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IZVLEČEK

Namen diplomske naloge je bila analiza oblikovnih lastnosti knjige Čarovnija okusov in
oblikovanje novega dela. V novi knjigi Čarovnija okusov smo popravili oblikovne napake
prve izdaje. Diplomsko delo je zasnovano tako, da teorijo, ki nas pouči o oblikovnih
lastnostih knjige, poveže s praktičnim delom, kjer smo podrobno opisali proces oblikovanja
knjige.
Cilj diplomske naloge je bil oblikovati naslovnico knjige, ki bi izstopala na knjižni polici, kar
je pomenilo ilustrirati recepte v pozitivni, zabavni grafiki, uravnoteženo kombinirati
fotografijo z ilustracijo in predvsem oblikovati privlačno kuharsko knjigo za ljudi s celiakijo.
V diplomski nalogi natančno prikažemo izdelavo ilustracije v programu Adobe Illustrator,
osnove obdelave fotografije v programu Adobe Photoshop in oblikovanje preloma v
programu Adobe InDesign. Vsi trije programi vsebujejo veliko orodij in funkcij za
oblikovanje besedila in slik. V kolikor želimo doseči cilj, moramo dosledno upoštevati teorijo
programov za oblikovanje.
Pri izdelavi preloma knjige smo upoštevali teorijo o oblikovanju knjige. Zajeli smo rezultate
analize prve knjige, želje avtorice, teoretično znanje in ustvarjalnost ter oblikovali in ilustrirali
novo izdajo kuharske knjige.

Ključne besede: analiza knjige, kuharska knjiga, oblikovanje, recepti
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ABSTRACT
The purpose of this thesis was to analyze the design characteristics of the cookbook Čarovnija
okusov (The Magic of Flavors) and create a new design. In the new book, the design errors
made in the initial book have been corrected. The diploma thesis was conceived as to lead
from the theory of book design characteristics to the practical part, containing detailed
descriptions of the book's design process.
The thesis is aimed at designing a book cover that would stand out on the bookshelf. By
illustrating the recipes with positive, entertaining graphic content, providing a balanced
combination of photographs and illustrations, it was, predominantly, our goal to design a
cookbook that would appeal to people suffering from coeliac disease.
The thesis presents, in detail, the process of elaborating illustrations using Adobe Illustrator,
of basic photo processing in Adobe Photoshop, and of layout design with the tools of Adobe
InDesign. All three software programs provide a comprehensive set of tools and functions for
designing texts and images. In order to reach the goal, it was necessary to be consistent in
complying with the theory of design programs.
In designing the layout of the book, we have fully considered the theory of book design. By
incorporating analytical results from the first book, the wishes of the author, theoretical
knowledge and creativity, we have designed and illustrated the new cookbook.

Key words: book design analysis, cookbook, design, recipes
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1 UVOD

Hrana je naša osnovna potreba. Vsakič, ko želimo ustvariti novo jed, posežemo po literaturi. S
kuharsko knjigo se človek, ki rad kuha, sreča mnogokrat v življenju. Kadar pa imamo
zdravstvene težave in se srečamo z uvajanjem nove prehrane, potrebujemo primerno gradivo.
V večini primerov so kuharske knjige, namenjene ljudem z zdravstvenimi težavami,
suhoparne in enolične. Videti so, kot bi brali strokovno literaturo. Ne glede na svoj namen, bi
nas vse kuharske knjige morale vabiti h kuhanju tako, da bi jedi prikazovale na okusen in
mikaven način. Tako smo za diplomsko nalogo izbrali oblikovanje kuharske knjige z
navedenimi lastnostmi.
V času študija smo spoznali Majo Piskernik, ki je leta 2013 izdala knjigo Čarovnija okusov:
Kuhajmo brez glutena, jajc in laktoze. S svojo predhodno knjigo ni bila zadovoljna in o
napakah v knjigi smo imeli enako mnenje. Dovolila je, da za diplomsko nalogo analiziramo
njeno prvo izdajo in oblikujemo novo, v kateri se ne bi ponovile napake iz prve knjige.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 FORMAT KNJIGE

Format je pojem, ki označuje velikost tiskovine in razmerja med njegovimi stranicami. Pomeni
velikost obrezanega knjižnega bloka.

Potiskane pole materiala, ki jih imenujemo tiskarske pole, pridejo iz oddelka tiska. Potiskane
pole so v formatu A ali B oziroma tako velike, kot je format stroja.
Po tisku je potrebno vsako publikacijo še obrezati in za porezavo predvideti dodatni rob (3
mm). Pri določanju formata nas mora najprej voditi racionalnost. Format se mora dobro
skladati s standardnim formatom pole papirja, na katerega bo knjiga tiskana. Tako bo odrezek
najmanjši in knjiga bo cenejša. Kadar je knjiga del knjižne zbirke ali pa mora biti podobna že
tiskani publikaciji je format že vnaprej določen (Molek in Golob, 2009).
Kadar pa oblikovalec določa format knjige, se zanj odloči po lastni izbiri, oziroma po skupni
izbiri z naročnikom. O formatu velja le malo pravil in se določi glede na vrsto literature,
uporabo in seveda finančne omejitve. Lahko je pokončen ali ležeč, določimo ga glede na
vsebino knjige. Knjige, ki vsebujejo veliko ilustracij in slik in so namenjene mlajši ali starejši
publiki, so tiskane na večjih formatih. Knjige, ki so namenjene prenašanju, ali žepne knjige pa
so tiskane v manjših formatih (Friedlander, 2010).
Če si ogledamo kuharske knjige, vidimo, da so tiskane v vseh formatih. Avtorji se poslužujejo
večjih formatov ali velikosti žepnih knjig, kjer največkrat uporabijo format B6, 120 × 180
mm. Pri tem opazimo, da večji formati vsebujejo več fotografij in lažje ostanejo odprti na
določeni strani, torej se ne zapirajo sami. Manjši formati so namenjeni prenašanju, vsebujejo
manj fotografij in se pogosto sami zaprejo, oziroma se, ko jih spustimo iz rok, nekaj listov
preloži in recept se nam izmuzne.
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2.2 NASLOVNICA KNJIGE

Knjižni ovitek je pravzaprav embalaža, ki je ogledalo tako izdelka kakor založnika, zato se je
treba njegovega oblikovanja lotiti enako kot oglaševalske kampanje (Dabner in drugi, 2011).
Naslovnica knjige je obraz knjige. Je del knjige, ki ga najprej vidimo. Je umetniško delo
avtorja, v katerem se odražata vsebina in slog knjige, ki se bo nadaljeval na notranjih straneh.
Pri oblikovanju naslovnice mora avtor upoštevati več smernic. Poznati mora vsebino knjige;
dober oblikovalec vedno prebere knjigo, preden jo oblikuje. Poznati mora ciljno publiko
knjige, ji prilagoditi format in slog knjige ter velikost fonta; za starejše ljudi mora na primer
povečati pisavo. Pri tem se vpraša, kako bi pritegnil in ohranil pozornost ciljne publike.
Oblikovanje naslovnice in knjige začnemo v pravilnem vrstnem redu. Najprej na premišljen
način izrazimo svoje zamisli. Po navadi začnemo z listom papirja in svinčnikom. Domišljen
načrt in oblikovanje bistveno pripomoreta k uspehu, uporabnosti, kakovosti in lepoti
končnega izdelka (Parker, 1997). Pri tem se osredotočimo na videz, položaj elementov na
strani in primerne sloge. Ko imamo skice razprostrte pred seboj, izberemo idejo, ki največ
obeta in je predstavljena na prepričljiv način.
Zadnja stran knjige mora imeti obliko, ki zrcali naslovnico, vendar ne odvrača od njene
vsebine. Celoten ovitek mora biti povezan v celoto. Ne smemo pozabiti na hrbet knjige, saj je
zelo pomemben. V knjigarnah so knjige pogosto zložene tako, da je viden le hrbet (Book
Cover Design: The Back of the Book Matters, 2013).
Svoje ideje predstavimo tudi naročniku. Nekateri naročniki pričakujejo, da bo oblikovalec
sam ponudil rešitev, spet drugi pa jasno vedo, kaj želijo. Njihove zamisli je treba upoštevati in
spoštovati, hkrati pa tudi povedati, kadar niso primerne. Oblikovalci si moramo tudi zastaviti
časovno razporeditev napredovanja projekta in v skladu z njo določiti datume predstavitev
stranki, na primer en krat na teden (Dabner in drugi, 2011).
Pri oblikovanju naslovnice in tudi ostalih strani moramo biti pozorni na kompozicijo
elementov na strani. Pri tem moramo upoštevati prazen prostor, likovno organizacijo, slog in
velikost končnega izdelka. Poznati moramo odnos različnih elementov in njihov vizualni
učinek glede na postavitev. Pri kompoziciji moramo upoštevati razmerje med črnino
(fotografijo), sivino (besedilom) in belino (praznim prostorom). Bralčevo oko se vedno
najprej ustavi na črnini, nato na belini in nazadnje na sivini, saj že vnaprej vemo, da je branje
3

umski napor. Torej moramo biti pri oblikovanju pozorni na njihovo kompozicijo, saj ima na
primer preveč sivine odbijajoč učinek, tega pa ne želimo doseči že na naslovnici knjige
(Dabner in drugi, 2011).

