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Su logika nukeliausi iš taško A į tašką B, 
su vaizduote – visur. 

A. Einšteinas

PRATARMĖ

Su kompiuterinės leidybos produktais (laikraščiais, žurnalais, knygomis, duomenų bazėmis, 
audiovizualiniais įrašais, svetainėmis ir kt.), kurie platinami skaitmeniniu formatu laikmenose 
ar publikuojami saityne, susiduriame kasdien. Parengti leidybos produktą – nelengva užduotis. Ją 
kokybiškai atlikti gali kelių ar net keliolikos įvairių sričių specialistai (autoriai, redaktoriai, rinkėjai, 
maketuotojai, dizaineriai, programuotojai ir kt). 

Mes nesitikime, kad baigę kompiuterinės leidybos kursą įgysite profesionalių gebėjimų maketavimo ar 
dizaino sityse. Tam reikia nemažai laiko ir patirties. Mūsų kurso tikslas – parodyti, kaip pačiam galima 
rengti kompiuterinės leidybos produktą (pvz., brošiūrą) ir jį išspausdinti popieriuje naudojantis įprastu 
kompiuteriu ir spausdintuvu. Kaip tai galima padaryti, atskleisime nagrinėdami konkretų pavyzdį 
– kartu su dešimtoke Greta žingsnis po žingsnio kurdami jos nedidelę knygutę „Žvilgsnis į mano 
pasaulį“, kurią ji nori padovanoti savo artimiesiems ir draugams.

Pirmiausia aptarsime, kaip projektuojamas leidinys, kaip kuriamas jo stilius. Panagrinėsime, kaip 
pačiam kurti tekstą tam tikra tema, jį formatuoti. Pateiksime patarimų, kaip fotografuoti, nuskaityti 
paveikslus ir tekstą, atpažinti nuskaitytą tekstą ir kt. Pademonstruosime, kaip galima leidinį maketuoti: 
į jį įterpti nuskaitytus ar iš skaitmeninio fotoaparato į kompiuterį įkeltus paveikslus, juos tvarkyti; tekstą 
išdėstyti skiltimis ir / ar susaistytuose langeliuose. Patarsime, kaip parengtą dokumentą išspausdinti.

Vadovėlio medžiaga pateikiama skyreliais. Jų pavadinimai padės greitai surasti atsakymus į rūpimus 
klausimus arba paaiškinimus, kaip tam tikrą veiksmą galima atlikti praktiškai, naudojantis pasirinkta 
programa.

Klausimai  Temų pabaigoje yra klausimų, kurie kiekvienam padės įsivertinti įgytas žinias. 
Atsakydami į juos, pakartosite svarbiausius temoje akcentuojamus dalykus.

Užduotys   Šis ženkliukas parodo, kad užduotys skirtos praktiniam darbui su brošiūra „Žvilgs-
nis į mano pasaulį“. Kiekvienos temos pabaigoje kuriami nauji arba tobulinami anksčiau sukurti šios 
brošiūros puslapiai. Jei kurios nors užduotys yra per sunkios, nepraleiskite jų, pasistenkite jas įveikti 
išnagrinėję teorinę medžiagą, konsultuodamiesi su mokytoju ar klasės draugais.

Užduotys  Šiuo ženkliuku pažymėtos užduotys skirtos praktiniams įgūdžiams formuoti. Jas 
atliekant, patartina dokumentus įsirašyti į atskirus savo aplanko failus. 

Smalsiems  Mokiniams, jau turintiems dokumentų formatavimo ir maketavimo įgūdžių, šalia 
praktiniams įgūdžiams skirtų užduočių siūlome individualiai atlikti ir tas, kurios pažymėtos šiuo 
ženkliuku. 

Mes stengiamės nuosekliai paaiškinti, kaip galima rengti ir spausdinti pasirinktą leidinį. Siūlome sekti 
mūsų pavyzdžiu ir kartu su mumis rengti brošiūrą. Tam, kad darbas vyktų efektyviau, patariame 
atsisiųsti iš interneto (it.vadoveliai.lt) brošiūrai rengti naudojamus tekstų ir paveikslų failus.
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Dirbant įgytas žinias ir praktinius įgūdžius galėsite pritaikyti rengdami bet kurio kito tipo leidinį. 
Patarimų, kaip rengti kitokius leidinius (vizitines korteles, lankstinukus, kompaktinių ir skaitmeninių 
vaizdo diskų viršelius, kalendorius, skirtukus), kaip sukurti logotipą, inicialus ir jais papuošti rengiamą 
dokumentą, rasite atskiruose vadovėlio skyriuose.

Nuoširdžiai dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Saulei Semėnienei bei dailininkėms Ramutei Baltrūnienei 
ir Sigitai Populaigienei už jų medžiagą, kurią panaudojome rengdami šį vadovėlį, recenzentams – 
Matematikos ir informatikos instituto Atpažinimo procesų skyriaus vyresniajai mokslinei bendradarbei 
doc. dr. Nerutei Kligienei ir Šilutės Vidūno gimnazijos informacinių technologijų mokytojai ekspertei 
Tatjanai Balvočienei – dėkojame už išsakytas pastabas ir siūlymus, kurie buvo labai naudingi ir 
vertingi.

Tikimės, kad vadovėlyje pateikta medžiaga bus Jums įdomi, suprantama ir praktiškai pritaikoma.

Sėkmės! 

Knygos autoriai
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1. Šiek tiek istorijos

Kaip atsirado knyga

Popierinė knyga atsirado ne iš karto. Senovės egiptiečiai, graikai ir kitos 
tautos, gyvenusios prie Viduržemio jūros, rašydavo ant papruso lãkštų arba 
pastatų̃ senų. Rašymo ant papiruso (žolinio vandeninio augalo) būdas atsirado 
III tūkst. pr. Kr. Iš papiruso kamieno buvo imami pluošto sluoksniai ir vienas 
ant kito kryžmai sudedami, tada sudrėkinami ir suspaudžiami. Džiūstant 
gyvasakiai suklijuodavo pluošto sluoksnius. Papiruso lakštai buvo iki 30 cm 
pločio ir keleto metrų ilgio. Juos žmonės laikydavo suvyniotus į ritinius. Rašyta 
vienoje papiruso pusėje, nes jo paviršius buvo purus, todėl liejo rašalą.

