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IZVLEČEK
V diplomskem delu je bila oblikovana pisava, za potrebe izdelave tipografskega
koledarja. Delo vsebuje tipografijo, tipografske elemente ter celoten potek načrtovanja
pisave in izdelave koledarja. V omenjenem koledarju so predstavljene lastnosti
izdelane pisave, ki je linearna. Prikazani so tudi deli črk, ki so natančnejše opisani v
diplomskem delu. Opredeljena je razlika med čitljivostjo in berljivostjo, ki je zelo
pomembna pri tipografskem oblikovanju.
V nadaljevanju teoretičnega dela, so podane tudi informacije o nastanku koledarja in
njegovi izdelavi. Opisan je nastanek koledarja od zgodovinskega opazovanja sonca,
lune in zvezd, do določanja letnih časov ter današnje uporabe gregorijanskega
koledarja. Navedeni so tudi prazniki v Republiki Sloveniji ter verski prazniki, nekateri
izmed njih so tudi dela prosti dnevi.
Sledi eksperimentalni del, v katerem so opisana izdelane črkovna vrsta in njene
posebnosti. Za konec je pisava uporabljena kot glavni element tipografskega
koledarja. Končni izdelek je tedenski namizni koledar.
Ključne besede: tipografski koledar, koledar, linearna pisava, tipografija, pisava.
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ABSTRACT
In the diploma thesis a typeface has been designed for the purpose of typographic
calendar. The work contains the concept of typography, typographic elements and the
entire process of typeface construction and calendar design. There are several
characteristics of typeface, which is linear, introduced in previously mentioned
calendar. The parts of letters are also shown and fully described in the thesis. Another
thing that is important in typographic design is the difference between legibility and
readability which is also defined.
In the theoretical part many important information is given, including the information
about the beginnings of calendars. The process of developing the calendar as we know
today is also described. It all started with the historical observation of the Sun, Moon
and the stars, continued to determine the seasons which led to Gregorian calendar
that we use today. There are also the holidays in the Republic of Slovenia and religious
holidays mentioned; some of them are working days and some of them are work-free
days.
In the experimental part, there is a description of the designed typeface and its
characteristics. In the end, the typeface in used as the main element of typographic
calendar. The final product is weekly desktop calendar.

Keywords: typographic calendar, calendar, linear typeface, typography, typeface.
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1 UVOD
Ljudje smo vsakodnevno obdani z besedili, zato veliko časa namenimo branju. Branje
ne pomeni nujno branje knjige, soočeni smo z besedili na znakih, plakatih, obrazcih,
navodilih za uporabo ter tudi koledarjih. Zaradi želje po načrtovanju lastne pisave in
koledarja na zanimiv način je nastalo to diplomsko delo. Za potrebe koledarja smo
razvili svojo črkovno vrsto.
Pri razvoju črkovne vrste moramo imeti v mislih njeno uporabnost ter namen. Za
konkreten primer koledarja mora biti pisava primerna za kratko in jedrnato sporočilo,
saj koledarji sami po sebi ne vsebujejo veliko besedila. Pomembno je upoštevanje
berljivosti in čitljivosti, drugače je kakršno koli tipografsko delo brez pomena.
Tipografski znaki morajo biti prepoznavni in se med seboj razlikovati, da med njimi ne
pride do zamenjav.
Skozi zgodovino so se koledarji spreminjali, vse pa se je začelo z opazovanjem
nebesnih teles, sonca, lune in zvezd. Merjenje časa se je tako izkazalo za pomemben
proces, za potrebe vsakdanjega življenja, že v času naših prednikov. Pri oblikovanju
koledarja je pomembno poznavanje praznikov v Republiki Sloveniji, vendar niso vsi
dela prosti dnevi. To zahteva poseben poudarek na koledarju, predvsem za dela proste
dni, ki jih lahko označimo s krepko pisavo, v našem primeru pa so dela prosti dnevi
označeni z drugo barvo.
Delo se je pričelo sistematično, s prebiranjem literature in izdelavo skic. Skice smo
nato digitalizirali in izrisali pisavo v vektorski obliki, s pomočjo programa Glyphs. V
nadaljnjem delu smo se posvetili detajlom črk.
Oblikovanje koledarja je potekalo s pomočjo dveh programov, Adobe Illustrator in
Adobe Indesign. Sobote, nedelje in prazniki so ustrezno označeni z drugo barvo, za
boljši poudarek pa smo spremenili tudi barvo ozadja. Velikost enega lističa koledarja
je A5, izbrali smo pokončen format, na katerem je en teden, vsi lističi pa so pospravljeni
v namenskem ovitku oziroma prilagojeni škatlici.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Tipografija
Tipografija je oblikovanje vizualnega jezika in sistem za urejanje besedila. Proučuje
izdelavo črk in pisav, ter njihovo uporabo v besedilu. Nemogoče si je predstavljati svet
brez pisave, knjig, knjižnic, revij, zemljevidov, cestnih znakov ali oglasov. (1)
2.2 Linearne pisave
Pisave spadajo v sklop pisav s skoraj enako ali enako debelimi potezami (slika 1). Ta
slog nima serifov, prečna poteza minuskule e pa je ravna. Skupina linearnih pisav se
deli na: zgodnje linearne pisave, dodelane linearne pisave, geometrijske linearne
pisave in humanistične linearne pisave. (2)

Slika 1: Primer linearne pisave (helvetica)

2.3 Čitljivost in berljivost
Najpomembnejše delo tipografa je posredovanje napisanega sporočila. Presledek
med črkami in razmik vplivata na čitljivost. Tipograf mora ti dve oblikovni vrednosti
razporejati po tehtnem premisleku. (3)
Čitljivost vpliva na berljivost in obratno. Čitljivost je definirana kot stopnja, do katere se
posamezne črke razlikujejo med seboj. Ti znaki so oblikovani tako, da sami sebe
predstavljajo jasno in jedrnato. Praviloma so najbolj čitljive pisave z velikimi, odprtimi
ali zaprtimi notranjimi prostori. Omenjeno pomeni visok srednji črkovni pas in relativno
kratek ascender in descender. To ne vpliva le na čitljivost posameznih znakov (pogosto
lahko zamenjujemo h in n ter i in l), ampak tudi otežuje prepoznavnost besednih oblik.
Velike okrogle poteze so zelo pomembne in pomagajo razlikovati med nekaterimi
najbolj uporabljenimi znaki (e, a in s; c in o), saj te črke ne segajo v ascender in
descender. Črke, ki jih najpogosteje zamenjujemo med seboj, so i, j in l ter f in t. V
mnogih pisavah se zamenjuje tudi črko I in števko 1 ter črko O in števko 0 (slika 2). (4)
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Slika 2: Primeri zamenjave črk, pisava futura