2.2.1 Praznina

Praznina je prostor brez besedila in slik in ni nujno bela. Z njo dosežemo kontrast, hkrati pa se
bralčeve oči na njem spočijejo.
Belina je odprt prostor, ki obkroža naslove in jim daje privlačen videz. Če jo uporabimo za
robove, usmeri pozornost v središče. Kadar imamo navpične stolpce, imamo tudi belino, ki jo
moramo sorazmerno povečevati s širino stolpcev. Pri dolgih stolpcih uporabimo levo
naslonilo besedila in belina, ki nastane ob stolpcu, ubije monotonijo. Prav tako umiki
odstavkov in dodatni razmiki med njimi odprejo postavitev strani. Nasprotno pa goste vrstice
potemnijo publikacijo. Belino najdemo okoli fotografij in ilustracij (Wilson, 1993).
S praznino lahko poudarimo sporočila na strani. Uporabiti moramo pravilna razmerja, da
dobimo želen kontrast (Wilson, 1993).

2.2.2 Barve

Naslednja izredno pomembna stvar pri izdelavi naslovnice so barve oz. barvi toni. Parker
(1997) navaja, da so barve oblikovalski pripomoček, s katerim pritegnemo bralčevo
pozornost, določimo razpoloženje, izražamo čustva in poživimo strani. Barve dajejo strani
udarnost in lepoto. Da lahko oblikovalec izbere barvo ali jo uporabi za določen namen, mora
najprej razumeti, kako barve delujejo, kako so razvrščene in kako jih opišemo (Dabner in
drugi, 2011). Že v začetni fazi projekta moramo vedeti, kje in zakaj uporabimo barve. Barve
izbiramo glede na razpoloženje in značaj vsebine in poskrbimo, da se zlijejo z vsebino in je ne
motijo.
Trstenjak (1996) ugotavlja, da so ob biološko fizioloških vplivih pomembni tudi psihološki
vplivi barve na človeka. Preden namreč svetloba zadene prave vidne celice v očesni mrežnici,
mora skozi mrežo ganglijskih celic, skozi tretji nevron, tako imenovani vegetativni
4

receptorski sistem retine, ki ima svoj fiziološko-psihološki, čustveno-integracijski center v
vidnem pomolku (thalamus opticus). Od tod dobivajo vidne zaznave svoj čustveni predznak,
to je čustveni naglas ali čustveno „barvo“ ugodja in neugodja, veselja in žalosti, sproščenosti,
vzburjenja in pomirjenja, spočitosti in utrujenosti, navdušenosti in malodušnosti.
Znanost o barvah je interdisciplinarna; z njo se ukvarjajo vsaj štiri znanosti: fizika, kemija,
fiziologija in psihologija.
Barve se nam prikazujejo v številnih različnih oblikah in pojavih. Človek zmore s prostim
očesom zaznati vsaj 2.000 različnih odtenkov. Tudi ti barvni odtenki se pred tem prikazujejo
v različnih oblikah in zvezah.
Razmerja med barvami in povezave med njimi lahko vidimo v barvnem krogu. Poznamo več
različnih barvnih sistemov in vsakega lahko preprosto uporabljamo, če si ga predstavljamo
kot barvni krog. V barvnem krogu so predstavljene primarne, sekundarne in terciarne
pigmentne barve. Tri ali štiri sosednje barve v krogu so si sorodne ter s tem skladne in
privlačne. Publikacija z uporabo sosednjih barv je videti skladna. Barve, ki si v krogu ležijo
nasproti, so komplementarne in najprimernejše, kadar želimo ustvariti kontrast med ozadjem
in naslovom. V pravih razmerjih so razburljive ter povzročajo vizualno napetost in hkrati
delujejo lepo. Po tri simetrično nasprotne barve v krogu v obliki trikrake zvezde imenujemo
trojice, ki dajejo lepo in dobro delujočo paleto (Molek in Golob, 2010; Parker, 1997).
Pri načrtovanju izdelka moramo vedeti, da so barve na zaslonu videti svetlejše kot natisnjene.
Zaslon vsebuje aditivno dobljene barve modela RGB, ki nastanejo drugače kot subtraktivno
dobljene barve modela CMYK, ki so natisnjene. Torej z mešanjem barv CMYK, nanosom ene
na drugo pri tisku, nastane odštevalno ali subtraktivno mešanje, s katerim pridobimo črnino.
Pri mešanju svetlob RGB na zaslonu pa dobimo seštevalno ali aditivno mešanje in belo
svetlobo (Buschue, 2015).
Barve ločimo na tople in hladne. Z njihovo uporabo ustvarimo čustven in psihološki naboj, ki
oblikovanju lahko koristi ali škoduje. Med tople barve štejemo rumeno, rdečo, oranžno in
druge, so bolj poudarjene in na videz bliže. Uporabimo jih lahko za poudarjanje pomembnih
elementov. Medtem ko hladne barve ne izstopajo in so videti, kot da se oddaljujejo. Mednje
štejemo modro, zeleno in vijolično. Vendar pa imajo lahko tudi hladne barve toplejše odtenke
in tople barve hladnejše. Pri oblikovanju naslovnice je koristneje, če oblikujemo bodisi tople
ali hladne barve, enakomerna uporaba obeh skupin se ne priporoča. Lahko pa uporabimo pri
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naslovnici hladnih barv tople barve za poudarke in obratno (Dabner in drugi, 2011; Parker,
1997).
Poznavanje vsebine, v kateri se bo končni izdelek pojavljal, je osnova za uspešno uporabo
barv v grafičnem oblikovanju. Kako se bo barva zaznala, kako čitljiva bo, bo odvisno od tega,
ali se bo izdelek pojavil na zaslonu ali v tiskanem mediju (Dabner in drugi, 2011).
Na razločnost in čitljivost lahko vplivajo osvetlitev in okoliščine, v katerih se besedilo bere,
izbor barv oziroma ozadje, na katero je barva natisnjena, in seveda oblika in velikost slik in
pisave.

2.3 PRELOM KNJIGE

Prelom se nanaša na postavitev besedila in slikovnih elementov na oblikovni element. Kako
so elementi umeščeni v odnosu drug do drugega in v celotnem sistemu načrtovanja vpliva na
to, kako vsebino vidijo in sprejemajo bralci in kakšne so njihove čustvene reakcije. Postavitev
lahko pomaga pri sprejemanju informacij, predstavljenih v delu, ali ga ovira. Podobne
kreativne postavitve lahko ustvarijo dodano vrednost in olepšajo kos, medtem ko lahko
nevpadljive postavitve vsebini omogočajo, da zasije (Ambrose in Harris, 2011).
Kot navajajo Dabner in drugi (2011), ustvarjanje preloma vključuje tri stopnje. Oblikovalec
najprej od stranke prejme navodila za projekt in določi vrste gradiva. To navadno zajema
kombinacijo besedila in slikovnega gradiva. Navodila morajo tudi posredovati želen videz, ki
je odvisen od ciljnega uporabnika.
Druga stopnja zajema upoštevanje formata in proračuna: število slik in količino besedila, ki
jih vnesemo na določeno velikost formata, želje vpletenih glede hierarhije besedila in
pomembnosti naslovov, kako naj se elementi tipografsko poudarijo z različno velikostjo,
debelino in obliko pisave ter izbiro barve (Dabner in drugi, 2011).
Zadnja, tretja stopnja vključuje organizacijo. Pri tiskanih delih to pomeni, da izdelamo mrežo
– osnovno strukturo celotnega oblikovanja, na katero umeščamo elemente. Mreža omogoča
prelom stolpcev, robov in predelov za besedilo in slikovno gradivo, je torej pripomoček za
strukturiranje in razporejanje dokumentov (Dabner in drugi, 2011).
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2.3.1 Mreža

