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КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН НА ПЕЧАТНИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 

Тема 10. Създаване и обработване на листовки, картички и 
визитки 

Добрата реклама е тази, която продава. 

Всеки рекламен материал трябва да носи послание, което лесно да бъде разбрано от 

потребителите. 

Всяка използвана илюстрация трябва да разказва история, така че купувачът или клиентът да бъде 

впечатлен и привлечен от съответният артикул или услуга. 

„Създаването на видео реклама е лесно, но създаването на печатна реклама, разполагайки с 

миниатюрна сцена без движение и звук, е изкуство.“ (Джон Макуейд, създател на първата 

настолна издателска система PageMaker) [1] 

 

Задача 1: Създайте с помощта на Scribus дизайн на пейзажна листовка: 

 

Реализация 

1. Създайте нов документ с размер на страницата A5 и бели полета 0pt. 
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Добавете три хоризонтални разделителя на страницата: меню Page / Manage Guide 

страница Column/Row  

 
2. Изображение 

Добавете изображения, което да заема 2/3 от целия лист. 

Неговите характеристики са представени на изображението по-долу 
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Използваното изображение се намира на адрес: https://pixabay.com/en/woman-

photography-lens-photograph-662075/ и е с размер 1920×1357 px. 

 

3. Заглавие  

Характеристиките, които трябва да промените са представени на изображенията по-долу. 
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4. Основен текст. 

Съдържа информацията, която искате да представените на потребителите. 

Съдържанието на текста на разглежданата брошура е 

В тези полета се съдържа текст с информация за рекламирания продукт. Той трябва да 
бъде кратък и ясен, и в същото време изчерпателен и точен. Не е нужно потребителят да 
се отегчава. Достатъчно е да бъде впечатлен. Използвайте илюстрации, които да 
представят достатъчно красноречиво това, което сте написали с думи. 
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5. Добавяне на лого 

Логото е отличителното графично представяне на една фирма. То е абстрактно 

представяне на нейната дейност. 

Използваното лого е създадено с Inkscape и символизира отварящия се затвор на 

обектива. 

 
 

Логото се добавя като изображение към документа със следните характеристики: 
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Задача 2: Създайте с помощта на Scribus дизайн на портретна листовка: 

 

Реализация 

1. Създайте нов документ с размер на страницата A5 и бели полета 0pt. 
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Добавете два вертикални разделителя на страницата: меню Page / Manage Guide страница 

Column/Row  

 

2. Изображение 

Изображението е свалено от следния линк: https://pixabay.com/en/photography-camera-

lens-lens-458050/, с размер 1920×1357 px. 

https://pixabay.com/en/photography-camera-lens-lens-458050/
https://pixabay.com/en/photography-camera-lens-lens-458050/
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Неговите характеристика са 

 
6. Заглавие  

Характеристиките, които трябва да промените са представени на изображенията по-долу. 
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7. Основен текст. 

Съдържа информацията, която искате да представените на потребителите. 

Съдържанието на текста на разглежданата брошура е 

В тези полета се съдържа текст с информация за рекламирания продукт. Той трябва да 
бъде кратък и ясен, и в същото време изчерпателен и точен. Не е нужно потребителят да 
се отегчава. Достатъчно е да бъде впечатлен. Използвайте илюстрации, които да 
представят достатъчно красноречиво това, което сте написали с думи. 
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8. Добавяне на лого 

Логото е отличителното графично представяне на една фирма. То е абстрактно 

представяне на нейната дейност. 

Използваното лого е създадено с Inkscape и символизира отварящия се затвор на 

обектива. 

 
 

Логото се добавя като изображение към документа със следните характеристики: 
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Задача 3: Създайте с помощта на Scribus дизайн на рекламна листовка с изчистен дизайн, 

която да продава продукт втора ръка: 

 

Реализация 

Размер на страницата: A5, Landscape 

Всички бели полета на страницата: 20pt 

Заглавие:  Шрифт Arial 30pt, Center; 

 Цвят първа част Cyan, сянка Cyan (30%);  

 Цвят втора част Magenta, сянка Magenta (30%);  

 Позиция: X = 21,30pt, Y = 27,00pt, Width = 553,70pt, Height = 44,60pt 

Подзаглавие:  Шрифт Arial 36pt, Center; 

 Цвят Black;  

 Позиция: X = 21,30pt, Y = 75,40pt, Width = 553,70pt, Height = 18,40pt 

Пояснителен текст: Шрифт Arial 12pt; 

 Цвят Cool Black, 80%  

 Позиция: около елементи на рекламирания продукт 

Информативен текст: Шрифт Bookman Old Style 6pt; 
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 Цвят Black, 80%  

 Позиция: X = 20,80pt, Y = 260,40pt, Width = 184,80pt, Height = 132,80pt 

 За да се получи ефекта с извеждане на текста неравномерно, трябва да 

 се променят точките на обекта, това става от Properties / Shape / Edit. 

Фотография: Позиция: X = 25pt, Y = 90,60pt, Width = 546,20pt, Height = 313,40pt 

 Източник на фотографията: 

 https://pixabay.com/en/nikon-camera-nikon-camera-1055845/ 

Пояснителен текст, използва в долния десен ъгъл на листовката: 

Първият фотоапарат, достатъчно удобен за практически цели, е 
бил направен от Йохан Цан през 1685, почти 150 години преди 
самото заснемане да стане възможно.  
Първите фотоапарати са имали механизъм за поставяне на 
фотографски медни плаки за заснемане на образа.  
Първите фотографии са били направени през 1826 от Жозеф 
Нисефор Ниепс чрез използване на дървена кутия, направена от 
Чарлз и Винсент Шевалие в Париж. 
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