Babiloniečiai, asirai ir kiti senovės Mesopotamijos 
gyventojai smailia nendrine lazdele rašydavo ant 
minkšto mólio plytẽlių. Kai plytelės būdavo prirašomos, 
jas išdegdavo arba džiovindavo saulėje. Toks rašymo 
būdas buvo taikomas IV–III tūkst. pr. Kr. 

Beveik tuo pat metu (nuo II tūkst. pr. Kr.), kai Egi̇̀pto 
raštininkai rašė ant papiruso, Mažojoje Azijoje pradėta 
rašyti ant tam tikru būdu išdirbtos odos, vadinamojo 
pergameñto. Pergamento rankraščiai buvo brangūs, 
nes vienai tokiai knygai reikėjo išdirbti ne vieno 
gyvulio odą. 

Senovės Ki̇̀nijoje knygą sudarė prirašytos bambùko juostẽlės, Pietų Ìndijoje – 
supjaustyti pálmių lãpai, Indonèzijoje – į armoniką suklijuota mẽdžio žievė̃.

Põpieriaus gaminimo procesą 105 m. aprašė kinai. 
Šie metai laikomi popieriaus atsiradimo pradžia. 
Gamybos technologijai buvo naudojami šilkmedis 
ir kanapės stiebo pluošto atliekos. 

Papirusas ir iš jo 
pagamintas lakštas

Šumerų molinė lentelė su 
dantiraščiu. 

III tūkst. pr. Kr.

Dokumentas, parašytas ant 
papiruso. XV a.

Indonèzijos žynio knyga, 
rašyta ant medžio žievės

Knyga, sudaryta iš surištų 
prirašytų supjaustytų 

palmių lapų. Pietų Ìndija

Knyga iš bambuko raižytų 
juostelių. Senovės Knija

Surištos romėnų ritininės 
knygos iš papiruso arba 

pergamento lakštų

ŠilkmedisKanapės stiebo pluoštas
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Senieji Ki̇̀nijos gyventojai, užpylę vandeniu augalinę žaliavą, 
trynė ją akmeniniuose grūstuvuose. Gautą masę paskleisdavo 
ant tankaus tinklelio. Nutekėjus vandeniui, ant tinklelio likdavo 
plonas plaušų sluoksnis – popieriaus lapas, kurį vėliau džiovindavo, 
lygindavo, pjaustydavo.

Beveik po pusės amžiaus popieriaus gamybos būdą iš kinų 
perėmė japonai, o 751 m. – arabai. Vėliau jis paplito Egiptè 
ir Šiaurės Afrikoje, apie XII a. pasiekė Ispaniją, iš kur paplito 
Europoje. 

Popieriuje iš pradžių buvo rašoma paukščio plunksna nusmailintu galu, vėliau imta gaminti metalines 
plunksnas. Palyginti neseniai atsirado tušinukai ir kiti šių dienų rašymo įrankiai. Paplitus popieriui, 
ėmė keistis ir knygos forma, tačiau tik viduramžiais atsirado dabartinio pavidalo knyga.

Kaip buvo rengiamos pirmosios knygos

Senovėje knyga buvo labai brangus daiktas. Labai daug darbo 
reikėdavo įdėti raštininkui, kol atsirasdavo viena knyga. Raštininkas 
knygą perrašinėjo ranka, iš originalo, kurį pasidėdavo prieš save 
ant pulto. Jei reikėdavo daugiau tos pačios knygos egzempliorių, 
dažniausiai vienas žmogus garsiai skaitydavo, o kiti rašydavo. 
Toks perrašymo būdas ypač paplito XII–XIII a., kai ėmė kurtis 
universitetai. 

Knygos atpigo ir pasidarė plačiau prieinamos gyventojams, kai buvo išrasta 
spauda. 

Kinijoje vaizdinių spausdinimo technika medžiagoje buvo naudojama jau 
nuo III a. Pirmas knygas spausdinti kinai pradėjo X a. Tuomet jie naudodavo 
lteras (atspaudus su raidės atvaizdu) iš apdegusio molio. Medines literas 
spausdinimui jie pradėjo naudoti XII a., o XIV a. sugalvojo literas gaminti iš 
metalo.

Europoje spausdintos knygos atsirado tik XV a. viduryje, kai vokietis Joha-
nas Gutenbergas išrado metalinių literų gamybos technologiją ir pagamino 
rankines spáusdinimo staklès (prèsą). 

Iš pradžių literos buvo medinės ir atlaikydavo mažą kiekį atspaudų. Vėliau 
J. Gutenbergas pradėjo gaminti plieno luitus su išgraviruotu reljefiniu raidės 
arba simbolio vaizdiniu. Tokias literas buvo galima naudoti daug kartų įvai-
raus turinio knygoms spausdinti.

Paruoštos metalinės literos su išgaubtu raidės vaizdiniu buvo sistemingai iš-
dėstomos literų kasos dėžutėse. Iš literų buvo renkamos teksto eilutės į spe-
cialią tam skirtą formą. Nedidelio formato lapai buvo spausdinami iš vienos 
pusės 300 puslapių atspaudų per dieną tiražu. Su nežymiais patobulinimais 
toks spausdinimo būdas buvo naudojamas iki pat XIX a. pradžios.

Popieriaus gamyba senojoje Kinijoje

Viduramžių knygų perrašinėtojas

Spaudmenų kasa su 
metalinėmis literomis

Johanas Gutenbergas 
(apie 1399–1468) – 

vokiečių spaustuvininkas, 
spausdinimo staklių 

išradėjas 
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J. Gutenbergo leidiniuose kiekviena iliustracija buvo piešiama 
ranka ir graviruojama medinėje lentoje. Tekstas buvo spausdina-
mas nuo rinktinės formos, iliustracijos – nuo išgraviruotos lentos 
popieriaus lapą prispaudžiant prie rašalu patepto spaudmens.