Na čitljivost vplivajo tudi kontrastno ozadje, osvetlitev in zbranost bralca. Za najbolj
čitljiv znak velja tisti, ki omogoča največjo hitrost branja, pomembna pa je tudi razdalja,
pri kateri sta znak oziroma črka še vedno prepoznavna. (4)
Čitljivost je odvisna od sedmih pomembnih dejavnikov, in sicer od kontrasta črk,
enostavnosti oblike, razmerij delov črk, prostora med črkami, razmika, namena
uporabe ter ozadja, oziroma vrste podlage. (5)
Ko ljudje beremo, ne beremo posameznih črk, niti posameznih besed. Oko potuje po
vsaki vrstici in prepoznava skupine besed. Trije najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo
na berljivost, so velikost pisave, dolžina vrstic in razmik med vrsticami (slika 3). Za
nemoteno branje je optimalno 60–65 znakov na vrstico oziroma karkoli med 45 in 75
znakov, če je med njmi dovolj prostora in seboj dovolj prepoznavni. (1)

Slika 3: Primerjava dobre in slabe berljivosti

2.4 Tipografski elementi
2.4.1 Delitev črk v skupine
Majuskule delimo v različne skupine glede na njihove oblikovne značilnosti. Delimo jih
na podlagi okroglih potez (O, Q, C, G, S), okroglih potez v kombinaciji s kvadratno
potezo (B, P, R, D, J, U), kvadratnih potez (E, F, L, H, I, T), diagonalnih potez (V, A,
W, X) in diagonalnih potez v kombinaciji s kvadratno potezo (M, N, K, Z, Y). Obstaja
3

še ena delitev majuskul: črke z dvema deloma (E, F, H, P, R, S, K, X, Y), črke z odprto
stranjo (L, T, X, K, Z, J), zelo široke črke (M, W) in zelo ozke črke (I, J). (6)
Po podobnih lastnostih delimo tudi minuskule. Delimo jih na podlagi okroglih potez (o,
c, e), okroglih potez v kombinaciji s kvadratno potezo (b, d, p, q, g), okroglih potez v
kombinaciji z diagonalno potezo (a, s), navpičnih potez (i, l), zaobljenih potez (f, t, j),
razvejanih potez (n, h, m, u, r), diagonalnih potez (v, w, y, x) in diagonalnih potez v
kombinaciji s kvadratno potezo (k, z). Druga delitev minuskule deli na podaljške
navzgor (b, d, h, f, l, k, t) in podaljške navzdol (p, q, g, y). (6)
Linearne majuskule
Oblikovanje linearnih črk se zdi lažje kot oblikovanje črk s serifi. Pri linearnih pisavah
je lahko najmanjša napaka v razmerju ali ravnotežju zelo opazna. Preprostost zahteva
največji trud, saj je zelo malo elementov, njihova kakovost pa zahteva natančnost.
Razlika med pisavami s serifi in linearnimi pisavami je poleg serifov tudi kontrast.
Vodoravne poteze so optično videti debelejše kot navpične, saj vodoravno naše oko
potuje z večjo lahkoto. Podobno je z diagonalami, ki se zdijo težje kot navpične poteze
enake širine. (6)
Nekaterim se lahko zdi, da imajo linearne pisave manj osebnostnih lastnosti kot pisave
s serifi, kar je zmotno prepričanje. Čeprav imajo zaradi pomanjkanja serifov manj
možnosti za unikatnost, lahko njihove zaključke oblikujemo na nešteto načinov. (6)
Linearne minuskule
Minuskule so rahlo tanjše kot majuskule. Značilnen je višji srednji črkovni pas in daljši
podaljški navzgor. Daljši ascendri omogočajo, da se nekatere črke bolj očitno
razlikujejo med seboj. Podaljški navzdol prav tako izboljšajo čitljivost, čeprav niso tako
pogosti, saj so v daljšem besedilu neučinkoviti, ker zahtevajo večji razmak med
vrsticami. (6)
Veliko oblikovalcev meni, da linearna konstrukcija črk zmanjšuje berljivost. Serifi
namreč vodijo oko v naravni smeri iz leve proti desni. Nekateri pa zagovarjajo, da so
pisave s serifi bolj berljive za tiste, ki so vajeni teh oblik. (6)
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2.4.2 Deli črk
Večino poimenovanj za posamezne dele črk smo Slovenci prevzeli iz nemškega
govornega območja. Digitalizirana črka danes ni več »otipljiv« predmet, zato so pri
računalniški obdelavi črke pomembni le še naslednji deli: podoba črke, črkovna črta,
presledek ob črki, meso, velikost oziroma stopnja črke in širina črke. Pri oblikovanju
črk, so pomembni posamezni deli črk in črkovni pasovi (sliki 4 in 5). (2)

Slika 4: Deli črk (pisava times new roman)

Srednji črkovni pas, z-višina ali tudi x-višina je srednji del v štirilinijskem sistemu.
Obsega višino minuskul brez podaljškov, označuje pa tudi višino kapitelk (slika 5). (2)
Zgornji črkovni pas ali k-višina je zgornji del v štirilinijskem sistemu. Ta pas obsega
podaljške minuskul navzgor (slika 5). (2)
Spodnji črkovni pas ali p-višina je spodnji del v štirilinijskem sistemu, obsega pa
podaljške minuskul navzdol (slika 5). (2)

Slika 5: Deli črk (pisava times new roman)
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2.4.3 Metrika
Pri kakovostno oblikovanih pisavah je prazen prostor med posameznimi črkami prav
tako pomemben kot oblikovanje črk. Za pisavo rečemo, da ima dobro metriko takrat,
ko skupine znakov (besede, stavki in odstavki) ne povzročajo večjih temnih in svetlih
prostorov. Vsaka črka oziroma znak mora predstavljati kompozicijo črne in bele. To
ustvarja predvideni vizualni ritem, ki vodi bralca. (6)
Količina prostora med posameznimi znaki se spreminja od pisave do pisave. Glavno
pravilo je, da se metrika ujema predvsem pri okroglih delih črk. Majuskule potrebujejo
več praznega prostora kot minuskule, saj so majuskule same po sebi večje. Na metriko
vpliva tudi velikost pisave, ter kakšnemu načinu prikazovanja je namenjena. Pisava, ki
je uporabljena v besedilu, potrebuje širše razmake kot pisave, ki so narejene za zaslon.
(6)
Oblikovalec ima dve možnosti. Lahko naredi enotno metriko ali pa metriko za točno
določeno velikost pisave. Slednje je bolj priporočljivo, a lahko vzame veliko časa in
truda. Najprej je potrebno določiti prazen prostor okoli znaka, nato pa prilagoditi še
prirezovalne pare. V tem postopku je morda potrebno tudi nekoliko spremeniti obliko
nekaterih črk. (6)
2.5 Koledar
Koledar je prikaz razdelitve leta ter določanje datumov k pripadajočim dnem. (7)
Pripomoček za merjenje in beleženje časa močno vpliva na nas, pomagal pa je tudi
našim prednikom. Pomemben je bil za določanje posebnih dogodkov, kot so rojstvo,
odraščanje, poroka, smrt, kdaj slaviti, se igrati, delati in še mnogo drugih dogodkov. V
začetku razvoja, so ljudem zadostovali ravnanje po gibanju sonca ter spremembe
letnih časov (slika 6). (8)
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Slika 6: Prikaz letnih časov (9)