Splošno strukturo strani lahko določimo s postavitvijo besedila, pisave in slik na mrežo.
Mreža tako postane ogrodje za predstavitev vsebine publikacije (Parker, 1997).
Z mrežo določimo širino robov, torej odmaknjenost stolpcev, slik in okvirjev od roba strani.
Pri tem smo pozorni na vrsto materiala, na katerega bomo tiskali, in vrsto gradiva
(Friedlander, 2013).
Določimo tudi zrcalo strani, ki pomeni velikost potiskane ploskve brez mrtve paginacije in
podaljškov, ki segajo čez pravokotni ali kvadratni lik ploskve. Lega strani določa namestitev
zrcala na formatu knjige (Molek in Golob, 2009).
Mreža torej kaže prelom stolpcev, robov in območja glavnega besedila, podnapisov in
slikovnega gradiva, položaj ponavljajočih se naslovov in številk strani.
Mreže delimo na dva osnovna sloga: simetrični in asimetrični (slika 1). Simetrično mrežo
zaznamuje tradicionalen pristop, kjer je oblikovanje razporejeno okoli sredinske osi. Njen
namen je organizacija informacij in zagotavljanje ravnotežja na dvostranskih izdelkih.
Uporablja se predvsem na naslovnicah. Asimetrična mreža ni sredinsko poravnana, je
dinamična in jo povezujemo z modernizmom 20. stoletja in sodobnim oblikovanjem. Za
asimetričen slog je značilna leva poravnava z linearnimi pisavami (Dabner in drugi, 2011;
Page Layout Design, 2016).

Slika 1: Primer asimetrične mreže. Vir: Page Layout Design, 2016.
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Pri postavitvi mreže moramo vedno upoštevati zrcalo strani. Velikost zrcala je odvisna od
vrste, vsebine, lege in obsega knjige. Pri tem lahko oblikovalec dobro ali slabo izkoristi prazni
prostor.
Večinoma velja, da je notranji rob najožji, zgornji malo širši, spodnji pa najširši, ker knjige
pri branju držimo spodaj. Prav tako morata biti zunanja robova malo širša, ker povezujeta
strani v celoto, notranja pa ločujeta. Pri notranjem robu moramo vedno upoštevati še potreben
prostor za vezavo (Molek in Golob, 2009).

2.3.2 Fotografija in ilustracija

Slike in ilustracije so sestavni del oblikovanja. Kombinacija slik in besedila navadno pove
zgodbo, pokaže bistvo, odkrije drugačen zorni kot, primerja in zgosti ali razširi idejo.
Sodobna tehnologija je zabrisala meje med ilustracijo in fotografijo. Oblikovalec se lahko
odloči uporabiti bodisi realistično fotografijo bodisi ilustratorjevo interpretacijo fotografije.
Lahko pa s pomočjo računalniške tehnike združi obe (Dabner in drugi, 2011).
Za uporabo ilustracije se navadno odločimo, kadar želimo doseči določeno razpoloženje ali
prikazati zapletene objekte, na primer prerez celice. Pri tem ilustracija s sodobno tehnologijo
ponuja neskončne možnosti uporabe, saj lahko narišemo realistične slike ali ustvarimo prereze
predmetov. Ilustracije dajejo publikaciji novo razsežnost. Z njihovo uporabo se poveča
barvitost strani in podkrepi sporočilnost (Wilson, 1993).
Fotografije pa ponujajo nekaj, česar ilustracije in risbe ne morejo. Najočitnejša prednost je
realističnost fotografij, ki so trdni vizualni dokazi za navedbe v članku. S številnimi
raziskavami so dokazali, da ljudje bolj verjamejo člankom, statističnim poročilom, oglasom in
drugim prispevkom, če so podkrepljeni s fotografijo (Parker, 1997).
Pri tem mora biti vsaka fotografija skrbno izbrana in umeščena na primeren način. Parker
(1997) trdi, da še tako razgibana ilustracija izgubi smisel in vlogo, če ni pravilno prikazana in
postavljena. Postaviti jo moramo tako, da bo smiselna in ne bo motila pretoka informacij med
bralcem in publikacijo. Lahko jo postavimo kamorkoli na stran in pri tem izkoristimo vsebino
slike za usmerjanje bralcev k besedilu. Kadar so fotografije bistvo publikacije, jih poudarimo
z izbiro preproste pisave. Paziti moramo pri postavitvi različnih velikosti in oblik slik na isto
stran, da ne ustvarimo videza nenatančnosti in nesorazmerja. Kadar pa kombiniramo različne
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vrste ilustracij, na primer več risb in eno fotografijo, moramo eni vrsti odmeriti več prostora
in poskrbeti, da se slogovno ujema z drugo vrsto.

2.3.2.1 Vektorska in rastrska grafika

Računalniške ilustracije so izdelane po načelu vektorske grafike. Vektorska grafika pa temelji
na načelu teorije vektorja. Vsak vektor ima začetno točko, smer, dolžino in končno točko. V
primeru, da je ukrivljen, je označen s točkami, ki določajo njegovo ukrivljenost. Program, ki
ga uporabljamo, s pomočjo matematičnih formul sam izračuna absolutno oddaljenost med
točkama. Zaradi tega lahko vektorsko grafiko povečujemo ali zmanjšujemo, ne da bi pri tem
prišlo do izgube podatkov. Prav tako so datoteke ilustracij manjše (How to Explain Raster vs.
Vector to Your Clients, 2012).
Rastrska grafika temelji na elementarni točki ali pikslu (ang. pixel) in je mreža horizontalnih
in vodoravnih linij. Na njihovem preseku nastane točka, ki lahko prikaže le eno barvo. Torej
je rastrska grafika sestavljena iz točk različnih barv, ki tvorijo sliko, kar lahko vidimo, če
sliko pogledamo s povečevalnim steklom. Točke pa so vidne s prostim očesom, kadar sliko
povečamo (Od zamisli do tiskovine, 2000).
Kakovost slike se določa z gostoto rastra. Gostota rastra je število pik na dolžinski centimeter.
Pri tem se deli na ekransko ločljivost PPI, piksel na palec (ang. pixel per inch) ali ločljivost
tiska DPI in točko na palec (ang. dot per inch). Rastrska slika se na zaslonu običajno razlikuje
od tiste, ki jo dobimo pri odtisu na tiskalniku. Ločljivost slike na zaslonu (ponavadi okoli 70
točk na palec) je namreč precej skromnejša od ločljivosti odtisa. Za osnovni odtis je potrebno
imeti najmanj 150 dpi, za tiskanje grafike pa danes največ uporabljamo velikost 300 dpi (Od
zamisli do tiskovine, 2000).
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2.3.3 Paginacija

Na mrežo je potrebno postaviti položaj pagine (zaporedne številke strani). Paginiramo večino
publikacij, razen koledarjev, letakov ipd.
Poznamo dve vrsti paginacije: mrtvo in živo. Mrtvo paginacijo uporabljamo v knjigah, da
vemo, kje smo prenehali brati. Večinoma je postavljena v spodnji ali zgornji zunanji kot in ni
všteta v zrcalo. Lahko ji dodamo okrasek (linijo, oklepaj, pomišljaj ipd.). Živa paginacija
obsega krajše ali daljše besedilo, ki nam bolj ali manj natančno predstavi vsebino strani, na
kateri stoji. Lahko nam sporoča naslove in podnaslove knjige ali ime avtorja, kadar je teh več.
V slovarjih, leksikonih, imenikih in katalogih pa postavimo v paginacijo prvo ali zadnje geslo
na strani ali v stolpcu in s tem močno olajšamo iskanje posameznega gesla. Živo paginacijo,
ki je v zgornjem delu strani, ločimo od glavnega besedila s tanko črto po celi dolžini zrcala ali
s prazno vrstico (Haslam, 2006; Molek in Golob, 2009).