Pirmąją spaustuvę J. Gutenbergas įrengė Maince (Vokieti̇̀joje) 
maždaug 1441 m. Apie 1445 m. pasirodė pirmieji spausdinti 
leidiniai: Biblijos fragmentai, religinės knygos, kalendoriai.

Pirmosios Biblijos spausdinimas truko dvejus metus. Bet po to 
J. Gutenbergas sugebėjo išspausdinti visą jos tiražą. 1 300 puslapių 
originalas pavadintas 42 eilių Biblija, nes viename puslapyje buvo 
42 teksto eilutės. J. Gutenbergas išliejo 290 skirtingų gotikinio stiliaus 
literų. Vėliau dailininkas iliustratorius papildė leidinį spalvotomis 
raidėmis ir vaizdiniais. Naudodamas savo išrastą presą, J. Gutenber-
gas per trejus metus pagamino 180 šios Biblijos egzempliorių. Jam 
talkino 20 pagalbininkų. Raštininkams vienuolynuose reikėdavo kur 
kas daugiau laiko ranka parašyti tik vieną egzempliorių.

Tokiu būdu J. Gutenbergas itin pagreitino knygų gamybą. 
Spausdintų knygų atsiradimas padėjo plisti žinioms, visuomenei 
tobulėti ir lavėti. Taip įvyko didžiulis perversmas švietimo srityje. 
Iki J. Gutenbergo išradimo Europoje buvo tik 30 000 Biblijos 
rankraščių. XVI a. pradžioje jau buvo pagaminta 9 000 000 
knygų ne tik religijos, bet ir mokslo, literatūros, meno tematika. 
Knygos tapo prieinamos ne tik vienuolynų tarnautojams. Knygų 
spausdinimas greitai paplito po visą Europą.

Nors ir menkos buvo spaustuvės, vis dėlto per dieną jos galėdavo 
išspausdinti apie tūkstantį kokio nors puslapio egzempliorių. 
Spaudos technologijos buvo nuolat tobulinamos, išrandamos vis 
pažangesnės raidžių rinkimo ir spausdinimo mašinos. 

1810–1812 m. vokietis Frydrichas Kionigas sukonstravo gretojo spáusdinimo 
mašną su metalo cilindru. Ant plokščios rinkimo formos, pateptos 
tipografiniais dažais, buvo uždedamas švarus popieriaus lapas. Cilindras,  
riedėdamas per popieriaus lapą, palikdavo jame atspaudą tam tikrose vietose. 
Ši mašina galėdavo išspausdinti per valandą iki 1 000 lapų iš abiejų pusių. Be 
to, buvo galima naudoti įvairaus formato lapus, išdėstyti ant spausdinimo 
paviršiaus iškart 6 arba 12 lapų.

1869 m. rusų išradėjas Michailas Alisovas pagamino hektogrãfą – kopijavimo 
aparatą. Šis įrenginys galėjo išspausdinti iki 150 kopijų. Žinoma, tik pirmos 
30–50 kopijų buvo geros kokybės. Visas kopijavimui reikiamas medžiagas 
buvo galima laisvai nusipirkti bet kurioje vaistinėje. Didesnis už popieriaus 
lapą indas buvo pripildomas atšaldytos želatinos, vandens ir glicerino masės. 
Rankraštį, parašytą, pavyzdžiui, aniliniu rašalu, atsargiai uždėdavo ant masės 
paviršaus. Po kelių minučių joje likdavo atspaudas. Ant atspaudo uždėjus švarų 
popieriaus lapą ir jį prispaudus prie masės, buvo gaunama spaudinio kopija. 

Johano Gutenbergo 
sraigtinės spausdinimo staklės

Johano Gutenbergo 1456 m. išspausdintos 
lotynų kalba Biblijos puslapis. 

Poligrafijos meno šedevras

Greitojo spausdinimo 
mašina

Hektografas
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1889 m. amerikietis Tomas Alva Edisonas sukonstravo rotãtorių – prietaisą, 
skirtą nedideliam skaičiui kopijų gaminti. Rotatorių sudarė elektrinė plunksna 
ir kopijavimo dėžė. Plunksnos viduje virpėdavo adata, kuri palikdavo ant 
specialaus popieriaus punktyrinį piešinį (skylėtą trafaretą). Piešinys buvo 
fiksuojamas. Po juo buvo dedamas popieriaus lapas. Piešinio paviršius buvo 
voluojamas guminiu ritinėliu ir tipografiniais dažais. Dažai prasisunkdavo per 
trafaretą palikdami originalo kopiją. 

Automatizuotą raidžių liejimo mašiną – monotpą – 1887 m. išrado amerikie-
tis Tolbertas Lenstonas. Šis įrenginys buvo sudarytas iš dviejų atskirų dalių. 
Pirmoji dalis – ženklų rinkimo klaviatūra mechanizmas. Čia informacija buvo 
rašoma į perfokortas. Kita įrenginio dalis apdorodavo perfokortose įrašytus 
duomenis. Kiekviena litera atskirai buvo liejama iš specialaus spausdinimui 
skirto lydinio. Iš literų buvo formuojamos eilutės ir maketuojami spaudinio 
formos puslapiai. Monotipas buvo naudojamas sudėtingiems tekstams spaus-
dinti, turintiems formulių arba kurios nors neįprastos kalbos fragmentų.

Spausdinimo įrenginį – linotpą – 1884 m. sukūrė vokiečių inžinierius Otma-
ras Mergentaleris. Operatorius, naudodamasis klaviatūra, rinkdavo tekstą. 
Spaudant klavišus, iš literų kasos į eilutę krisdavo bronzinės raidžių liejimo 
formos. Suformuota eilutė buvo nuleidžiama į liejimo įrenginį, į kurį au-
tomatiškai buvo įpilama lydyto švino. Iš liejamų eilučių buvo formuojamas 
tekstas, o raidžių ir tarpo formos grįždavo į literų dėtuvę. Linotipai buvo pla-
čiai naudojami iki 1980 m. Vėliau atsirado kompiuterinis maketavimas.