2.5.1 Merjenje časa
Modreci naših prednikov so vedeli, da so glavni vodniki merjenja časa sonce, luna in
zvezde. Vse to so opazovali, proučevali, risali in s tem v trajno korist človeštva odkrivali
astronomske in matematične znanosti. (8)
Natančna določitev časa nam je prinesla dan, ki vključuje eno dnevno in eno nočno
obdobje. Davni Babilonci, Egipčani, Kitajci in Hindujci so se odločili meriti dan od
sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Hebrejci so ga merili od sončnega zahoda do
sončnega zahoda, stari Latinci pa od polnoči do polnoči. Danes je dan dolg 23 ur, 56
minut in 4,1 sekunde oziroma 24 ur, vsak tak del pa ima 60 minut. (8)
Tudi teden je bil v preteklosti različno dolg, čeprav je bilo najbolj priljubljeno
združevanje sedmih dni. V Zahodni Afriki je bil teden dolg štiri, v Egiptu pa kar deset
dni. Na nastanek tedna naj bi vplival enakomeren ritem luninih men, čeprav ta trditev
ni povsem natančna, saj med vsako lunino meno mine približno sedem dni. (8)
Predniki so pri opazovanju luninih men odkrili, da od enega prvega krajca, do
naslednjega prvega krajca preteče 29,5 dni. Najenostavneje bi mesec merili od enega
prvega krajca, do naslednjega krajca (slika 7), a se je pojavilo vprašanje, kaj storiti s
polovico dneva. Problem so rešili tako, da imamo danes izmenično 29 ali 30 dni dolg
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mesec. Kasneje so antični Rimljani zaradi uskladitve lunarnega leta s solarnim
nekaterim mesecem dodajati dan ali dva. Rimski koledar je tako izgubil usklajenost z
luno. (8)
Odkrili so, da od pojava nekaterih zvezd do njihovega ponovnega pojava mine dvanajst
polnih lun. Združitev dvanajstih polnih lun oziroma mesecev imenujemo leto. Večina
koledarjev tega sveta ima dvanajst mesecev, obstajata pa dve izjemi: koledar Majev,
ki ima osemnajst mesecev in koledar Badijev, ki ima devetnajst mesecev. (8)

Slika 7: Lunine mene (10)

Potrebno je bilo določiti tudi datum, ki bi veljal za začetek beleženja časa koledarja.
Začetni datum antičnega Rima, je bil datum ustanovitve Rima. Dionizij Mali je
predlagal, da bi čas morali začeti šteti z Jezusovim rojstvom (753 let po ustanovitvi
Rima). (8)
Tropsko ali sončno leto je čas, ko sonce doseže isto lego v ciklu letnih časov. Zemlja
med kroženjem nekoliko koleba, zato ta čas ni vedno enak. Leta 2000 je denimo trajal
365 dni, 5 ur, 48 minut in 45 sekund. Leto, merjeno glede na zvezde pa je za 20 min
in 24,5 sekunde daljše kot tropsko. To se zgodi zaradi enakonočij. (11)
2.5.2 Koledarji v uporabi
Koledarji, ki so najpogosteje v uporabi so: lunini, sončevi, lunisolarni, planetni ali
poljubni. Lunin koledar je usklajen z gibanjem lune in temelji na luninih menah. Primer
takšnega koledarja je muslimanski koledar. Sončev koledar je usklajen z gibanjem
sonca in temelji na spremembah letnih časov. Primera takšnih koledarjev sta perzijski
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in Hajamov koledar. Lunisolarni koledar je usklajen z gibanjem lune in sonca; primer
koledarja je judovski koledar. Planetni koledar temelji na več vidnih gibljivih telesih na
nebu. Poljubni koledar ni usklajen z nobenim gibljivim telesom na nebu. (7)
2.5.3 Gregorijanski koledar
Lahko ga imenujemo tudi krščanski ali zahodni koledar. Je sončev koledar, ki je
naslednik julijanskega koledarja. Zgodnji kristjani so koledar prilagodili svojim
potrebam in tako s solarnim letom uskladili že stari lunarni koledar. Kljub temu koledar
ni bil tako natančen, saj se je izkazalo, da je v enem letu za 11 minut in 24 sekund
predolg. To se morda zdi zanemarljivo malo, a do leta 1582 je julijanski koledar prehitel
solarno leto za kar deset dni. Gregorijanski reformatorji so sestavili koledar, ki precej
natančno meri čas. V čast Gregorja XIII. so koledar poimenovali gregorijanski koledar.
(8, 12)
Primerjava gregorijanskega in julijanskega koledarja
Razlikujeta se po drugačnih metodah določanja prestopnih let. Po julijanskem
koledarju je prestopno leto vsako leto, ki je deljivo s štiri, po gregorijanskem koledarju
pa so izjeme leta deljive s 100, razen tistih, ki so hkrati deljive s 400. Gregorijanski
koledar tako izboljša približek z izpustitvijo treh julijanskih prestopnih dni v vsakem
400. letu. Astronomsko gledano gregorijanski koledar ni najboljša izbira. Ima svoje
pomanjkljivosti, saj imajo meseci različno število dni, isti datumi v mesecu padajo na
različne dneve v tednu in število delovnih dni je vsako leto različno. (8, 13)
Prestopno leto
Obhodni čas Zemlje je približno 365,2422 dni, torej bi se letni časi postopno zamikali
v primeru uporabe koledarja s 365 dnevi, zato vsaka štiri leta februarju dodamo 1 dan
več oziroma prestopni dan. (8)
2.5.4 Koledar danes
Navadno leto ima 365 dni, kar je 52 tednov in 12 mesecev (priloga B). Izjema je
prestopno leto, ki ima 366 dni.
Državne praznike sprejema parlament in se držijo sončnega koledarja, saj so vsako
leto na isti dan (priloga A). Cerkveni prazniki se držijo sončnega in luninega koledarja,
saj se po luninem koledarju nekateri datumi spreminjajo. (8, 14)
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Nekateri verski prazniki nimajo stalnega datuma in se ravnajo glede na datum velike
noči. Velika noč se praznuje v nedeljo po prvi pomladanski luni. Začetek pomladi je
vedno 21. marca; velika noč je najbolj zgodaj 22. marca, najkasneje pa 25. aprila. (15)
2.5.5 Oblikovanje koledarja
Oblikovanje koledarja je zagotovo del grafičnega oblikovanja. To nas vsakodnevno
spremlja na vsakem koraku, pomeni pa urejanje slik in besedila. (16)
Po vrsti pregleda ločimo dnevne, tedenske in mesečne koledarje, po namenu pa
stenske, namizne, knjižne in žepne. (17)
Nedelje in prazniki so običajno poudarjeni s polkrepko pisavo, pri večbarvnih pa se
pojavijo v drugi barvi. (18)
Stenski koledarji
Poznamo več vrst stenskih koledarjev, najbolj razširjeni so reklamni, namenski,
turistični in gospodarski. Formati teh koledarjev so običajno precej veliki, večji od A4,
saj nekateri vsebujejo celotno leto na enem listu. Na enem listu lahko vsebujejo tudi
en mesec, dva ali tri. Oblikovno nekoliko bolj zahtevni so gospodarski oziroma
turistični, saj vsebujejo dvanajst listov s koledarjem in dodanimi fotografijami,
umetniškimi deli ali grafikami. Z največjimi črkami je izpostavljeno ime meseca, ki je
lahko napisano tudi v drugem jeziku. Z ustrezno velikostjo so podane tudi zaporedne
številke dni v mesecu. Najmanjša stopnja črk je namenjena poimenovanju dni v tednu.
Naslovni list koledarja je lahko poljuben oziroma primeren priložnosti izdaje koledarja,
s podatkom organizacije, oblikovalca ali podjetja, ki so koledar izdali. (18)
Namizni koledarji
Ti koledarji so namenjeni beleženju, zato jih spremlja prazen prostor, ki je predstavlja
prostor za beležke. Tiskani so v manjših formatih (A6, A5), pomembna pa je tudi
kakovost papirja, saj mora biti primerna za pisanje. Najpogostejši je na enem listu
razporejen en teden, lahko pa tudi štirinajst dni. Pomembno je, da prostor za beležke
ločimo od datumov, kar omogoča boljšo preglednost. Običajno je ena stran namenjena
koledarju, druga stran pa fotografijam, reklamnim besedilom ali logotipu.
Nedelje in prazniki so tiskani v drugi barvi, posamezna stran pa vsebuje ime meseca,
imena dni v tednu in zaporedno številka dneva v mesecu. Številke so največje, ime
meseca se pojavi v manjši velikosti pisave, najmanjše pa je zapisan dan v tednu. (18)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Cilj diplomske naloge je bil načrtovati pisavo, ki bo primerna za oblikovanje
tipografskega koledarja. Izdelana pisava je linearna in ima značilne zaključke, ki se
konsistentno ponavljajo. Pisava je bila izdelana s pomočjo programa Glyphs.
Izdelava koledarja se je začela z začetno idejo o namiznem koledarju, za katerega
smo se kasneje odločili, da bo tedenski. Izdelali smo ga s pomočjo programov Adobe
Illustrator in Adobe Indesign.
3.1 Začetne skice
Načrtovanje se je začelo s skicami črk na list papirja s svinčnikom (slika 8). Te so se
med razvojem spreminjale, postajale bolj natančne in dobivale svoje detajle.