2.3.4 Tipografija in oblika besedila

Dabner in drugi (2011) navajajo, da mora tipografsko sporočilo ob samoumevni lepoti izražati
pomen. Pomen in izražanje pomena sta temelja tipografske dejavnosti, tako na ravni
posameznih besed kot tudi daljših delov besedila.
Tipografija vključuje izbiro pisave in postavitev besedila črk. Pri tem morajo biti črke čitljive
in ustrezno sporočati informacije. Črke, ki pritegnejo pozornost, vendar niso čitljive, so
napačna izbira. Parker (1997) navaja, da je potrebno pri izbiri pisave upoštevati še poravnavo
stolpcev, širino črk in razmik, prostor med črkami, slog in različico pisave ter velikost. Še
več, naš namiznozaložniški sistem omogoča tudi rotiranje, deformiranje in oblivanje pisave
okoli slik in v praznih prostorih različnih oblik (Dabner in drugi, 2011).
V času digitaliziranih črkovnih vrst je število črkovnih vrst zelo naraslo. Pisavo izberemo
glede na vsebino gradiva in namen uporabe. Pisave imajo navadno več slogov in različic, tako
lahko uporabimo navadno pisavo za besedilo in krepko za naslove (Wilson, 1993).
Poznamo pisave s serifi in linearne vrste pisav. Še vedno poteka razprava o tem, ali so
linearne vrste pisav manj čitljive kot pisave s serifi. Med pisave s serifi štejemo renesančne,
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baročne in klasicistične pisave, ki pokrivajo večji del knjižnih del (Dabner in drugi, 2011).
Mednje sodijo tudi egipčanske pisave, ki prikazujejo minimalno razliko v podebelitvi potez
ali sploh nobene razlike (Možina, 2003). Linearne pisave ne kažejo razlik v podebelitvi potez
oziroma so te le minimalne. Glavna značilnost je, da so brez serifov.

2.3.4.1 Čitljivost

Pri tipografiji je pomembno, da znamo uporabljati prostor. Pri uvrstitvi besedila v prostor
moramo biti pozorni na čitljivost. Nanjo vplivajo prostori med črkami in besedami ter velikost
razmika. Če je med vrsticami premalo prostora, ima oko težave pri preskoku v drugo vrstico,
zato je pri daljših vrsticah priporočljivo uporabiti večji razmak (Ambrose in drugi, 2005).
Oblikovalci uravnavamo tudi prazen prostor med črkami. S prirezovanjem zmanjšujemo ali
povečujemo prazen prostor med parom črk in s tem izboljšujemo čitljivost. Prav tako je za
čitljivost pomembna poravnava. Raziskave so pokazale, da se večini ljudi zdi najprimernejša
leva poravnava z neravno desno stranjo, kar omogoča manjše gibanje očesa (Dabner in drugi,
2011).
Priporočajo 60 do 65 znakov na vrstico tiskovine. V primeru, da jih je več, oko težko preskoči
v naslednjo vrstico. Pri majhnem številu znakov pa se mora oko preveč gibati (Parker, 1997).

2.3.4.2 Naslovi

Naslovi so temeljni pripomoček pri organizaciji besedila in spodbujajo bralca, da delo
prebere. Ker morajo biti naslovi dobro čitljivi in razumljivi, sta njihova jasnost in preprostost
zelo pomembni (Parker, 1997).
Naslov mora biti jasno ločen od besedila. Uporabimo večje črke. Ob večji razliki v velikosti
črk bralec laže razbira sporočilo (Parker, 1997).
V kolikor imamo več naslovov, ki se po pomembnosti razlikujejo, poskušamo doseči, da so
vizualno različni. Naslovi različnih ravni se lahko razlikujejo po vrsti, različici in velikosti
pisave ter uporabljenem razmiku med naslovom in besedilom (Dabner in drugi, 2011).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 ANALIZA PRVE IZDAJE KNJIGE ČAROVNIJA OKUSOV

3.1.1 Format knjige

Prva izdaja knjige Čarovnija okusov je formata 210 × 200 mm in je široke, skoraj kvadratne
oblike. Format knjige je primeren za kuharske knjige, saj je ta dalj časa odprta na isti strani.
Zaradi svoje širine in teže se ne zapira sama.
Format knjige se ne sklada s standardnim formatom pole papirja, zato je pri tisku nastal velik
odpadek papirja, ki je povzročil dražji tisk.

3.1.2 Naslovnica

Naslovnica knjige Čarovnija okusov je oblikovana minimalistično in jasno (slika 2). Namen
knjižnega ovitka je, da vsebuje elemente, ki napovedujejo vsebino knjige in bralca pritegnejo
k branju. Pri knjigi Čarovnija okusov takoj ugotovimo, da gre za kuharsko knjigo.
Najprej na naslovnici opazimo sliko, ki jo je za ozadje izbral oblikovalec. Gre za sliko pečene
zelenjave, ki nakazuje vsebino, povezano s hrano. Slika ima močne, primarne barve in
pritegne našo pozornost. Ob poglobljenem pogledu opazimo tudi njen tridimenzionalni videz.
K temu prispevajo izbrane barve: kombinacija hladnih barv, ki dajejo videz oddaljenosti
(skodelica), in toplih barv, ki stvari približajo (zelenjava). Kljub temu, da je bučka na sliki
zelena, vsebuje rumene tone, ki ji dajejo toplino. Oblikovalec je uporabil enake barve kot na
sliki tudi za naslov in simbole.
Naslednje, kar opazimo na naslovnici, je naslov, ki je jasno viden. Kot večinoma naslovov je
postavljen sredinsko. Obkroža ga belina, ki ga še dodatno poudari. Belina se na zgornji strani
konča v zlatem rezu.
Ko pogledamo mrežo (slika 2b), ki jo je avtor uporabil, opazimo, da je izbral sredinsko,
simetrično kompozicijo z gibanjem navzdol, kjer je na spodnjo polovico knjige, na belino,
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postavil naslov in simbole. Kljub simetrični postavitvi naslovnica posreduje občutek gibanja
in razgibanosti, predvsem zaradi slike v ozadju in rokopisne pisave v naslovu.

Slika 2: Naslovnica knjige Čarovnija okusov (a) in naslovnica knjige Čarovnija okusov z oznakami
mreže (b).

V kompoziciji (slika 3) vidimo dva elementa, ki ju je avtor uporabil v naslovnici. Prvi je
kvadrat kot slika, belina, naslov ipd. Naslednji element, ki se pojavi na naslovnici, je krog, ki
ga vidimo v obliki posode na vrhu beline in okoli znakov. Z njim oblikovalec poudari vrsto
kuharske knjige, torej kuharsko knjigo brez glutena, jajc in mleka.

Slika 3: Kompozicija naslovnice.

Ovitek se zaključi na zadnji strani knjige. Kot je razvidno s slike 4, je avtor za zadnjo stran
knjige uporabil novo fotografijo. Ta je temnih barv in za razliko od prve strani nakazuje
domačnost in rustikalen slog. Prva in zadnja stran knjige nista usklajeni, saj sta izdelani v
različnih slogih. Če si strani ogledujemo posebej, dajeta vtis, da gledamo dve različni knjigi.
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Slika 4: Zadnja stran ovitka knjige Čarovnija okusov.

3.1.3 Paginacija

Kot je razvidno s slike 5, je oblikovalec uporabil mrtvo in živo paginacijo, ki prispevata k
boljši preglednosti knjige. Zaporedne številke strani je namestil v zgornje zunanje kotičke
strani. Za številke je uporabil isto pisavo kot za recepte, le v večji velikosti.

Slika 5: Paginacija v knjigi Čarovnija okusov.

Živo paginacijo je od besedila ločil s pikčasto črto. Pri tem je uporabil isto pisavo kot za
besedilo v kurzivni različici in v večji velikosti. Uporabil je sivo barvo, kar ustvari
nevpadljivo paginacijo. Na levi strani je v paginacijo zapisal naslov poglavja v knjigi, na
desni strani pa je uporabil znakovni prikaz poglavja. Torej je v poglavju Kuhane in ocvrte jedi
narisal posodo za kuhanje (slika 5) itd.
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Poglavja je barvno ločil in nato barve uporabil v polkrogih na zunanji desni strani (slika 5).
Prav zaradi barvnih polkrogov (slika 5) je knjiga zelo pregledna in omogoča hitro izbiro
želenega poglavja.

3.1.4 Tipografija

Oblikovalec je v knjigi uporabil tri vrste pisave, ki jih je določil v sodelovanju z avtorico
knjige.
V notranjosti knjige je oblikovalec za besedilo uporabil pisavo adelle (slika 6). Pisava sodi
med linearne pisave, vendar ima živahnejši značaj in nevsiljiv videz, ki je značilen za
groteskne linearne pisave. To ji omogoča večnamensko uporabo v časopisih, revijah in na
spletu. Pisava omogoča dobro čitljivost tudi pri daljših besedilih.