Šiuolaikinės spaustuvės yra visiškai kompiuterizuotos. Tai leidžia užtikrinti  
kokybišką ir spartų darbą. Naujosios kartos spaudos mašinos spausdina 
tūkstančius kartų greičiau už XV a. spaustuvėse naudojamas mašinas. Kai 
kurie laikraščiai išleidžiami tokiu tiražu, kad jų perrašyti ranka nepajėgtume 
per visą savo gyvenimą. 

Šiandien tekstą surinkti ir išspausdinti galime net namuose, naudodamiesi 
kompiuteriu ir spausdintuvu. Daugiau to paties dokumento kopijų galime 
pasidaryti kopijuokliu arba daugiafunkciu įrenginiu. Taigi raštas ir spauda 
tapo prieinami visiems. 

Kada pradėta knygas spausdinti Lietuvojè

Knygų leidybai Lietuvojè, kaip ir kituose pasaulio kraštuose, turėjo įtakos tam tikros socialinės, eko-
nominės ir kultūrinės sąlygos. Pirmiausia turėjo atsirasti poreikis knygai, t. y. susidaryti gana didelis 
skaitančių žmonių ratas. Nuo XVI a. pabaigos turtingųjų vaikai buvo siunčiami mokytis į Europos 
šalių universitetus, o sugrįžę į tėvynę jau nebegalėdavo apsieiti be knygų.

1499 m. Gdanske (Lénkijoje) buvo išspausdinta pirmoji specialiai Letuvai skirta knyga – Vi̇̀lniaus 
vyskupo užsakymu parengtas bažnytinis apeigynas lotynų kalba.

Spaudos pradininku Lietuvojè laikomas baltarusių humanistas Pranciškus Skorina. Spaudos darbus 
jis pradėjo Prãhoje. Apie 1522 m. atvyko į Vi̇̀lnių ir čia įkūrė spaustuvę. Joje poligrafiniu būdu buvo 
išspausdintos pirmosios knygos: Mažoji kelionių knygelė, Apaštalas. Taip nuo viduramžių rankraštinės 

Rotatorius

Monotipas

Linotipas

Šiuolaikinis spalvinis 
skaitmeninis 

spausdintuvas. Jo veikimo 
principas panašus į įprasto 

lazerinio spausdintuvo 
veikimo principą
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2. Kompiuterinės leidybos samprata

Kas yra kompiuterinė leidyba

Jau išsiaiškinome, kaip per amžius keitėsi popierinio leidinio spausdinimo technologijos. 

Iki tol, kol atsirado kompiuteris, leidybinį procesą sudarydavo daugybė nuoseklių žingsnių. Iš pradžių 
autorius ranka rašydavo ir taisydavo savo kūrinius popieriuje. Po to rankraštis buvo atiduodamas į 
leidyklą. Leidyklos redaktorius taisydavo ir derindavo pataisytą rankraščio tekstą su autoriumi. Sure-
daguotas knygos rankraštis buvo perduodamas į spaustuvę. Čia buvo gaminamas spaudinio originalo 
makètas (angl. layout) – toks teksto ir iliustracijų vaizdas, kokį norima matyti išspausdintą popieriuje. 
Po to buvo spausdinama knyga. 

Didžiausią problemą keldavo maketo gamyba. Spaustuvės parengtą maketą tikrindavo leidykla, jei 
reikėdavo – nurodydavo, kur ir ką reikia taisyti, tuomet spaustuvė taisydavo maketą. Po to jis vėl 
būdavo perduodamas tikrinti į leidyklą. Kartais maketai būdavo taisomi keletą ar net keliolika kartų. 
Tai užtrukdavo gana ilgai.

Kompiuterio atsiradimas XX a., sparti kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos raida turėjo 
įtakos visoms žmogaus veiklos sritims, taip pat ir leidybai. Šiandien neįsivaizduojame popierinio 
leidinio rengimo ir spausdinimo be kompiuterinės įrangos. Autorius paprastai perduoda leidyklai 
įrašytą į laikmeną elektroninį rankraštį. Visą įrangą, reikalingą leidinio maketui parengti, galima sudėti 
ant rašomojo stalo. Toks leidybos procesas, kai popieriniam leidiniui rengti ir spausdinti naudojama 
kompiuterinė įranga, vadinamas kompiuterinè leidýba.

Pastaruoju metu kompiuterinės leidybos sąvoka vartojama ir suprantama plačiau. Mat naujausios 
informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), visuomenės išprusimas IKT srityje įgalina 
leidyklas kurti, o skaitytojus naudotis šiuolaikiškais elektròniniais leidiniai̇̃s (e. leidiniai̇̃s). Tai įvairūs 
laikraščiai, žurnalai, elektroninės knygos (e. knygos), duomenų bazės, žemėlapiai, audiovizualiniai 
įrašai, kurie platinami skaitmeniniu formatu laikmenose ar publikuojami saityne. E. leidinių rengimas, 
kaupimas ir pateikimas taip pat vadinamas kompiuterine arba elektrònine leidýba (e. leidýba).

E. leidiniai ypač populiarūs akademinėje ir pedagoginėje visuomenėje. Pirmasis kompiuterinis žur-
nalas Lietuvojè – Vi̇̀lniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslo darbų rinkinys „Informaci-
jos mokslai“ (www.leidykla.vu.lt/mokslo-darbai/informacijos-mokslai) – pradėtas leisti 1995 m. Nuo 
1999 m. Lietuvõs mokslų akademijos leidykla (www.lmaleidykla.lt) leidžia 12 mokslo žurnalų, kuriuo-
se publikuojami originalūs moksliniai straipsniai svarbiausiais įvairių mokslų klausimais (daugiausia 
anglų kalba). Šiuos žurnalus internete galima skaityti nemokamai. Nemažai yra popierinių laikraščių 
ir žurnalų (Lietuvõs rytas, Respublika, Verslo žinios, Kauno diena, Žemaitis, Be kampų, Vadovas, Juristas, 
Biuro administravimas ir kt.), kurių elektronines versijas galima skaityti internete nemokamai arba už 
prieinamą kainą. 