Slika 8: Začetne skice

3.2 Digitalizacija pisave
Digitalizacija pisave je potekala s pomočjo programske opreme Glyphs 2.2. Skice smo
skenirali in si jih kot ozadje namestili v delovni površini programa. Naslednji pomemben
korak je bilo določanje višine črkovnih pasov, v zavihku »Font Info«. Nato je sledilo
natančno izrisovanje pisave v vektorski obliki. Ko je bilo izrisovanje pisave končano, je
sledilo določanje praznega prostora levo in desno od črkovne podobe. Zadnji korak je
bilo dokončno urejanje metrike in urejanje prirezovalnih parov, kjer je bilo to potrebno.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
4.1 Oblike posameznih znakov pisave
4.1.1 Majuskule
Majuskule segajo od črkovne črte do črte verzalke, oziroma so v srednjem in zgornjem
črkovnem pasu. Izjema je verzalka Q, katere rep sega v spodnji črkovni pas.
Verzalka O (slika 9) je nekoliko zožena, postavlja pa osnovo okroglih potez. Okroglini
spodaj in zgoraj segata izven omejenih okvirov, saj zaradi okrogline optično črka deluje
nekoliko manjša, kot je v resnici. Zgoraj in spodaj se poteza omenjene majuskule
nekoliko zoži, saj ima pisava spremembe v podebelitvi potez. Verzalka E predstavlja
približno 72 % širine verzalke O.
Verzalka E (slika 9) ima osnovno potezo širšo od prečnih črt, sredinska prečna črta pa
je še nekoliko ožja. Zgornja prečna črta je nekoliko krajša kot spodnja črta. Prva
posebnost so zaključki potez in prehod iz osnovne poteze v zgornjo prečno črto, kar
se odraža skozi celotno pisavo.

Slika 9: Majuskuli O in E

Verzalka I je sestavljena iz osnovne poteze. Verzalke T, L in F imajo značilen zaključek
poteze, kot verzalka E. Srednja prečna črta pri črki F je nekoliko nižje kot pri črki E.
(slika 10)
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Slika 10: Majuskule I, H, T, L in F

Verzalke S, C in G (slika 11) imajo poseben zaključek, ki jih med seboj povezuje,
ponovi pa se tudi pri nekaterih minuskulah. Verzalka S ima značilno podebelitev spoteze, vsem omenjenim vezalkam pa je skupna tudi zmanjšanost podebelitve zgoraj
in spodaj.

Slika 11: Majuskule S, C in G

Verzalki U in J (slika 12) sta si zelo podobni po izgledu, drugačni pa po izpeljavi.
Zaključek verzalke J lahko enačimo z zaključkom zgornjega dela verzalk S, C in G
(slika 11).

Slika 12: Majuskuli U in J
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Verzalke D, B, R in P (slika 13) imajo podobno konstrukcijo. Za verzalko B je značilno,
da je spodnja okroglina nekoliko večja od zgornje. Pomembna je tudi združitev okrogle
poteze v osnovno potezo, ki je pri verzalki B nekoliko višje kot pri verzalki R in P.

Slika 13: Majuskule D, B, R in P

Verzalka V je osnova za oblikovanje verzalke A in W (slika 14). Omenjene verzalke
imajo značilno poševno potezo.

Slika 14: Majuskule V, A in W

Verzalki M in N (slika 15) sta oblikovani po zgledu poševne poteze, ki je bila določena
pri načrtovanju majuskule V.

