosti 1:1 (v našem primeru je to 180 × 430 mm) in
določila margine, ki označujejo prostor, od kje do kje segajo elementi. Če potrebujemo več
strani, ki vsebujejo enake elemente, naredimo master stran, na kateri označimo ponavljajoče
elemente, ki se nam potem pojavljajo na vseh straneh. V tem primeru sta to dva elementa, in
sicer slikovni okvir in koledarski del. V dokumentu lahko pripravimo toliko master strani, kot
jih porebujemo, v našem primeru samo eno. Prvo stran sem spremenila v naslovno, v vse ostale
pa sem vmestila slikovno gradivo in popravila koledarski del.
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Za koledarski del sem izbrala pisavo iz družine texton pro. Prazniki in nedelje so povdarjeni z
rdečo barvo, ostali dnevi pa s temno modro, ker na vseh mesecih (različnih barvnih podlagah)
pridejo lepo do izraza. Za imena mesecev pa sem izbrala pisavo iz druge družine, nekoliko bolj
razgibano curlz mt.
Font: tekton pro bold 28 t. e., uporabljen pri številčnici:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Font: tekton pro bold extended 28 t. e., uporabljen pri imenih dni v tednu:

ABCDEFGHIJKLMN
OPRSTUVZ
Font: curlz mt 28, uporabljen pri imenih mesecev:

ABCDEFGHIJKLMN
OPRSTUVZ
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4.5 Vmeščanje fotografij v koledar
Ko sem imela pripravljena vsa ozadja in obdelane fotografije, sem v InDesignu oblikovala
številčnico in vmestila fotografije.

KOLEDAR

2017

Zasnova in oblikovanje: Nataša Petrovčič
Nataša Petrovčič
Repro priprava za tisk: Nataša Petrovčič
Tisk: ETIKETA, TISKARNA D.D.
Naklada: 15 kosov
Žiri, marec 2016

Slika 46: Naslovna stran koledarja

Slika 47: Kolofon koledarja

Na naslovnici koledarja sem naredila kolaž vseh otroških portretov, ki se ponovijo v notranjosti
koledarja. Kolaž sem dodala na ozadje, ki se ponavlja čez cel koledar. Kolofon (desno) vsebuje
ime oblikovalca, fotografa, datum, kje je bil koledar tiskan ...
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Slika 48: Mesec januar

•
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Slika 49: Mesec februar

Za mesec januar in februar sem za ozadje uporabila odtenke modre in sive barve, ker nas
spominja na mraz in zimo. Na ozadje, ki sem ga pripravila v Ilustratorju, sem vmestila še
fotografije in dodala številčnico z lunami. Fotografiji sta posneti v naravi, v zimskem času, kar
je razvidno iz ozadja in oblačil. Uporabila sem naravno sončno svetlobo. Posnetka sta nastala
med sproščeno igro v naravi.
Fotografiji sta v Adobe Photoshopu obdelani le osnovno, popravila sem kontrast, izrez in ostrino.
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Slika 50: Mesec marec
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Slika 51: Mesec april

Za mesec marec in april sem za ozadje uporabila odtenke zelene in rumene barve, ker nas
spominjata na pomlad. Na ozadje, ki sem ga pripravila v Ilustratorju, sem vmestila še fotografije
in dodala številčnico z lunami. Fotografiji sta posneti v naravi. Uporabila sem naravno sončno
svetlobo. Posnetka sta nastala med igro v naravi.
Fotografiji sta v Adobe Photoshopu obdelani le osnovno, popravila sem kontrast, izrez in ostrino.
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Slika 52: Mesec maj
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Slika 53: Mesec junij

Za mesec maj sem za ozadje uporabila odtenke zelene in rumene barve, ker nas spominja na
pomlad. Mesec junij pa ima za ozadje oranžne odtenke, ki spominajo na poletje. Na ozadje,
ki sem ga pripravila v Ilustratorju, sem vmestila še fotografije in dodala številčnico z lunami.
Fotografiji sta posneti v naravi. Uporabila sem naravno sončno svetlobo. Posnetka sta nastala
med sproščeno igro v naravi.
Fotografiji sta v Adobe Photoshopu obdelani le osnovno, popravila sem kontrast, izrez in ostrino.
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Slika 54: Mesec julij

Slika 55: Mesec avgust

Za mesec julij in avgust sem za ozadje uporabila odtenke oranžne barve, ki nas spominja na
toplo poletje. Na ozadje, ki sem ga pripravila v Ilustratorju, sem vmestila še fotografije in dodala
številčnico z lunami. Fotografiji sta posneti znotraj, v zaprtem prostoru – vrtec. Uporabila sem
naravno svetlobo. Posnetka sta nastala med sproščeno igro.
Fotografiji sta v Adobe Photoshopu obdelani le osnovno, popravila sem kontrast, izrez in ostrino.
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Slika 56: Mesec september