Slika 6: Primer besedila v knjigi, razvrstitev dveh receptov na stran.

Za podnaslov na naslovnici in ime avtorice (slika 2) je oblikovalec uporabil pisavo trebuchet
MS, ki sodi med humanistične linearne pisave.
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Za vse naslove v knjigi pa je oblikovalec uporabil igrivo pisavo KG how many times, ki je za
osebno uporabo brezplačno dostopna na spletu in jo je treba doplačati za uporabo v
komercialne namene.
Z vrstami pisav in njihovo velikostjo je avtor jasno poudaril hierarhijo v besedilu, torej
pomembnost naslovov in besedila. Najpomembnejši naslov je največje velikosti in drugačne
barve, da ga takoj opazimo. V kuharskih knjigah so sestavine recepta od izvedbe recepta
večinoma ločene z večjo ali kurzivno pisavo. V Čarovniji okusa pa je oblikovalec za besedilo,
ki ga najprej preberemo (sestavine recepta), uporabil krepko pisavo, in se zato takoj opazi. Pri
prelomu je uporabil mrežo z dvema stolpcema. Besedilo, ki ga beremo potem (izvedba
recepta), je uvrstil desno v navadni pisavi, kot je razvidno s slike 6. Pri tem je celotno
besedilo poravnavano v levem naslonilu.
Ko si v knjigi ogledujemo recepte, takoj ugotovimo, za kateri recept gre, katere so njegove
sestavine in kako začnemo z izvedbo recepta. Menimo, da je velika prednost knjige njena
preglednost in tudi preglednost posameznih receptov.

3.1.5 Prelom knjige

Pri prelomu prve izdaje knjige Čarovnija okusov je oblikovalec uporabil mrežo z dvema
stolpcema. Pri tem je glede na dolžino receptov uporabil različne postavitve, kamor je umestil
en, dva ali tri recepte na stran v kombinaciji s slikami in ilustracijo (slika 7).

Slika 7: Naslovna stran poglavja.
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Za vsako poglavje, z izjemo prvega poglavja Nadomestki, je avtor oblikoval naslovno stran,
na kateri je predstavljen naslov poglavja. Kot je razvidno s slike 7, je oblikovalec na desno
stran spodaj, ki jo najprej zaznamo, napisal naslov. Na levo stran pa je postavil ilustracijo,
grafiko, ki prikazuje temo oziroma naslov poglavja. Eno od slik je pozneje uporabil kot znak
v živi paginaciji pri živih paginah, z drugimi pa je zapolnil beline ob besedilu receptov.
Primera lahko vidimo na slikah 6 in 8.
Ozadje strani je obarval v barvo, ki jo uporablja v celotnem poglavju kot barvo za naslove in
barvo polkrožnih oznak paginacije strani. Naslovne strani veliko prispevajo k urejenosti
knjige.

Slika 8: Slika prikazuje primer postavitve enega recepta na stran.

V knjigi je oblikovalec uporabil več različnih postavitev strani, ki si sledijo v neznanem
zaporedju. Ponekod zeva prevelika belina na strani, spet drugje pa prenapolnjen prostor.
Oblikovalec je v knjigi najpogosteje uporabil postavitev, ki je prikazana na sliki 9, kjer je na
eno stran postavil en recept. Pri tem je lahko na sosednjo stran znotraj zrcala namestil sliko ali
drugi recept.
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Slika 9: Primer prevelike beline na strani.

Na sliki 8 je prikazan lepo razporejen, pregleden recept, ki zaseda zgornjo polovico strani. Na
spodnji polovici je oblikovalec praznino zapolnil z ilustracijo. Na sosednjo stran, levo ali
desno, odvisno od strani, pa je namestil sliko.
Na straneh brez ilustracije in s krajšim receptom besedilo zaseda polovico ali manj strani,
zaradi česar ostaja preveč beline. Avtor je za tako malo količino besedila uporabil neustrezno,
torej preveliko zrcalo. Pri tem je besedilo, glede na velikost strani, zelo široko in kratko, kar
vidimo na sliki 9.
Pri postavitvi, ki je razvidna s slike 6, je oblikovalec na eno stran postavil dva recepta. Pri tem
je lepo zapolnil belino, vendar pa je v kombinaciji dveh enakih sosednjih strani preveč
besedila in pogrešamo slike. Poleg tega bi oblikovalec za takšno kombinacijo strani moral
izbrati recepte približno enake dolžine in s tem ustvariti večjo simetrijo na strani. Torej bi
moral napraviti novo mrežo, ki bi bila kompleksnejša in bi omogočala vodoravno in navpično
razporeditev enot oziroma besedila. Prav tako bi moral najprej zasnovati dvostransko
razporeditev na vseh straneh in poskrbeti, da se leva in desna stran ujemata in dopolnjujeta.
Kot vidimo na sliki 6, sta naslova spodnjih receptov na različni višini, avtor torej ni uporabil
vodoravne mreže in na nekaterih straneh ni poskrbel za ujemanje leve in desne strani.
Tudi na sosednjih straneh je nastalo neskladje, kadar je avtor zgornjo postavitev dveh
receptov na eni stani združil z dvema slikama na drugi stani (Čarovnija okusov, str. 25, 80).
Pri tem je sliki razporedil sredinsko, recepta pa z razmakom ene vrstice, torej vsakokrat
drugače.
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Slika 10 prikazuje namestitev treh receptov na eno stran v kombinaciji s tremi slikami na
sosednji strani. Oblikovalec ni uporabil iste tridelne vodoravne mreže na obeh straneh in je s
tem med njima ustvaril neskladje. Slike je razporedil na enakomerne dele, jih na vseh štirih
straneh razpotegnil preko zrcala ali pa je na strani uporabil drugo zrcalo. Recepte na levi
strani je ločil z eno vrstico, torej je razmak med obema receptoma enak, le dolžina receptov je
različna. Kombinacija sosednjih strani, tako kot pri dveh receptih na strani, pa daje videz
nesimetrije in nepovezanosti strani.
Ob tem je slika tudi primer nepravilnega zaporedja receptov. Spodnji, tretji recept za sojino
mleko, bi moral biti na prvem mestu, kajti prvi recept za tofu se navezuje nanj in je hkrati
njegovo nadaljevanje.

Slika 10: Primer razvrstitve treh receptov na stran.

Zadnja postavitev oziroma zadnji dve postavitvi, ki ju je avtor uporabil v knjigi, prikazujeta
umestitev besedila in slike na isto stran. Pri tem je oblikovalec sliko umestil v spodnji del
strani: na prvi postavitvi v spodnjo tretjino, kot je razvidno na zgornji sliki, na drugi pa v
spodnjo polovico. Kadar je uporabil isto namestitev na obeh straneh, kot vidimo na sliki 11,
ali pa v kombinaciji z enim receptom in grafiko, kot je razvidno s slike 8, se prvič zdi, da je
avtor ujel skladnost med stranema z več elementi.
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Slika 11: Primer postavitve besedila in slike na eno stran.

3.1.5.1 Slike

Slika veliko prispeva k receptu, saj nas pritegne in nam sporoča, o kateri hrani govori recept,
ne da bi ga brali. Pomaga pri iskanju določenega recepta in pripomore, da se ustavimo na
določeni strani. Ko je oblikovalec sliko postavil na celotno stran (slika 8), jo je umestil znotraj
zrcala in pri tem uporabil ostre robove slike. Podobno je storil, ko je na isto stran postavil dve
sliki; torej ju je enakomerno razporedil na dve polovici, ločil z belo črto v širini zrcala in
postavil znotraj njega. Pri postavitvi treh slik na isto stran (slika 10) pa opazimo razliko.
Predvidevamo, da je oblikovalec uporabil drugo zrcalo, saj je razmak med slikami enak
novemu zrcalu, zunanji rob pa je za polovico manjši od razmaka. Pri tem je oblikovalec prav
tako uporabil štiri oglate robove na slikah. Ko pa je sliko postavil pod recept (slika 11), je
notranji spodnji kot zaokrožil in pri tem je slika na zunanji strani segala preko zrcala. V
kolikor je avtor z različno postavitvijo slik želel poudariti gibanje, mu je v kombinaciji z
recepti uspelo ustvariti le neskladje. Kot povedo Dabner in drugi (2011) je usklajen videz
zaščitni znak dobrega oblikovalskega izdelka, njegov končni videz pa je močno odvisen od
načrtovane rabe slikovnega gradiva, načina obdelave in vključitve v celoto.
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V kombinaciji s slikami je avtor v knjigi uporabil tudi grafiko, kot vidimo na sliki 12. Z njo je
zapolnil belino, označil živo paginacijo in slikovno napovedal temo poglavja. Ilustracije v
knjigi so všečne in lepo dopolnjujejo barvno razporeditev v knjigi.