Slika 15: Majuskuli M in N
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Verzalke K, X in Y (slika 16) imajo vsaj dve poševni potezi. Verzalka K je sestavljena
iz osnovne poteze in dveh krakov, zgornjega in spodnjega, ki je nekoliko daljši. Pri
verzalki X lahko opazimo, da sta spodnja kraka nekoliko širša od zgornjih dveh. Tudi
pri verzalki Z (slika 16) vidimo, da je širina spodnje poteze nekoliko večja, kot širina
zgornje poteze, kar nakazujejo zelene črte.

Slika 16: Majuskule K, X, Y in Z

Verzalke Č, Š in Ž (slika 17) imajo svojo posebnost, in sicer diakritično znamenje, ki je
poravnano optično. Strešica pri majuskulah je nekoliko širša in nižja kot pri minuskulah.

Slika 17: Majuskule Č, Š in Ž

4.1.2 Minuskule
Minuskule segajo od spodnje do zgornje črkovne črte in tako zavzemajo vse črkovne
pasove.
Minuskula o (slika 18) je zelo podobna verzalki O, le da je veliko manjša. Zgoraj in
spodaj črka sega čez črti, ki omejujeta srednji črkovni pas. Minuskula l (slika 18) se od
majuskule I (slika 10) loči po velikosti, saj minuskula l sega do zgornje črte, ki je
nekoliko višje od črte verzalke.
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Slika 18: Minuskuli o in l

Minuskule d, b, p in q (slika 19) so po obliki med seboj podobne. Sestavljene so iz
osnovne poteze in okrogline, ki sega nekoliko izven okvirov srednjega črkovnega pasu.
Stičišče okrogle poteze z osnovno potezo je enako pri minuskulah b in p ter pri
minuskulah d in q.

Slika 19: Minuskule d, b, p in q

Minuskuli s in c (slika 20) sta narejeni po vzoru majuskul S in C, minuskula c pa je
osnova za minuskulo e, katere prečna poteza je ravna.

Slika 20: Minuskule s, c in e
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Minuskuli a in g (slika 21) sta bikularni. Pri minuskuli a okroglina sega nekoliko širše
od zgornje poteze. Minuskula g vsebuje uho, ki je dodatek pri okrogli potezi, ter vez in
zanko. Večji del zanke sega v spodnji črkovni pas, zgornji del zanke oziroma prehod
zanke v vez pa sega v srednji črkovni pas.

Slika 21: Minuskuli a in g

Minuskula n vsebuje poteze, ki so vidne tudi pri načrtovanju minuskul m, h, u in r (slika
22). Okrogline segajo nekoliko izven srednjega črkovnega pasu. Na isti višini lahko
opazimo stik osnovne poteze in poteze pri prehodu v ramo pri minuskulah n, m, h in r.

Slika 22: Minuskule n, m, h, u in r

Minuskuli i in j (slika 23) imata diakritično znamenje, piko, ki je poravnana glede na
osnovno potezo. Osnovna poteza minuskule t ne sega do črte verzalke ali do zgornje
črkovne črte, pač pa nekoliko nižje. Prečna črta minuskule t in f (slika 23) je tik pod
srednjo črkovno črto.
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Slika 23: Minuskule i, j, t in f

Minuskuli v in w (slika 24) sta narejeni po zgledu majuskul V in W. Posebnost
minuskule y (slika 24) je podaljšek navzdol, ki po širini ne sega preko širine leve
poševne poteze črke.

Slika 24: Minuskule: v, w in y

Posebnost minuskul č, š in ž (slika 25) je diakritično znamenje, strešica, ki je nekoliko
višja in ožja kot pri majuskulah. Strešica je optično poravnana in sega do višine črte
verzalke.

Slika 25: Minuskule č, š in ž
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4.1.3 Števke
Števke segajo od črkovne črte do črte verzalke in zavzemajo srednji in zgornji črkovni
pas.
Števka 0 (slika 26) je načrtovana po zgledu majuskule O, le da je občutno ožja.
Opazimo lahko, da je spodnji del števke 2 (slika 26) nekoliko širši od zgornjega.

Slika 26: Števke 0, 1 in 0, 2

Števka 4 (slika 27) ima zgoraj raven zaključek, pri stiku poševne poteze s horizontalno
pa tvori oster zaključek. Zelene črte nakazujejo, da se zaključek osnovne poteze pri
števki 7 (slika 27) nahaja na isti širini, kot zaključek zgornje črte.

Slika 27: Števke 2, 4 in 7
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Okroglina števke 3 sega nekoliko nižje od srednje črte, pri števki 5 pa okroglina sega
do srednje črte (slika 28). Tako pri števki 3 kot tudi pri števki 5 lahko opazimo, da sta
števki v spodnjem delu, kjer se nahaja okroglina, nekoliko širši kot v zgornjem delu.

Slika 28: Števki 3 in 5

Števki 6 in 9 (slika 29) sta si zelo podobni; pri obeh okroglina in zaključek nista v isti
širini. Števka 8 (slika 29) je sestavljena iz dveh okroglin, pri katerih lahko opazimo, da
je spodnja okroglina nekoliko večja od zgornje.

Slika 29: Števke 6, 9 in 6, 8

Nabor črkovnih in nečrkovnih znakov je v prilogi B.
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4.2 Uporaba pisave v tipografskem koledarju
Koledar je razdeljen na 54 lističev, ki so velikosti A5. Na 52 lističih se nahaja 52 tednov
leta 2017, en listič obsega zadnji teden leta 2016, en listič pa je namenjen celoletnemu
koledarju 2018. Ti lističi so brez vezave pospravljeni v namenskem ovitku oziroma
prilagojeni škatlici, ki nima pokrova in desne stranice, kamor so lističi položeni ležeče.
To omogoča lažje izbiranje pravilnega lističa in hkrati deluje kot stojalo, saj med ostale
lističe v škatli v pokončni obliki zataknemo želenega. Listič lahko vzamemo ven, nanj
napišemo obveznosti, ga vzamemo s seboj in nato brez težav vložimo nazaj v škatlico
(slika 30).
Na vsakem lističu je zgornji del namenjen tipografiji. Predstavljeni so deli črk, črkovni
pasovi in posebnosti pisave. Koledar vsebuje tudi informacijo o luninih menah. Ob
števki dneva se ob polni luni pojavi krog rumene barve, ob mlaju pa krog sive barve.
Največja velikost pisave je uporabljena za ime meseca. Nekoliko manjša velikost je
uporabljena za števke, ki označujejo dneve. V primeru, da se teden začne z enim in
nadaljuje z drugim mesecem, je zgoraj podano ime prvega meseca in spodaj, pod njim
ime drugega meseca. Poleg meseca je izpisana tekoča letnica, z nekoliko manjšo
pisavo pa desno zgoraj sledi še podatek o zaporednem tednu. Nad števko je izpisan
tudi dan v tednu, za katerega je uporabljena manjša velikost pisave. V primeru
praznika se poleg dneva pojavi tudi naziv praznika. Med posameznimi dnevi lahko
opazimo sivo polje, kamor uporabnik koledarja lahko kaj zapiše. Koledar vsebuje tudi
grobo delitev na letne čase s pomočjo barv. Za zimski letni čas je uporabljena modra
barva, s katero so poleg meseca označeni tudi sobote, nedelje in prazniki (slika 31).
Celoten koledar vsebuje izključno pisavo, ki je bila izdelana v ta namen. Za
pomladanski čas je uporabljena zelena (slika 32), za poletni čas vijolična (slika 33) in
za jesenski čas oranžna (slika 34). Izdelan je tudi koledar, ki na enem lisiču združuje
vseh 12 mesecev leta 2018 (slika 35). Celoten koledar je v prilogi C.
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Slika 30: Fotografija namenske škatlice s koledarjem
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Slika 31: Koledar (zima)
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MAJ 2017
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Slika 32: Koledar (pomlad)
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Slika 33: Koledar (poletje)
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SEPTEMBER 2017
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TOREK