Leidėjai, norėdami būti šiuolaikiški, dabar leidžia ir platina spausdintinių knygų elektronines versijas. 
E. knygas galima atsisiųsti iš interneto (ar įsigyti laikmenose) ir peržiūrėti naudojantis aparatine 
įranga (kompiuteriu, išmaniuoju telefonu, e. knygų skaitytuvu ir kt.). Pavyzdžiui, visų leidyklos 
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TEV leidžiamų vadovėlių elektronines versijas galima atsisiųsti iš interneto 
(kioskas.vadoveliai.lt) į savo kompiuterį už simbolinį mokestį ir naudotis 
jomis neribotą laiką. 

Vi̇̀lniaus Gedimino technikos universiteto leidykla Technika parengė kelis 
šimtus akademinių e. knygų. Studentai jas gali atsisiųsti į savo kompiuterį 
nemokamai (www.ebooks.vgtu.lt). Kiti skaitytojai šias knygas gali išsinuomoti 
savaitei, mėnesiui ar įsigyti visam laikui. 

E. knygomis jau prekiauja ir interneto parduotuvės, pavyzdžiui, Skaityklė.lt. 
Čia galima įsigyti ne tik e. knygų, bet ir e. knygų skaitytuvų.

Nauji technologiniai pokyčiai daro įtaką ne tik leidėjams, bet ir bibliotekoms. 
Jos priverstos savo tradicines veiklas atlikti ir virtualiojoje aplinkoje. 
Vi̇̀lniaus universiteto biblioteka suskaitmenino turimą pergamentų kolekciją 
ir leidžia susipažinti su ja visiems besidomintiems (www.mb.vu.lt/sk-
kolekcijos). Pergamentai turi ne tik dokumentinę (faktinę), bet ir meninę 
vertę. Dokumentus galima padidinti tiek, kad netgi matyti fiziniai popieriaus 
pažeidimai. Gedimino Navaičio labdaros ir paramos fondo įkurtoje interneto 
bibliotekoje (www.nemokamosknygos.lt) galima rasti Lietuvõs ir užsienio 
autorių knygų, kurios įtrauktos į privalomą mokyklų literatūros sąrašą. 
Lietuvių klasikinės literatūros antologijos svetainėje (www.antologija.lt/
lindex.html) pateikiami lietuvių autorių kūriniai nuo seniausių dokumentų 
iki šiuolaikinės literatūros. Šiuos kūrinius galima atsisiųsti nemokamai. Nemažai elektroninių išteklių 
galima rasti Lietuvõs nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos svetainėje (www.lnb.lt), skyrelyje 
Katalogai ir DB spragtelėjus saitą Laisvai prieinamos duomenų bazės. 

Kuo skiriasi spausdinta knyga nuo elektroninės

Panagrinėkime, kuo skiriasi leidybos produktai – spausdintas ir elektroninis leidinys, pavyzdžiui, 
knyga. 

Visais laikais tradicinė popieriuje išspausdinta knyga buvo ir tebėra laikoma vertingu daiktu. 
Skaitytojams patinka kaupti namuose mėgstamiausių rašytojų ar žanrų knygas, jas vartyti, skaityti. 
Malonu turėti seniai išleistą ar su autoriaus autografu knygą. Tačiau spausdintų knygų kolekcijos 
apimtį (net ir bibliotekose) paprastai riboja patalpų dydis ir nemaža spaudinių kaina. Į šiuolaikines 
laikmenas nesudėtingai telpa šimtai ar tūkstančiai suskaitmenintų popierinių knygų (ar e. knygų) failų. 
Pavyzdžiui, didžiausios pasaulyje JAV Kongreso bibliotekos fondas (29 mln. knygų, 2,7 mln. įrašų, 
12 mln. fotografijų, 4,8 mln. žemėlapių ir 58 mln. manuskriptų) gali būti sukauptas laikmenoje, kurios 
talpa – 10 TB.

Spausdintoje knygoje paeiliui susegti lapai nuosekliai pateikia informaciją. Dominanti informacija 
knygoje randama naudojantis turiniu ir / ar dalykine rodykle. Vis dėlto reikiamos informacijos paieška 
spaudinyje reikalauja nemažai pastangų, patirties ir trunka ilgiau nei informacijos paieška naudojantis 
kompiuterių programų galimybėmis. Dauguma elektroninių dokumentų žiūryklių leidžia greitai atlikti 
informacijos paiešką dokumente pagal reikšminius žodžius.

E. knygos − tai ne tik spausdintinių knygų elektroninės versijos. E. knygos dažnai būna parengtos 
hipertekstù. Tokio dokumento atskiros dalys (žodžiai, frazės, paveikslai) siejamos satais su to paties 

E. knygų skaitytuvai 
(angl. e-book reader) 

Išmanusis telefonas 
(angl. smartphone)
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Šiandien knygą gali pagaminti bet kuris žmogus (ar įstaiga), jei turi kompiuterį, spausdintuvą (kartais 
darbui gali prireikti fotoaparato ir / ar skaitytuvo) ir specialią programinę įrangą. Panagrinėkime, 
kokios programinės įrangos reikia, norint parengti spausdintinį leidinį.

Kokių programų reikia leidiniui parengti

Išsiaiškinome, kad prieš maketuojant leidinį reikia sutvarkyti tekstinę ir grafinę informaciją. Tekstą 
galima rinkti naudojantis tèksto rengỹklėmis (pvz.: Microsoft Office Word, OpenOffice.org Writer ir kt.). 
Spausdintus arba ranka rašytus tekstus kartais patogiau ir greičiau nuskaityti skaitytuvu ir atpažinti 
pagal rašmenų vaizdams būdingus požymius specialiomis òptinio ženklų̃ atpažinmo progrãmomis (pvz., 
ABBYY Fine Reader), nei iš naujo surinkti klaviatūra. Grafiniams vaizdams nuskaityti skaitytuvu taip 
pat naudojamos specialios programos, pavyzdžiui, Windows Fax and Scan.

Grafinei informacijai tvarkyti yra taškinės ir vektorinės grafikos rengyklės. 

Tašknės grãfikos rengỹklės (pvz.: Microsoft Paint, Photo Editor, Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, 
Paint.NET, Gimp ir kt.) skirtos paveikslams piešti, taip pat paveikslams, perkeltiems į kompiuterį 
skaitmeniniais fotoaparatais, skaitytuvais ir kitais panašiais prietaisais, apdoroti. Tokie paveikslai 
dažniausiai laikomi failuose su prievardžiais png, gif, tiff, jpg ir kt.

