
 

КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН НА ПЕЧАТНИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 

ТЕМА 1. Въведение в издателските системи. Основни понятия 
и термини 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТИЛОВЕ В MS WORD. СЪЗДАВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ НА СТИЛ. 

АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО 

 

1. Маски (style) в текстообработващата система Microsoft Word 

Маските (style) са едни от най-важните функции в MS Word. Те извършват основното форматиране на 

текста и работят непрекъснато и автоматично. Важното за тях е, че могат лесно да бъдат 

управлявани. Word разполага с няколко вградени маски, които се прилагат върху обработвания текст 

по подразбиране, но само с няколко щраквания на мишката можете бързо и лесно да ги промените, 

така че да прилагате ваши собствени. Не зависимо дали знаете или не маските функционират 

непрекъснато докато работите с текстообработващата система Word. Обикновено това е маската 

Normal. 

Говорим за маски, но все още никъде не сме споменали какво всъщност ще разбираме под маска. И 

така маската е набор от формати, които определят шрифта, кегела, табулаторите, отстъпите, 

междуредието, цветовата схема и т.н. С други думи цялата необходима информация за 

форматирането на един текст, може да бъде описано като маска, която след това да бъде 

използвана. 

1.1. Маската Normal. 
Маската Normal е маската, която се прилага по подразбиране. Това е маската, която служи за 

форматиране на основния текст. За да приложите тази маска трябва да отидете на страницата HOME 

и да изберете от панела Style стила Normal. 

 

Тук са предложени различни видове маски, за основен текст за заглавия, точки и подточки. За да 

приложите някой от тях е необходимо да щракнете върху съответната маска. 

Всички тези маски се съхраняват във файл тип шаблон (template), наречен Normal.dot. Съществуват и 

други шаблони, които съдържат други маски или променени маски.  

Достъп до останалите възможни дизайни, които могат да бъдат прилагани върху документ в Word, се 

осъществява като се отиде на страницата Design и се избере Themes. На същата страница от панела 

Style Sheet може да се приложи различни стилове върху целия документ. А пренастройването на 

предпочитаната цветова схема става от панела Colors. 
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Освен формата Normal, който както казахме служи за форматиране на основния текст, има още 

няколко формата, които служат за форматиране на заглавия, подзаглавия, точки и подточки. Такива 

маски са Heading 1, Heading 2, Heading 3, Heading 4, Heading 5, Heading 6. Тези маски подреждат 

йерархично заглавията върху, които са приложени. Най-голямото е Heading 1, а най-малкото Heading 

6. 

За улеснение при работата със маските за заглавия, можете използвате следните клавишни 

комбинации: 

 Heading 1 – Ctrl+Alt+1 

 Heading 2 – Ctrl+Alt+2 

 Heading 3 – Ctrl+Alt+3 

 Normal – Ctrl+Shift+N 

2. Шаблони 
Шаблоните се използват, когато се създава нов документ. Текстообработващата система MS Word 

предоставя достъп до много вградени и онлайн достъпни шаблони. Те са видими от менюто File / 

New, както е показано на фигурата по-долу: 
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3. Съдържание 
Ако при форматирането на документа сте използвали заглавни маски, то много лесно след това 

можете да създадете и поддържате съдържание. За да вмъкнете съдържание трябва да определите 

преди това неговото местоположение, т.е. дали ще е в края на документа или в началото. Нека да 

кажем, че нашето съдържание ще бъде в началото на документа. Необходимо е да вмъкнете празен 

лист. Вмъкването на празен лист се осъществява чрез принудително вмъкване на такъв. Единия 

способ за това е да се използва клавишната комбинация Ctrl + Enter. При другия способ това става от 

страницата Page Layout / Breaks. Отваря се диалоговата кутия за вмъкване на прекъсвания Break. 