19

20

26

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

Enakonočje

22

28

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

23

24

30

21

Podobnost notra
d in

52 /52

SREDA

27

PETEK

29

NEDELJA

31

Pri prepoznavanju črk je
ključen zgornji del črke.

Vir: MOŽINA, K. Knjižna tipografija. Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, 2003, 302str.

PONEDELJEK

25

26

ČETRTEK

28

SOBOTA

30

Pika je poravnana glede na
osnovno potezo in sega tik pod
črto verzalke.

Slika 34: Koledar (jesen)

Slika 35: Koledar 2018
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5 ZAKLJUČEK
Končni izdelek je načrtovana lastna pisava in oblikovan namizni koledar. Delo se je
izkazalo za težje, kot smo sprva predvidevali, vseeno pa smo z njim zadovoljni. Glavna
ugotovitev je bila predvsem, da je oblikovanje linearne pisave lahko zahtevnejše, kot
oblikovanje pisave s serifi. Delo je zahtevalo veliko potrpežljivosti in natančnosti.
Izdelana pisava vsebuje detajle, ki se skozi celotno pisavo ponavljajo in jo tako delajo
enotno. Načrtovano pisavo bi lahko uporabili tudi za večje naslove, morda tudi za
krajše besedilo, pri daljšem besedilu pa se izkaže za neprimerno.
Za potrebe izdelave koledarja, je bilo potrebno ugotoviti, kako se je koledar skozi
zgodovino spreminjal ter kako nas je to pripeljalo do današnje uporabe
gregorijanskega koledarja. Zanimala so nas tudi nekatera dejstva, med drugim tudi to,
zakaj pride do prestopnega leta ter kako to rešimo s pomočjo nadgradnje julijanskega
koledarja v gregorijanskega. Nekoliko preglavic nam je predstavljalo predvsem
določanje praznikov, ki nimajo stalnega datuma.
Izdelek je tedenski namizni koledar z možnostjo beleženja uporabnika koledarja.
Zaradi potrebe beleženja pomembnih dejstev, je del koledarja namenjen prav temu. Z
željo, da bi koledarju dodali nekaj posebnega oziroma dodano vrednost, lističi
vsebujejo lastnosti načrtovane pisave in tipografije. Pisava, ki je uporabljena v
koledarju, je izključno pisava, ki je bila oblikovana v diplomskem delu. Nekaj preglavic
nam je povzročalo stanje, ko se v enem tednu križata dva meseca. Po razmisleku smo
ta problem rešili in tako pregledno označili mesece. Zanimiv je tudi dodatek, saj koledar
vsebuje tudi listič s celoletnim koledarjem leta 2018. Za konec smo izdelek pospravili
v namenski ovitek oziroma prilagojeno škatlico, ki bo imela svoj prostor na delovni
površini.
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7 PRILOGE
Priloga A: Prazniki v Republiki Sloveniji in cerkveni prazniki
V prilogi A vidimo preglednice, ki vsebujejo število dni v mesecu, praznike v Republiki
Sloveniji in cerkvene praznike. Podani so tudi verski prazniki, ki nimajo stalnega
datuma.
Preglednica A1: Število dni v mesecu

IME MESECA

ŠTEVILO DNI

januar

31

februar

28/29

marec

31

april

30

maj

31

junij

30

julij

31

avgust

31

september

30

oktober

31

november

30

december

31

28

Preglednica A2: Prazniki v Republiki Sloveniji, ki so dela prosti dnevi

DATUM

IME PRAZNIKA

1. januar

novo leto

8. februar

Prešernov dan

27. april

dan boja proti
okupatorju

1. In 2. maj

praznik dela

25. junij

dan državnosti

15. avgust

Marijino vnebovzetje

31. oktober

dan reformacije

1. november

dan spomina na mrtve

25. december

božič

26. december

dan samostojnosti in
enotnosti

spremenljiv datum

velikonočna nedelja

spremenljiv datum

velikonočni ponedeljek

spremenljiv datum

binkoštna nedelja

Preglednica A3: Prazniki v Republiki Sloveniji, ki niso dela prosti dnevi

DATUM

IME PRAZNIKA

8. junij

dan Primoža Trubarja

17. avgust
15. september
23. november

združitev prekmurskih
Slovencev z matičnim
narodom
vrnitev Primorske k
matični domovini
dan Rudolfa Maistra
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Preglednica A4: Stalni verski prazniki

DATUM

IME PRAZNIKA

1. januar

novo leto

6. januar

sveti trije kralji

2. februar

svečenica

19. marec

sveti Jožef

25. marec

Gospodovo oznanenje

29. junij

sveti Peter in Pavel

5. julij

sveti Ciril in Metod

15. avgust

Marijino vnebovzetje

8. september

Marijino rojstvo

24. september

blaženi Anton Martin Slomšek

1. november

vsi sveti

2. november

spomin vseh vernih rajnih

8. december

Marijino brezmadežno spočetje

25. december

božič

26. december

god svetega Štefana

Preglednica A5: Verski prazniki brez stalnega datuma

PRAZNIKI BREZ STALNEGA DATUMA
pepelnica

na sredo, 46 dni pred veliko nočjo

cvetna nedelja

nedelja pred veliko nočjo

veliki četrtek

četrtek pred veliko nočjo

veliki petek

petek pred veliko nočjo

velika noč

nedelja po prvi pomladanski luni

velikonočni ponedeljek

ponedeljek po veliki noči

gospodov vnebohod

40 dni po veliki noči

binkošti

50 dni po veliki noči

nedelja svete trojice

nedelja po binkoštih

sveto rešnje telo in kri

četrtek v drugem tednu po binkoštih

nedelja Kristusa

zadnja nedelja cerkvenega leta pred
prvo adventno nedeljo

adventni čas

štiri nedelje pred 25. decembrom

nedelja svete družine

nedelja po božiču

30

Priloga B: Nabor črkovnih in nečrkovnih znakov izdelane pisave
V prilogi B vidimo nabor črkovnih in nečrkovnih znakov načrtovane linearne pisave. Ta
je glavni element izdelanega koledarja.