Vektornės grãfikos rengỹklės (pvz.: Open Office.org Draw, CorelDraw, Adobe Illustrator, Xara Xtreme, 
Adobe Fireworks, Inkscape ir kt.) naudojamos brėžiniams ir schemoms kurti. Vektorinės grafikos failai 
turi prievardžius cdr, eps, wmf, ai, svg ir kt. 

Įvairių formatų sukurtoms iliustracijoms peržiūrėti gali būti naudojamos grãfikos žiūrỹklės (pvz.: 
Windows Photo Viewer, Microsoft Office Picture Manager, ACDSee, ACDSee Photo Manager, Picasa, 
IrfanView ir kt.). Šios programos leidžia pasukti iliustracijas, keisti jų dydį, panaikinti raudonų akių 
fotografavimo efektą ir kt.

Spaudiniams rengti, t. y. parengtai tekstinei, grafinei ir skaitinei informacijai maketuoti, naudojamos 
stalnės leidýbos sistèmos (pvz.: Microsoft Office Publisher, QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe 
PageMaker, Apple Pages, Corel Ventura, TeX, Scribus ir kt.). 

Mes pavyzdiniam leidiniui rengti naudosime šias lokalizuoto programų paketo Microsoft Office 
programas: tekstui rinkti – teksto rengyklę MS Word, nesudėtingiems paveikslams piešti – taškinės 
grafikos rengyklę MS Paint (programą Piešimas), leidinio maketui rengti – stalinę leidybos sistemą 
MS Publisher. Jomis bendrojo lavinimo mokyklos gali naudotis nemokamai. Sudėtingesniems 
grafikos darbams atlikti naudosime nemokamą lokalizuotą taškinės grafikos rengyklę Gimp, tekstui ir 
iliustracijoms skaityti – standartinę operacinės sistemos Windows programą Microsoft Office Document 
Scanning, nuskenuotam tekstui atpažinti – programą ABBYY Fine Reader. Sudėtingiems brėžiniams, 
schemoms braižyti ar paveikslams piešti rekomenduojame rinktis nemokamą lokalizuotą vektorinės 
grafikos rengyklę Inkscape.

Mes nesitikime, kad jūs tapsite profesionaliais rašytojais, maketuotojais, dizaineriais ar redaktoriais. 
Mūsų trumpo kurso tikslas – parodyti, kaip galima rengti leidinį ir jį spausdinti popieriuje naudojantis 
įprastu kompiuteriu ir spausdintuvu. 
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     Klausimai

Ką vadiname kompiuterine leidyba?1. 
Ką vadiname leidiniu? Kokių yra leidinių tipų?2. 
Kodėl leidėjai stengiasi leisti spausdintines knygas kartu su jų elektroninėmis 3. 
versijomis?
Kokie yra e. leidinių privalumai ir trūkumai, palyginti su spausdintiniais leidiniais?4. 
Kokie įrenginiai naudojami e. leidiniams skaityti?5. 
Kodėl e. leidiniai nėra itin populiarūs?6. 
Kaip rengiama popierinė knyga? Kokie darbai atliekami leidykloje? Kokie – 7. 
spaustuvėje?
Ar galima išleisti popierinę knygą nesinaudojant leidyklų ir spaustuvių paslaugomis?8. 
Kas yra spaudinio maketas?9. 
Kokia kompiuterių aparatinė ir programinė įranga naudojama popieriniam leidiniui 10. 
rengti?

       Užduotys

Panagrinėk įvairių ledinių konkrečius pavyzdžius: skrajutę, lankstinuką, plakatą, 1. 
vizitinę kortelę, sienlaikraštį ir kt. Išvardyk išskirtinius bruožus, būdingus įvairaus tipo 
spausdintiniams leidiniams. 
Tekstų rengykle parenk lentelę. Atlik elektroninio ir popierinio leidinių lyginamąją 2. 
analizę ir užpildyk lentelę. 

Vertinimo kriterijus Elektroninis leidinys Popierinis leidinys

1. Informacijos paieška Atliekama greitai  
pagal reikšminius 
žodžius naudojantis 
programų priemonėmis 
(komandomis)

Atliekama naudojantis turiniu 
ir / ar dalykine rodykle. 
Reikalauja nemažai pastangų, 
patirties ir trunka ilgiau nei 
informacijos paieška e. leidinyje

2. Galimybė atnaujinti 
pateikiamą informaciją

... ...

... ... ...

Teksto rengykle parenk lentelę ir joje pateik trumpą aprašą kompiuterių programų, 3. 
naudojamų spausdintiniams leidiniams rengti. 
Parenk pateiktį, kurioje būtų informacija apie spausdintinių leidinių gamybą.4. 
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Kẽlios papldomos spavos•• . Pasirenkama bet kuri spalva (bazinė). 
Kitos spalvos pasirenkamos iš spalvų rato priešingos pusės. Pavyzdžiui, 
jei pirmoji spalva žydra, tai papildomos gali būti oranžinė ir raudona. 
Kelių papildomų skiriamųjų spalvų pasirinkimas leidžia kurti ryškų 
leidinio dizainą, daugiau spalvinių perėjimų, suteikia bendrą vizualinę 
pusiausvyrą. Tačiau yra pavojus, kad, pasirinkus netinkamą spalvų 
kombinaciją, leidinys gali prarasti savo patrauklumą. 

Renkantis spalvas, reikėtų atkreipti dėmesį į 
vadinamųjų šiltų̃jų ir šaltų̃jų spalvų̃ derinį.

Šiltosios spalvos – geltona, oranžinė, raudona ir jų 
atspalviai.

Šaltosios spalvos – mėlyna, violetinė, žydra ir jų atspalviai.

Žalia spalva gali būti šilta ir šalta. Tai priklauso nuo to, koks yra jos atspalvis, arba nuo to, kokia spalva 
(šilta ar šalta) yra greta žalios spalvos.