Slika 12: Primeri ilustracij v prvi izdaji knjige Čarovnija okusov.

3.2 OBLIKOVANJE NOVE IZDAJE KNJIGE ČAROVNIJA OKUSOV

Za praktični del diplomske naloge smo oblikovali drugo izdajo knjige Čarovnija okusov:
Kuhajmo brez glutena, avtorice Maje Piskernik.
Ker je knjiga nadaljevanje prve izdaje knjige Čarovnija okusov, smo se odločili, da knjigo
izdelamo v istem formatu. Tako se bosta knjigi, ko bosta zloženi na knjižni polici ena poleg
druge, lepo ujemali. Torej je tudi nova knjiga v formatu 210 × 200 mm.
Avtorica je želela v novi knjigi zadržati isto pisavo, zato smo njeno željo upoštevali. Licenco
za uporabo pisav je kupila že v času oblikovanja prve knjige.
Zadnja stvar, ki smo jo z avtorico dorekli pred oblikovanjem knjige, so bile slike. Za pripravo
recepta brez glutena je potrebnih več poskusov, da bi ta uspel. Za želen rezultat se določen
recept, ob službi in otrocih, včasih preizkuša tudi po več dni. V primeru, da bi želeli
fotografirati jed, bi morali biti prisotni ob uspelem poskusu, kar pa ni vedno mogoče. Poleg
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tega hrana v domači kuhinji pogosto nima tako okusnega in privlačnega videza, kot bi želeli.
Zato smo se odločili, da bomo za potrebe knjige uporabili fotografije, ki jih je avtorica že
kupila ob izdelavi prve knjige in nekatere že uporabila. Fotografije je kupila preko spletne
strani Shutterstock. Ob fotografijah nam je posredovala tudi informacije, katera fotografija
sodi h kateremu receptu.

3.2.1 Ilustracije

Da bi knjigi dodali nežnost in barve, smo vanjo poleg fotografij jedi umestili tudi ilustracije.
Ilustracije smo izdelali s pomočjo programa Adobe Illustrator CC 2015.
Izdelava ilustracij zahteva veliko časa. Avtorica je izrazila željo, da bi bila knjiga vesela in v
pastelnih barvah. Pregledali smo recepte in fotografije po poglavjih in receptom brez
fotografije izdelali ilustracijo. Nato smo izbrali ilustracijo za naslovno stran.
Ilustracije receptov smo izdelali tako, da smo določili ključne sestavine in jih ilustrirali.
Nekatere ilustracije sestavin, na primer korenček, se pojavijo večkrat, torej v več ilustracijah
receptov v knjigi.
Izdelavo ilustracije smo pričeli tako, da smo jo najprej skicirali. Narisali smo veliko skic, ki
jih pozneje nismo uporabili (sliki 13 in 14).

Slika 13: Skice za poglavje o kruhih in cmokih.
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Slika 14: Skica koruze.

Ko smo izbrali želeno skico, smo jo začeli izdelovati v programu Adobe Illustrator. Ustvarili
smo nov dokument in določili, iz katerih elementov je sestavljena. Koruza (slika 14) je na
primer sestavljena iz štirih elips. Zato smo z orodjem za risanje elipse (ellipse tool) narisali
elipso za osnovo in elipse za liste. Za želeno obliko smo elipse ukrivili z orodjem za
neposredno označevanje (direct selection tool). V sidriščih smo premikali ročice za
upravljanje. Da smo lahko list ukrivili (slika 15), smo z orodjem za dodajanje vozlov (add
anchor point tool) dodali sidrišča. Pri ostalih listih ni bilo potrebno dodajati sidrišč.

Slika 15: Dodajanje likov in spreminjanje njihove oblike pri koruzi.

V kolikor smo želeli popačiti obliko krivulje, smo uporabili posebne učinke, ki jih najdemo v
menijski vrstici pod imenom effect ali slovensko učinek. Za videz zrnate koruze (slika 16),
smo uporabili posebne učinke, ki povzročajo izkrivljanje. V meniju za posebne učinke smo v
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funkciji za izkrivljanje in transformiranje (distort & transform) uporabili učinek za poteg
(tweak).

Slika 16: Popačenje elipse.

S pomočjo svinčnika smo narisali mrežo in dodali nekaj manjših elips, ki predstavljajo zrna.
Zrnom smo s posebnimi učinki prav tako popačili obliko (slika 17) s funkcijo za
transformiranje (transform). Pri risanju enega objekta na drugega smo morali biti pozorni na
vrstni red, kaj je spredaj in kaj zadaj na sliki. Določanje zaporedja omogoča funkcija za
zlaganje (arrange). Tako smo zrna koruze postavili v ospredje slike.
Z ureditvijo krivulj smo dobili osnovno sliko, ki smo jo pobarvali. S pomočjo funkcij v orodni
vrstici smo označeni krivulji povečali debelino polnila ter jo spremenili v neenakomerno.
Nato smo na paleti z vzorci barv (swatches) izbrali rumeno barvo. Izbrano barvo smo rahlo
spreminjali na paleti z izpisanimi barvnimi vrednostmi (color), dokler nismo dobili želenega
tona. V kolikor smo liku želeli dodati sence (slika 18), smo na paleti z barvnimi različicami
(color guide) izbrali temnejši ali svetlejši odtenek barve.
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Slika 17: Obarvana koruza.

Barv nismo prelivali, ker smo želeli ohraniti videz preprostih ilustracij. Pozneje smo
posamezne sestavine sestavili (slika 18) v želeno ilustracijo, ki je predstavljala jed. Tako smo
določeno sliko, na primer korenje, v knjigi večkrat uporabili v različnih postavitvah ali pa le
kot posamezni kos.

Slika 18: Ilustracija za recept Kljukuša; sestavljanje posameznih delov.

3.2.2 Izdelava naslovnice

Pred pričetkom oblikovanja knjige nam je avtorica zaupala, da si je v prvi knjigi močno želela
naslovnico, ki bi bila sestavljena iz kolaža slik. Tako smo začeli graditi na tej ideji in ustvarili
naslovnico, ki je minimalistična, sestavljena iz slik in izstopa na polici s kuharskimi knjigami.
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V kolikor smo želeli fotografije, ki jih je posredovala avtorica, uporabiti za naslovno stran in
prav tako pozneje v knjigi, smo jih morali urediti. Za obdelavo fotografij smo uporabili
program Adobe Photoshop CC 2015.
Fotografijam smo s funkcijami v meniju popravili barvni ton in nasičenost (hue/saturation),
svetlost in kontrast (brightness/contrast) ter barve (color balance). Po obdelavi smo barve slik
iz RGB spremenili v barve za tisk CMYK (slika 19). Fotografijam manjše ločljivosti smo
ločljivost povečali na 300 dpi.

Slika 19: Urejanje histograma.

Začetki izdelave naslovnice so bili enaki kot pri izdelavi ilustracije. Najprej smo v roke vzeli
papir in svinčnik ter pričeli z risanjem različnih postavitev slik kot kolaž. Z vsako
postavitvijo, ki smo jo narisali, je nastala nova ideja, ki smo jo ponovno narisali. Osnov za
naslovno stran je bilo veliko (slika 20).
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Slika 20: Skice naslovne strani.

Najboljše ideje smo poskusno izdelali v programu Adobe Photoshop CC 2015 in nastalo je
veliko poskusnih naslovnic (slika 21). Nobena ni izstopala iz množice. Tako smo odšli v
knjižnico, da bi si ogledali knjižno polico s kuharskimi knjigami. Na njih smo ocenjevali
format, barve in izgled naslovne strani. Večina kuharskih knjig je izdelana v zelo močnih,
primarnih barvah, med katerimi prevladuje rdeča. Veliko knjig je v toplih rumenih in bež
barvah. Zdi se, kot da bi vsaka knjiga želela pritegniti pozornost, vendar se v tej množici barv
izgubijo. Prav tako so naslovnice polne različnih elementov: kolaži hrane, ki jo predstavljajo.
Zato smo se odločili, da bom ustvarili naslovnico, ki bo drugačna od knjig na polici. Želeli
smo naslovnico, ki ne bi vsebovala močnih barv in bi bila bela. Hkrati pa smo želeli
zadovoljiti avtoričino željo po naslovnici iz kolaža, zato smo se odločili, da bomo slike
simetrično in enakomerno zložili na polovico strani. Med slikami smo izbrali tiste, ki so
vsebovale svetlejše tone.
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Slika 21: Poskusi postavitve kolažne naslovnice.