ABCČDEFGHI
JKLMNOPQRSŠT
UVWXYZŽ
a b c č d e fg h i j k
lmnopqrsštuv
wxyzž
0123456789
* : , . ! ? ; /_–Slika B1: Nabor črkovnih in nečrkovnih znakov
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Priloga C: Tipografski koledar
V prilogi C vidimo posamezne lističe izdelanega tipografskega koledarja.

K

L
E
D
A
R

201 7

Tipografski

Uporabljena pisava: angie font
Oblikovanje: Katja Galjot

Slika C1: Naslovnica tipografskega koledarja
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DECEMBER 2016

52/52

JANUAR 2017

JANUAR 2017

Zgornji črkovni pas
je zgornji del v štirilinijskem
sistemu in obsega podaljške
minuskul navzgor.

26

1/52

Srednji črkovni pas je srednji
del v štirilinijskem sistemu
in obsega višino minuskul
brez podaljškov.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

Dan
samostojnosti
in enotnosti

2

TOREK

SREDA

TOREK

SREDA

27

28

3

4

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

29

30

5

6

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

Novo leto

7

8

SOBOTA

31

1

Slika C2: 52. teden koledarskega leta 2016 in 1. teden koledarskega leta 2017

JANUAR 2017

2/52

JANUAR 2017

Spodnji črkovni pas
je spodnji del v štirilinijskem
sistemu in obsega podaljške
minuskul navzdol.

3/52

Zgornja črta je zgornja meja
črkovne podobe, ki sega
v zgornji črkovni pas.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

9

16

TOREK

SREDA

TOREK

SREDA

10

11

17

18

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

12

13

19

20

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

14

15

21

22

Slika C3: 2. in 3. teden koledarskega leta 2017
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JANUAR 2017

4/52

JANUAR 2017

5/52

FEBRUAR 2017
Srednja črta zgoraj omejuje
višino srednjega črkovnega
pasu.

Črta verzalke je zgornja meja
črkovne podobe verzalke.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

23

30

TOREK

SREDA

TOREK

SREDA

24

25

31

1

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

26

27

2

3

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

28

29

4

5

Slika C4: 4. in 5. teden koledarskega leta 2017

FEBRUAR 2017

6/52

FEBRUAR 2017

Črkovna črta je spodnja meja
črkovne podobe, ki ne sega
v spodnji črkovni pas.

Spodnja črta je spodnja meja
črkovne podobe, ki sega
v spodnji črkovni pas.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

6

13

7

TOREK

SREDA

TOREK

8

Prešernov
dan

7/52

14

Valentinovo

SREDA

15

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

9

10

16

17

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

11

12

18

19

Slika C5: 6. in 7. teden koledarskega leta 2017
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FEBRUAR 2017

8/52

FEBRUAR 2017

9/52

MAREC 2017
Podaljšek navzdol oziroma
descender je del črkovne
podobe, ki sega v spodnji
črkovni pas.

Podaljšek navzgor oziroma
ascender je del črkovne podobe,
ki sega v zgornji črkovni pas.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

20

27
TOREK

SREDA

Pustni
torek

1

TOREK

SREDA

21

22

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

23

24

2

3

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

25

26

4

5

28

Slika C6: 8. in 9. teden koledarskega leta 2017

MAREC 2017

10/52

MAREC 2017

Velikost oziroma stopnja črke
pomeni velikost črke, skupaj
z mesom nad črko in pod njo.

Velikost verzalke obsega
srednji črkovni pas in večino
ali ves zgornji črkovni pas.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

6

13

TOREK

7

SREDA

8

Dan žena

1 1/52

TOREK

SREDA

14

15

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

9

10

16

17

SOBOTA

NEDELJA

18

19

NEDELJA

SOBOTA

11

12

Gregorjevo

Slika C7: 10. in 11. teden koledarskega leta 2017
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MAREC 2017

12/52

MAREC 2017

Širina črke je širina črkovne
podobe s presledkoma ob njej.

13/52

APRIL2017
Širina črkovne podobe
brez presledkov ob njej.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

20

27

TOREK

SREDA

TOREK

SREDA

Enakonočje

22

28

29

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

23

24

30

31

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

Materinski
dan

26

1

2

21

25

Slika C8: 12. in 13. teden koledarskega leta 2017

APRIL 2017

14/52

APRIL 2017

Presledek ob črki je prostor
na vsaki strani podobe črke.

15/52

Osnovna poteza je glavna
poteza črkovne podobe.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

3

10

TOREK

SREDA

TOREK

SREDA

4

5

11

12

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

6

7

13

14

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

8

9

15

NEDELJA

16

Velika noč

Slika C9: 14. in 15. teden koledarskega leta 2017
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APRIL 2017

16/52

APRIL 2017

Oko je notranjost
pri minuskuli e.

PONEDELJEK

17

17/52

Zaključna poteza, ki je tanka.

PONEDELJEK

24

Velikonočni
ponedeljek

TOREK

SREDA

TOREK

SREDA

18

19

25

26

ČETRTEK

PETEK

20

21

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

22

23

29

30

27

ČETRTEK

PETEK

Dan boja proti
okupatorju

28

Slika C10: 16. in 17. teden koledarskega leta 2017

MAJ 2017

18/52

MAJ 2017

Prečna poteza je na obeh
straneh omejena z drugima
potezama in ju povezuje.

PONEDELJEK

1

Prečna črta je lahko prosta
na obeh straneh
ali samo na eni strani.

PONEDELJEK

8

Praznik dela

TOREK

19/52

SREDA

TOREK

SREDA

3

9

10

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

4

5

11

12

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

6

7

13

14

2

Praznik dela

Slika C11: 18. in 19. teden koledarskega leta 2017
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MAJ 2017

20/52

MAJ 2017

Okrogla poteza je zaprta
ali samo delno zaprta ovalna
poteza.

2 1 /52

Notranji del črke je notranjost
črkovne podobe, ki jo omejujejo
poteze črke.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

15

22

TOREK

SREDA

TOREK

SREDA

16

17

23

24

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

18

19

25

26

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

20

21

27

28

Slika C12: 20. in 21. teden koledarskega leta 2017

MAJ 2017

22/52

JUNIJ 2017

JUNIJ 2017

Vrh črke je zgornji del
črkovne podobe.