Juoda, balta, pilka spalva ir visi šių spalvų atspalviai taip pat gali būti šilti ir šalti. Tai priklauso nuo to, 
ar šalia yra mėlynos ir geltonos spalvų atspalviai.

Matome, kad šaltos spalvos šalia šiltų atrodo šiltesnės, o šiltos šalia šaltų – šaltesnės.

Kelių papildomų 
skiriamųjų spalvų 

pasirinkimo schema
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Koks yra leidinio „Žvilgsnis į mano pasaulį“ stilius

Mes nusprendėme brošiūrą gaminti iš perlenktų perpus A4 formato lapų. Todėl pasirinkome leidinio 
puslapių formatą A5. Paanalizavę turimą tekstinę ir grafinę informaciją, leidinio apimtį pasirinkome 
16 puslapių. 

Mes norime pateikti tekstinę informaciją, todėl brošiūros 
puslapiuose vyrauja tekstas. Jį vizualiai sustiprina tikslingai 
pasirinktos iliustracijos. Iliustracijos susijusios su tekstu, todėl 
informacija suvokiama greičiau, paprasčiau ir maloniau.

Pasirinkome centrinį teksto komponavimą. 

Informacija perkrauti puslapiai yra sunkiau skaitomi, todėl 
nusprendėme palikti truputį daugiau laisvos vietos puslapių 
apačioje.

Siekiame, kad brošiūra nebūtų per daug oficiali, neatrodytų kaip 
enciklopedinis leidinys. Todėl pagrindiniam tekstui gerai tiks 
šriftas Monotype Corsiva. Jis elegantiškas ir gana lengvai skaitomas 
(vienas svarbiausių tekstinės informacijos perdavimo aspektų).  

Tekto antraštėms ir iliustracijų pavadinimams išskirti pasirinkome 
šriftą Times New Roman ir kitą nei pagrindinio teksto spalvą. 

Šriftų stilius ir dydis išlieka toks pat visuose puslapiuose, nes no-
rime išlaikyti vientisą leidinio kompoziciją. Jei būtume pasirinkę 
kiekvienam brošiūros puslapiui skirtingą šriftą ar jo stilių, ši bro-
šiūra atrodytų lyg skirtingų autorių atskiri, tarpusavyje nesusiję 
tekstų rinkiniai, stipriai besiskiriantys savo turiniu, kurį reikia 
demonstratyviai išskirti. 

Puslapius numeruosime, puslapių numerius apjuosime 
dekoratyviniais ornamentais.

Naudodamiesi analoginių spalvų pasirinkimo schema, bazinę 
spalvą pasirinkome šviesiai mėlyną, o papildomas spalvas – 
melsvai violetinę ir melsvai žydrą. Šia spalvine gama siekėme, 
kad leidinys nebūtų vizualiai sunkus, perkrautas spalvų. 

Viršelį sukūrėme naudodamiesi vienos spalvos (mėlynos) 
atspalviais. 

Norėdami, kad tekstas būtų kuo geriau įskaitomas, leidinio puslapių foną pasirinkome baltą. Siekdami 
sukurti puslapiuose nedidelį spalvinį akcentą ir taip atkreipti skaitytojų dėmesį, antraštėms suteikėme 
mėlynos spalvos atspalvį. Pasirinktos viršelio ir leidinio teksto antraščių spalvos sieja visą leidinį.

Pagrindinis leidinio spalvinis akcentas – puslapis, kuriame pateikiama grafinė informacija apie 
gražiausias gyvenimo akimirkas. Jam apipavidalinti pasirinkome šiltos violetinės spalvos atspalvius. 
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Kas neįprasto maketavimo programos lange

Apžiūrėkime programos Microsoft Publisher langą. 

Dokumento puslapiai Būsenos juosta

Standartinė priemonių juostaAntraštės juosta Meniu juosta
Formatavimo priemonių juosta

Lango valdymo mygtukai

Objektų juosta

Leidinių šablonai

Dokumento puslapių 
parametrai

Matome, kad pagrindiniai programos lango elementai (antraštės juosta, lango valdymo mygtukai, me-
niu juosta) išdėstyti taip pat, kaip ir kitų paketo Microsoft Office programų (Word, Excel, PowerPoint). 
Standartinė ir formatavimo priemonių juostos išdėstytos įprastai – po meniu juosta. Lango kairėje 
paprastai yra objektų priemonių juosta. Joje matome piktogramas tų komandų, kurios dažniausiai 
naudojamos maketuojant (pvz.: įdėti teksto langelį, lentelę, iliustraciją, žymėti objektus ir kt.).

Įterpti teksto 
langelį Įterpti paveikslą 

Brėžti rodyklę 

Brėžti apskritimą

Įterpti objektą iš 
dizaino galerijos

Įterpti elementą iš 
turinio bibliotekos

Įterpti žymę
Įterpti autofigūrą

Brėžti tiesę
Įterpti puošybinį 

tekstąĮterpti lentelę

Žymėti elementus 
(objektus)

Brėžti stačiakampį
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Kaip įterpti naują puslapį

Leidinio puslapių skaičius priklauso nuo to, kaip norima vėliau sujungti išspausdintus popieriaus 
lapus. Mes norėtume brošiūros, kuri būtų sudaryta iš perlenktų perpus A4 formato lapų. Tokios bro-
šiūros puslapių skaičius turi būti dalus iš keturių. 

Mūsų brošiūra bus sudaryta iš 16 puslapių. Todėl į leidinio dokumentą įdėkime dar 15 tuščių puslapių. 
Pasirinkime meniu Įterpimas komandą Puslapis... Laukelyje Naujų puslapių skaičius įveskime reikiamą 
skaičių (15) ir spragtelėkime mygtuką Gerai.

Lango apačioje matyti, kiek puslapių yra dokumente. Jei kurį nors puslapį norima panaikinti, reikia 
jį spragtelėti puslapių sąraše ir pasirinkti meniu Redagavimas komandą Naikinti puslapį. Šią komandą 
galima pasirinkti ir puslapių kontekstiniame meniu.