Ne

6

5•

11

26

So

1

5

•

7

So

4

25

6•

Pe

•

27

•

Slika 57: Mesec oktober

Za mesec september in oktober sem za ozadje uporabila odtenke vijolične barve, ker nas
spominja toplo jesen. Na ozadje, ki sem ga pripravila v Ilustratorju sem vmestila še fotografije
in dodala številčnico z lunami. Leva fotografija je posneta v naravi, v jesenskem času, desna pa
v zaprtem prostoru. Uporabila sem naravno svetlobo. Posnetka sta nastala med sproščeno igro.
Fotografiji sta v Adobe Photoshopu obdelani le osnovno, popravila sem kontrast, izrez in ostrino.
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Slika 58: Mesec november
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Slika 59: Mesec december

Za mesec november sem za ozadje uporabila odtenke vijolične barve, ker nas spominja toplo
jesen, za december pa modre odteneke, ki spominjajo na mrzlo zimo. Na ozadje, ki sem ga
pripravila v Ilustratorju, sem vmestila še fotografije in dodala številčnico z lunami. Fotografiji
sta posneti v naravi. Uporabila sem naravno svetlobo. Posnetka sta nastala med sproščeno igro.
Fotografiji sta v Adobe Photoshopu obdelani le osnovno, popravila sem kontrast, izrez in ostrino.
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4.6 Oblikovanje dodatne strani z nalepkami
Za oblikovanje strani z nalepkami sem uporabila osnovo iz strani koledarja. Dodanih je več
manjših ilustracij, ki imajo svoj namen (prazniki, letni časi ...).
Za to stran potrebujemo pdf datoteko pripravljeno za tisk in dodatno še pdf datoteko pripravljeno
za rezalnik (nož, po katerem rezalnik razreže nalepke). Rezalnik za svoje delovanje potrebuje
posebne oznake – opase, po katerih se orientira, najde nož in reže po obliki noža. Opase dodamo
pri sami montaži. Na pdf-ju za tisk in na pdf-ju za nož.

Slika 60: Pdf pripravljen za tisk s križki za razrez

Slika 61: Nož z opasi pripravljen za razrez na

in opasi za ploter

ploterju
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4.7 Primerjava otroka s koledarjem
Uporabila sem pokončni format, ker motiv sili v višino. Kompozicija je vertikalna – sili navzgor
in je statična. Motiv je enostaven, primerjava otroka s koledarjem.

Slika 62: Otrok s koledarjem
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5 PRIPRAVA ZA TISK IN TISK KOLEDARJA
5.1 Priprava dokumenta za tisk
Priprava dokumenta je odvisna od tega, kakšne vrste tisk bomo uporabili. V našem primeru je
to pdf pripravljen za digitalni tisk. Zaradi majhne naklade, petnajst kosov, sem se odločila za
digitalni tisk, ker zanj ne potrebujemo aluminijastih plošč. Če bi bila naklada večja, bi tiskali
na offset tiskarskih strojih, kar pomeni, da je potrebno prej narediti grafično montažo strani in
osvetliti aluminijaste plošče, preko katerih se tiskani elementi prenesejo na papir. Offset tisk
je hitrejši in dražji, zato je primeren za večje naklade. Za digitalni tisk ni pomembno, ali je
dokument pripravljen v RGB ali v CMYK tiskarskih barvah. Okrog dokumenta potrebujemo 2
mm dodatka (bleed) za porezavo, montažo pa lahko naredimo kar na stroju.

5.2 Izbor papirja in vezava koledarja
Izbor papirja je odvisen od tega ali koledar dopušča pisanje raznih opomb. V našem primeru
izberemo premazni 200 g gloss papir, ki daje učinek sijoče, bolj izrazite in žive barve. Vrsta
papirja je odvisna od želje naročnika. Koledar je vezan z žično špiralno vezavo, ki koledar
drži skupaj. Uporaba je enostavna, preprosto obrnemo list na drugo stran, saj je koledar tiskan
enostransko.
Za zadnjo stran z nalepkami pa je uporabljen samolepilni chrom material, katerega smo na
rezalniku izrezali do nosilnega sloja. Za podložni karton pa uporabimo trši 350 g material.
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6 ZAKLJUČEK
Rezultat praktičnega dela je stenski koledar z dvanajstimi stranmi, prvo naslovno stranjo, zadnjo
z nalepkami in podložnim kartonom.
Koledar je namenjen otrokom in njihovim staršem. Primerna funkcija koledarja je številčni
del, ker koledar kupimo zato, da smo seznanjeni z datumi, v drugi vrsti pa je zelo pomemben
slikovni del, saj ravno to pritegne kupca določenega koledarja. Kar se tiče uporabnosti našega
koledarja, ima narejene opomnike v obliki nalepk, ki jih nalepimo na posebne dneve. Ravno
zaradi teh nalepk je koledar zanimiv za otroke in starše, ker si sami označijo svoje posebne
dneve. Uporaben je številčni del, ki je dovolj velik, da ga lahko vidimo tudi nekaj metrov stran.
Pri oblikovanju koledarja moramo vedeti, kakšen bo njegov namen, saj je od tega odvisen
material, na katerega bomo tiskali, velikost pisave, format koledarja ...
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