23/52

Dno črke je spodnji del
črkovne podobe.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

29

5

TOREK

SREDA

TOREK

SREDA

30

31

6

7

ČETRTEK

PETEK

1

2
NEDELJA

SOBOTA

3

4

Binkošti

ČETRTEK

8

Dan Primoža
Trubarja

PETEK

9

SOBOTA

NEDELJA

10

11

Slika C13: 22. in 23. teden koledarskega leta 2017
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JUNIJ 2017

24 /52

JUNIJ 2017

25 /52

Vez je navadno krajša poteza,
ki poezuje dve drugi potezi,
oziroma dva dela črke.

Zanka je del male črke g,
ki obsega spodnji črkovni pas.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

12

19

TOREK

SREDA

TOREK

SREDA

13

14

20

21

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

15

16

22

23

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

17

18

24

NEDELJA

25

Dan
državnosti

Slika C14: 24. in 25. teden koledarskega leta 2017

JUNIJ 2017

26/52

JULIJ 2017

JULIJ 2017

27/52

Rama je zaobljena poteza,
ki se nadaljuje v ravno potezo
in ne v okroglo potezo.

Uho je manjši dodatek
pri okrogli potezi.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

26

3

TOREK

SREDA

TOREK

SREDA

27

28

4

5

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

29

30

6

7

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

1

2

8

9

Slika C15: 26. in 27. teden koledarskega leta 2017
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JULIJ 2017

28/52

JULIJ 2017

29/52

Spodnji krak je značilen
za črke s poševno potezo.
Poteka od zgoraj navzdol
in je spodaj prost.

Zgornji krak je značilen za črke
s poševno potezo. Poteka
od spodaj navzgor
in je zgoraj prost.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

10

17

TOREK

SREDA

TOREK

SREDA

11

12

18

19

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

13

14

20

21

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

15

16

22

23

Slika C16: 28. in 29. teden koledarskega leta 2017

JULIJ 2017

30/52

JULIJ 2017

Poševna poteza je navadno
zgoraj in/ali spodaj povezana
z drugimi potezami.

31/52

AVGUST2017
S-poteza je osrednji del črke
in je podebeljena.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

24

31

TOREK

SREDA

TOREK

SREDA

25

26

1

2

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

27

28

3

4

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

29

30

5

6

Slika C17: 30. in 31. teden koledarskega leta 2017
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AVGUST 2017

32/52

AVGUST 2017

33/52

Poteza, ki se ponovi
pri nekaterih majuskulah,
minuskulah in števkah.

Rep je značilna poteza
v spodnjem delu verzalke Q.

PONEDELJEK

PONEDELJEK

7

14
TOREK

TOREK

SREDA

8

9

ČETRTEK

PETEK

ČETRTEK

PETEK

10

11

17

18

SOBOTA

NEDELJA

SOBOTA

NEDELJA

12

13

19

20

15

SREDA

16

Marijino
vnebovzetje

Slika C18: 32. in 33. teden koledarskega leta 2017
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AVGUST 2017

35/52

SEPTEMBER 2017

Začetna poteza, ki se ponovi
pri nekaterih majuskulah
in minuskulah.

Značilen prehod iz osnovne
poteze v okroglino ali prečno
črto.
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Slika C19: 34. in 35. teden koledarskega leta 2017
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AVGUST 2017
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AVGUST 2017

33/52

Poteza, ki se ponovi
pri nekaterih majuskulah,
minuskulah in števkah.

Rep je značilna poteza
v spodnjem delu verzalke Q.
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Slika C20: 32. in 33. teden koledarskega leta 2017

AVGUST 2017
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AVGUST 2017

35/52

SEPTEMBER 2017

Začetna poteza, ki se ponovi
pri nekaterih majuskulah
in minuskulah.

Značilen prehod iz osnovne
poteze v okroglino ali prečno
črto.
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Slika C21: 34. in 35. teden koledarskega leta 2017
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SEPTEMBER 2017

36/52

SEPTEMBER 2017

37/52

Štrešica pri minuskulah je ožja
in višja, kot pri majuskulah.
Poravnana pa je optično.

Štrešica pri majuskulah je širša
in nižja, kot pri minuskulah.
Poravnana pa je optično.
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Slika C22: 36. in 37. teden koledarskega leta 2017

SEPTEMBER 2017
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39/52

OKTOBER 2017

Pika je poravnana glede na
osnovno potezo in sega tik pod
črto verzalke.

Podobnost notranjih delov črke
d in b.
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Slika C23: 38. in 39. teden koledarskega leta 2017
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OKTOBER 2017

40 /52

OKTOBER 2017

41 /52

Stik osnovne poteze
z okroglino je najvišje
pri črki B, nekoliko
nižje pri črki R
in še nižje pri črki P.

Stik osnovne poteze
pri prehodu v ramo
je na isti višini.
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Slika C24: 40. in 41. teden koledarskega leta 2017

OKTOBER 2017
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OKTOBER 2017

Prečna poteza črke
H in prečna črta črke
E sta na isti višini.
Prečna črta črke F
pa je nekoliko nižje.

43 /52

Števke segajo do črte verzalke
in so nekoliko ožje.
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Slika C25: 42. in 43. teden koledarskega leta 2017
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OKTOBER 2017

44 /52

NOVEMBER 2017

NOVEMBER 2017

Števka 4 ima
značilnost osnovne
poteze. Števki 2 in 7
imata podobne
lastnosti
kot majuskule: E, F,
L, T, Z in Ž.

Okroglina števke 5 sega
do srednje črte, okroglina
števke 3 pa sega nekoliko nižje.
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Slika C26: 44. in 45. teden koledarskega leta 2017

NOVEMBER 2017

46 /52

NOVEMBER 2017

47 /52

Notranji del števke 6 je večji
od obeh notranjih delov števke
8. Spodnja okroglina števke 8
je večja od zgornje.

Števki 6 in 9 sta zelo podobni,
tudi notranji del števke
je skoraj identičen.
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Slika C27: 46. in 47. teden koledarskega leta 2017
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NOVEMBER 2017

48 /52

DECEMBER 2017

DECEMBER 2017

Od leve proti desni: zvezdica,
klicaj in vprašaj. Klicaj in vprašaj
segata do zgornje črte.

49 /52

Levo je vezaj, ki je krrajši
in malenkost debelejši, desno
je pomišljaj, ki je daljši.
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Slika C28: 48. in 49. teden koledarskega leta 2017

DECEMBER 2017
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DECEMBER 2017

Od leve proti desni:
majuskula O, minuskula
o in števka 0.
Opazimo, da je števka
občutno ožja
od majuskule.
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Od leve proti desni: majuskula I,
minuskula l in števka 1.
Opazimo, da se majuskula
in minuskula ločita
po svoji višini.
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Slika C29: 50. in 51. teden koledarskega leta 2017
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DECEMBER 2017
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Pri prepoznavanju črk
je ključen zgornji del črke.
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Vir: MOŽINA, K. Knjižna tipografija. Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, 2003, str. 109–119
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Slika C30: 52. teden koledarskega leta 2017 in celoletni koledar leta 2018
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