V programu Adobe Photoshop smo na podlago enakomerno namestili pet slik na spodnji del
strani. Pri premeščanju in iskanju idealne postavitve, smo se odločili, da bodo slike na
naslovnici predstavljale obrok. Torej si bodo v zaporedju sledile juha, zelenjavna jed, mesna
jed in sladica.
Fotografije so kljub svoji svetlosti dajale premočan vtis. Zato smo jih ločili z belim praznim
prostorom in jih na zgornji strani zabrisali z radirko (eraser tool) ter ustvarili prehod.
Vsako fotografijo, še preden smo izbrali primerne, sem najprej uredili v barvah RGB. Pri tem
smo fotografije uredili z uravnavanjem osnovnih nastavitev. S funkcijama za urejanje krivulj
(curves) in prilagajanje stopnje tonov (levels) smo uravnali kontrast, svetlost, barvni ton,
nasičenost in barve. Nato smo barve spremenili iz RGB v procesne barve CMYK.
Pozneje smo fotografijam v ožjem izboru z radirko zabrisali zgornji rob. Namestili smo
posamezno fotografijo in jo z orodjem za izbire označili v razmerju 1 : 2. S funkcijo
image/crop smo jo obrezali. Fotografijo smo združili z ozadjem, da smo ji lahko s pomočjo
radirke zabrisali zgornji rob.
Izbrane in obdelane fotografije smo prenesli s funkcijo vstavi (place) in dokončali naslovnico.
Fotografije smo enakomerno razporedili (slika 22).
Naslov Čarovnija okusov smo izpisali v pisavi KG how many times v velikosti 56 t. e.
Vrednosti barve so: C: 6,7 %; M: 84 %; Y: 84,5 %; K: 0,5 %.
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Podnaslov Kuhajmo brez glutena smo izpisali v pisavi segoe print v velikosti 18 t. e.
Vrednosti barve v naslovu so: C: 41 %; M: 65 %; Y: 79,5 %; K: 37 %.
Barvne vrednosti te barve smo s pomočjo pipete (eyedropper tool) prenesli iz logotipa.
Ime avtorice smo namestili v spodnji del strani v pisavi adelle basic v velikosti 15 t. e.
Vrednosti barve so enake kot pri podnaslovu.
Nad naslov na sredini strani smo postavili avtoričin simbol, ki smo ga sami izrisali (slika 23).

Slika 22: Naslovnica knjige Čarovnija okusov.

Slika 23: Simbol avtorice Maje Piskernik.
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3.2.2.1 Zadnja stran knjižnega ovitka

Za zadnjo stran ovitka smo izbrali fotografijo potrebščin in sestavin za peko. Želeli smo
fotografijo, ki bi vsebovala veliko beline, moko in kuhinjske pripomočke. Na spletnih straneh,
ki ponujajo brezplačne fotografije, nismo našli primerne, zato smo fotografijo kupili preko
spletne strani Dreamstime.
Ker je v notranjosti knjige veliko ilustracij, smo jih želeli prikazati na knjižnem ovitku. Sliko
smo sprva popravili v programu Adobe Photoshop, nato pa smo jo dokončno obdelali v
programu Adobe Illustrator. Valjar smo obrisali z orodjem za risanje pravokotnika z
zaobljenimi robovi (rounded rectangle tool). Z orodjem za risanje lokov (arc tool) smo dodali
okrogline in dve elipsi za začetek in ročaj valjarja. Nato smo sidrišča premikali, dokler nismo
dobili želene oblike obrisa ročaja (slika 24).

Slika 24: Zadnja stran naslovnice.

Fotografiji smo nato dodali čarobno palico iz logotipa. Barvo za like smo s pomočjo pipete
prenesli iz čarobne palice in jo malce spremenili, da smo dobili bolj rjav, pastelni odtenek.
Vrednosti rjave barve so: C: 47 %; M: 63 %; Y: 80 %; K: 47 % ali R: 92 %; G: 66 %; B: 43
%.
V isti barvi smo dodali napis Brez glutena. Napis je izpisan v isti pisavi segoe print kot
podnaslov. Postavljen je na krivuljo, s čimer smo pridobili želen neraven videz.
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Zadnja stran nam pove, da lahko z malo čarovnije skuhamo zelo okusne jedi brez glutena, ki
jih vidimo na sprednji strani.

3.2.3 Prelom knjige Čarovnija okusov

Pri prelomu strani smo združili vse znanje o kompoziciji, prelomu strani, kontrastu in
tipografiji. V programu Adobe InDesign CC 2015 smo ilustracije in fotografije združili z
vsebino in oblikovali knjigo.
Program Adobe InDesign CC 2015 smo izbrali, ker se odlično povezuje z programoma Adobe
Illustrator in Adobe Photoshop. Dokumente, shranjene v programih, lahko prilepimo s
funkcijo za vstavljanje (file/place) in ob tem ohranimo najboljšo kakovost.

3.2.3.1 Nov dokument

Najprej smo načrtovali postavitev knjige. Pri tem smo se ozirali na dolžino receptov (slika 25)
in na fotografije oziroma ilustracije ob njih. Upoštevali smo tudi pokončno ali ležečo lego
fotografij.

Slika 25: Načrt postavitve poglavja Kruhi in slana peciva.
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Iz načrta je bilo razvidno, da bo knjiga obsegala 80 strani. Tako smo v programu Adobe
InDesign izdelali nov dokument, ki je namenjen tisku, obsega 80 strani in se prične na prvi
strani. Njegov format je ležeč, v velikosti 21 × 20 cm, za porezavo pa smo postavili 3milimetrski rob na vseh straneh razen na notranji.

3.2.3.2 Naslovne strani poglavij

Začeli smo s prvim poglavjem Kruhi in slana peciva. Na željo avtorice smo v novi knjigi
ponovno izdelali naslovne strani.
V paleti za urejanje strani (pages) smo izdelali vzorčno stran, ki smo jo poimenovali „cnaslovna“. Na naslovno stran smo postavili naslov in ilustracijo, ki predstavlja poglavje.
Ozadje strani smo obarvali s pastelno barvo, tako da smo narisali pravokotnik in polnilo
obarvali v želeni barvi.
Za ozadja naslovnih poglavij smo izbrali naslednje barve (slika 26):
– Kruh in slana peciva: rumena C: 3 %; M: 1 %; Y: 40 %; K: 0 %
– Cmoki, njoki in svaljki: rdeča C: 3 %; M: 81 %; Y: 88 %; K: 0 % in 75 % nasičenost
barve
– Jedi iz pečice: modra C: 54 %; M: 6 %; Y: 39 %; K: 0 %
– Sladice in biskviti: rožnata C: 0 %; M: 18 %; Y: 18 %; K: 0 %

Slika 26: Barve ozadij poglavij.

Naslov poglavja smo postavili v spodnji desni kot strani. Za naslov smo v paleti za uporabo in
oblikovanje slogov (paragraph style) izdelali slog besedila in ga poimenovali „Naslov
poglavja“ (slika 27):
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– pisava: KG how many times
– velikost znakov: 75 t. e.
– desno naslonilo.
Barvo pisave smo prilagodili vsakemu poglavju. Pri tem smo uporabili barvo, ki se ujema z
ilustracijo, pravzaprav smo jo s pipeto prekopirali iz nje.
Za naslove poglavij smo uporabili naslednje barve:
– Kruh in slana peciva: rumena C: 62 %; M: 56 %; Y: 55 %; K: 29 %
– Cmoki, njoki in svaljki: rdeča C: 11 %; M: 16 %; Y: 26 %; K: 0 %
– Jedi iz pečice: modra C: 11 %; M: 9 %; Y: 20 %; K: 0 %
– Sladice in biskviti: rožnata C: 34 %; M: 52 %; Y: 68 %; K: 12,5 %
Z orodjem za okvirje smo izdelali okvir, v katerega smo prilepili dokument v programu
Adobe Illustrator. Nato smo ilustraciji poljubno spreminjali velikost, dokler nismo dobili
želene.