 

Тук имате възможност да вмъкнете следните прекъсвания: 

 Page – Вмъква символ за край на текущата страница, като праща курсора на нова страница; 

 Column – Вмъква символ за край на текущата колона, като праща курсора в началото на нова 

колона; 

 Text wrapping – Вмъква символ за край на ред в текущ абзац, като праща курсора на нов ред; 

 Next page – Вмъква символ за край на текущата секция и праща курсора на нова страница; 

 Continuous – Вмъква символ за край на текущата секция и праща курсора на следващия ред в 

новата секция, която е на същата страница. 

 Even page – Вмъква символ за край на страница и праща курсора на нечетна страница; 

 Odd page – Вмъква символ за край на страница и праща курсора на четна страница. 

Вече знаете как да вмъкнете край на страницата. 

За добавянето на съдържание може да се използва менюто References и от тук да се изберете Tables 

of Contents. 
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От тук освен добавяне на съдържанието, може да се избере и неговият стил и начин на форматиране. 

След като изберете този формат, който най-много ви допада натиснете бутона OK. По този начин 

вашето съдържание вече е готово. Ако след това бъдат добавени нови страници, така създаденото 

съдържание вече не е актуално. За да се обнови съдържанието е необходимо да се го актуализирате 

щракнете с десен бутон върху съдържанието и от контекстното меню изберете Update Field. 

След това се отваря диалоговата кутия Update Table of Contents, чрез която можете да обновите само 

номерацията на заглавията (Update page numbers only) или цялото съдържание (Update entire table). 
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За да използвате колонтитулите в MS Word е необходимо да отидете на страница Insert и от там да 

изберете Header (горен конлонтитул) или Footer (долен колонтитул). 

 

След като се премине в режим на редактиране към панелите с инструменти за управление на 

съдържанието в MS Word се добавя още една страница Header & Footer Tools, от която може да се 

управлява съдържанието и начина на визуализация (дизайн) на колонтитулите. 
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Задачи 

Задача 1: Изтеглете следния работен документ от уеб сайта с име KDPRM_ex1.zip и го 

разархивирайте 

Задача 2: Форматирайте документа, така че междуредовото пространство да бъде равно на 1,5 pt. 

Задача 3: Създайте маска, която да се казва MyNormal и да има следните параметри:  

 шрифта да бъде 14 pt; 

 вида на шрифта да бъде Palatino Linotype; 

 ляво подравняване 

Задача 4: Така създадената от вас маска MyNormal, я приложете към основния текст. 

Задача 5: Създайте нова маска, която да се казва MyHeading1, която да има следните параметри: 

 шрифта да бъде 20 pt; 

 вида на шрифта да бъде Arial Black; 

 централно подравняване; 

 удебелен шрифт. 

Задача 6: Приложете маската MyHeading 1 върху текста: „ОТКРИТИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЯ” 

Задача 7: Приложете стандартната маска Heading 1, върху текстовете: „От 1970 г. до 1980 г”, 

„ЛИТЕРАТУРА” 

Задача 8: Приложете стандартната маска Heading 2, върху текстовете: „1971”, „1972”, „1973”, „1974”, 

„1974”, „1975”, „1976”, „1977”, „1978”, „1979”, „1980”, „ЛЮБОПИТНО”. 

Задача 9: Приложете стандартната маска Heading 3, върху текстовете: „Първата черна дупка?”, 

„Математика и катастрофи”, „Холограмите”, „Компютри в производството”. 

Задача 10: Вмъкнете нова празна първа страница и създайте на нея съдържание на документа. 

Задача 11: Вмъкнете в горния колонтитул с ляво подравняване името на документа, а именно 

„ОТКРИТИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЯ”, и с дясно подравняване номера на текущата страница. 

Задача 12: Вмъкнете в долния колонтитул с дясно подравняване вашият факултетен номер и трите 

ви имена. 

Задача 13: Форматирайте документа, така че да предвидите място за прошнуроване на документа. 

Задача 14: Направете титулна (заглавна страница) страница, която да изглежда по следния начин. 
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