Slika 27: Izdelava naslovne strani.

3.2.3.3 Postavitev receptov

Prvo naslovno stran smo umestili na straneh 8 in 9. Spredaj smo pozneje izdelali še kazalo. Za
postavitev receptov smo ustvarili vzorčno stran (B-1 recept). Pozneje se je izkazalo, da smo
potrebovali veliko več vzorčnih strani. Vzorčne strani so se razlikovale glede na dolžino
recepta in glede na to, ali je na njih en recept ali sta dva.
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Odločili smo se, da zrcalo postavimo 2,5 cm od zunanjega in notranjega roba. Ko smo
načrtovali postavitve za en ali dva recepta na stran, smo se odločili, da bo zrcalo na spodnji
strani lista vedno enako, saj kuharske knjige večinoma ne držimo v rokah. Poleg tega smo se
zavedali, da recepti ne bodo vedno segali do zrcala. Zgornji rob zrcala pa smo spreminjali. Pri
tem smo na sosednji strani vedno uporabili isto vzorčno stran.
Vzorčne strani imajo dva stolpca, presledek med njima je 10 mm. Levi stolpec je širine 59,2
mm, desni stolpec pa 90,8 mm.
Na vzorčno stran smo namestili pagine. Okvirje za mrtvo pagino smo namestili v zgornje
zunanje kote, in sicer 11,5 mm od zunanjega roba in 15 mm od zgornjega roba. Za pisavo smo
uporabili adelle regular velikosti 13 t. e. in črno barvo z 51-odstotno nasičenostjo. Pod
številko smo narisali tanko, pikčasto črto, ki pagino loči od besedila.
V meniju za pisave (type) smo z ukazom za vstavljanje posebnih znakov (insert special
character) oštevilčili strani. V pojavnem oknu za vzorčne strani smo z ukazom oštevilčenje in
odseki (numbering & section) določili, da se štetje strani prične na 5. strani.
Živo paginacijo smo postavili na desno stran na zunanji rob za zrcalo (enako kot mrtvo
paginacijo), 11,5 od zunanjega in 60 mm od zgornjega roba. Živa paginacija je iste barve, kot
so naslovi poglavja. Tako lahko pri listanju knjige hitro najdemo želeno poglavje. Ločimo jih
po barvi in imenu. Uporabili smo pisavo adelle regular velikosti 13,7 t. e. (slika 28).

Slika 28: Žive in mrtve pagine v knjigi Čarovnija okusov.
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Po ureditvi zrcala smo v besedilne okvirje vnesli besedilo. Za lažje urejanje besedila smo
ustvarili tri sloge (slika 28):
– ime sloga je Knjiga; pisava je adelle regular; velikost pisave je 12 t. e.; razmak med
vrsticami je 14,4 t. e.;
– ime sloga je Sestavine; pisava je adelle basic bold; velikost pisave je 12 t. e.; razmak med
vrsticami je 14,4 t. e.; pred novim odstavkom so postavljene oznake (pike);
– ime sloga je Ime recepta; pisava je KG how many times; velikost pisave je 40 t. e.; razmak
med vrsticami je 48 t. e.
Prvi slog Knjiga smo uporabili v desnem stolpcu za besedilo recepta. Slog Sestavine smo
uporabili v levem stolpcu za naštevanje sestavin v receptu. Zaradi poudarjene pisave sestavine
takoj opazimo. Obe pisavi sta v črni barvi.
Poleg ureditve pisave pri slogih smo določili tudi urejanje presledkov in deljenja besed. V
možnosti poravnave besedila (justification) smo izbrali funkcijo full justify, ki je ukaz za
enakomerno razprostiranje besedila po celotnem besedilnem okvirju. Prazne prostore med
besedami smo označili z najmanjši 95 %, zaželen 100 % in največji 105 %. Prostor med
črkami pa z najmanjši – 5 %, zaželen 0 % in največji 0 %. S tem smo dobili želeno obliko
besedila.
Slog Ime recepta smo uporabili za imena receptov. Želeli smo, da imena receptov izstopajo na
strani, zato smo uporabili večjo pisavo in drugo barvo.
Za naslove receptov smo uporabili naslednje barve:
– Kruh in slana peciva (slika 29): rumena C: 4 %; M: 8 %; Y: 85 %; K: 3 %
– Cmoki, njoki in svaljki: rdeča C: 3 %; M: 61 %; Y: 67 %; K: 0 %
– Jedi iz pečice (slika 28): modra C: 54 %; M: 6 %; Y: 39 %; K: 0 %
– Sladice in biskviti: rožnata C: 0 %; M: 40,19 %; Y: 0 %; K: 0 %
Po ureditvi besedila smo receptom dodali fotografije in ilustracije (slika 30). Pri nekaterih
receptih smo fotografije postavili preko celotne sosednje strani (slika 29). Fotografije z
zabrisanim robom pa smo postavili na eno tretjino strani, večinoma spodnjo (slika 30). Pri
tem fotografije na vseh straneh, razen kjer je besedilo, segajo do roba strani.
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Slika 29: Primer vseh treh slogov v besedilu.

Ilustracije smo na stran postavili po predhodnem načrtu. Že pri izdelavi ilustracije smo
predvidevali, ali bo ilustracija segala preko roba ali ne.

Slika 30: Primer ilustracije in fotografije na strani.

Za lažjo preglednost smo knjigi Čarovnija okusov dodali dve kazali v barvah poglavij (slika
31) na 2. in 3. strani knjige. Uporabili smo iste barve, v katere so obarvani naslovi receptov.
Za naslove smo izbrali pisavo KG how many times, velikosti 40 t. e. in z razmikom 42 t. e. Za
lažjo preglednost smo naslov in številko povezali z enako pikčasto črto, kot jo najdemo v
paginaciji.
Za naslov kazala smo uporabili enako pisavo kot za naslov poglavja, le da smo tu uporabili
levo naslonilo. Barva pisave je rjava: C: 34 %; M: 52,19 %; Y: 68 %; K: 13 %.
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Slika 31: Kazalo poglavij.

Na koncu knjige, od 71. strani naprej, smo postavili stvarno kazalo (slika 32). Recepte v
poglavjih smo za lažje iskanje razporedili po abecednem vrstnem redu.
Uporabili smo enako pisavo kot za besedila receptov. Imena naslovov poglavij pa smo
obarvali enako kot kazalo poglavij.

Slika 32: Urejeno stvarno kazalo.

3.2.4 Izdelava dokumenta PDF za tisk

Oblikovano knjigo smo izvozili v format PDF in s tem zmanjšali možnost nastanka
morebitnih napak pri tisku. Za procesiranje ne bo potreben dokument v programu InDesign.
Dokumente v formatu PDF lahko uporablja vsaka aplikacija v vsakem operacijskem sistemu,
ki ga podpira.
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Iz programa Adobe InDesign smo datoteko izvozili tako, da smo v menijski vrstici v
podmeniju za izvoz datoteke (file/export) določili lastnosti dokumenta in ga izvozili.
Izbrali smo dokument za tisk. Oznake za porezavo smo postavili z dodatkom 3 mm, določili
ločljivost fotografij med 300 in 450 dpi in visoko ločljivost dokumenta.
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4 ZAKLJUČEK

Oblikovanje knjige je celovit postopek, ki od ideje do končnega izdelka zajema veliko
korakov. Zahteva veliko teoretičnega in praktičnega znanja. Poznati moramo pravila o barvah,
prostoru, skladanju elementov, postavitvah … Ob tem je potrebno tudi poznavanje
računalniških programov, kot so Adobe Illustrator, Adobe Photoshop in Adobe InDesign.
Našteti programi omogočajo enostavno realizacijo idej in sodobno oblikovanje knjige
spreminjajo v veliko več kot le oblikovanje.
Trg, na katerem bo knjiga izšla, je prenasičen s podobnimi izdelki, zato mora delo izstopati.
Izdelava naslovnice je tako ključnega pomena, saj vzpostavi prvi stik z človekom in ga vabi k
morebitnemu nakupu.
Knjiga Čarovnija okusov: Kuhajmo brez glutena je vesela ilustrirana kuharica, namenjena
bolnikom z celiakijo. Oblikovana je drugače, nežno, barvno in se razlikuje od knjig iste
kategorije.
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6 PRILOGA

Prelom druge izdaje knjige Čarovnija okusov v obliki PDF na zgoščenki.
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