 

Kaip pasirinkti paraštes

Dabar svarbu tinkamai nurodyti dokumento puslapių paraštes. Vėliau jas galima keisti, tačiau nepatartina, 
nes visi leidinyje esantys objektai gali pasislinkti ir maketavimo darbus gali tekti atlikti iš naujo.

Paraštes galima pasirinkti meniu Failas komanda Puslapių parametrai... Kortelėje Paraščių orientyrai sprag-
telėkime mygtuką Išsamiau... Atsivėrusiame dialogo lange pirmiausia pasirinkime leidinio tipą: sąraše Ma-
keto tipas spragtelėkime Brošiūra. (Peržiūros langelyje matyti, kaip atskiri puslapiai sudaro brošiūrą.) Da-
bar srityje Paraščių orientyrai pasirinkime brošiūros paraštes: viršutines – laukelyje Viršuje (pvz., 1,7 cm), 
apatines – laukelyje Apačioje (pvz., 1,8 cm), išorines – laukelyje Išorėje (pvz., 2,4 cm) ir vidines – laukelyje 
Viduje (pvz., 2 cm). Pasirinkus paraštes, spragtelimas mygtukas Gerai, po to – dar kartą Gerai.
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     Smalsiems

Kartais sunku pačiam pasirinkti norimą spalvos atspalvį. Tačiau jį galima nukopijuoti iš kurio nors gra-
fikos failo naudojantis spalvõs parinkikliù (angl. color picker). Tam reikia atverti failą grafikos rengykle, 
pavyzdžiui, programa Piešimas. Tada priemonių juostoje pasirinkti spalvos parinkiklį ( ) ir spragtelėti 
į tą paveikslo sritį, kurios spalvą norima nukopijuoti. Grafikos rengyklė įsimins pažymėtą spalvą. Pa-
sirinkus priemonę Redaguoti spalvas ( ), bus rodomos pasirinktos spalvos dedamosios (modeliuose 
RŽM ir AGŠ). Jomis galima pasinaudoti kuriant leidinio stilių (pvz., nurodant šrifto spalvą). 

Pasirink kurį nors paveikslą. Atverk jį grafikos rengykle ir išbandyk aprašytą būdą spalvai parinkti. 
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6. Teksto langelio formatavimas

Leidinyje įprasta pateikti sentencijų. Joms būdinga originali ar netikėta mintis, įtaigi forma, glaustas ir 
taiklus pamokymas. Pavyzdžiui, kiekvienam gerai žinomi vokiečių filosofo Imanuelio Kanto žodžiai: 
„Nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad Tau darytų.“ Pateikiant sentencijas, svarbu atsiminti, kad 
negalima iškreipti ne tik citatos žodžių, bet ir jos minties. 

Įdomių minčių, aforizmų, posakių galima rasti internete, pavyzdžiui, adresais: www.mintysposakiai.lt, 
www.posakiai.lt, minciu-pasaulis.net. Greta mėgsta užsirašyti patikusias įdomias įžymių žmonių frazes. 
Padėkime Gretai sukurti trečiąjį brošiūros puslapį, kuriame būtų pateikiamos šešios jos pasirinktos 
sentencijos.

Pirmiausia sukurkime ir sufor-
matuokime antraštę Gyveni-
mo tiesos. Jos formatų rinkinys 
toks pat, kaip ir antrojo pusla-
pio antraščių. 

Po to Gretos pasirinktas sen-
tencijas įrašykime į skirtingus 
teksto langelius. Pasirinkime 
sentencijų teksto šriftą Mono-
type Corsiva 11 pt, jo stilių – 
paprastąjį, spalvą – juodą. Nu-
rodykime pastraipų formatus: 
viengubąjį intervalą, senten-
cijų lygiuotę – abipusę, jų au-
torių – dešininę. Prieš autorių 
pavardžių pastraipas palikime 
3 pt tarpus.

Kaip nurodyti teksto langelio formatus 

Turbūt pastebėjote, kad į naują teksto langelį įvedamas tekstas rašomas ne nuo paties langelio krašto. 
Tušti laukai langelio kraštuose vadinami langẽlio paraštėms. Numatytosios langelio paraštės yra 
0,1016 cm, tačiau jas galima keisti. Kartais lygiuoti tekstą ir objektus lengviau, kai langelių paraštės 
yra 0 cm. Mes teksto langelius vėliau norėsime įrėminti. Tam, kad įrėmintas tekstas atrodytų gražiai, 
svarbu tinkamai parinkti didesnes teksto langelių paraštes ir teksto vertikaliąją lygiuotę langeliuose.

Visus teksto langelius su sentencijomis pažymėkime: objektų priemonių juostoje pasirinkime prie-
monę Pasirinkti objektus ( ) ir apjuoskime tuos langelius. Tada pasirinkime meniu Formatavimas 
komandą Teksto laukelis... 
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Kaip naudotis stiliais

Sukurkime brošiūros puslapį, kuriame pateiksime Gretos dienoraščio ištrauką. 

Dienóraštis – atmintį prikelianti medžiaga ir mūsų biografijos dalis, nuolatinis ėjimas savęs link, didy-
sis priartėjimas prie savojo aš, tokio, koks buvai, koks augai, kaip keisdamasis galbūt per daug skaus-
mingai ar lengvabūdiškai žiūrėjai į žmogų ir pasaulį. Po kiek laiko, atsivertęs dienoraščio puslapius, 
stebiesi: negi aš taip sielojausi arba džiaugiausi dėl tokių niekų?

Surinkime tekstą Rašau apie save ir sau. Tekstą pažymėkime ir iš stilių sąrašo, esančio užduočių srityje 
(arba šalia šriftų sąrašo formatavimo priemonių juostoje), pasirinkime Skyrelio antraštė. Pažymėtam 
tekstui automatiškai taikomi pasirinkto stiliaus formatai.

Įrašus dienoraštyje pateiksime nurodydami datą. Jos formatus įrašykime stiliumi Diena. Datos formatų 
rinkinys mūsų brošiūroje dar nebuvo naudotas. Todėl, kurdami naują stilių, formatus nurodykime sri-
tyje Spustelėkite, jei norite keisti. Spragtelėję mygtuką Šriftas..., pasirinkime šriftą – Times New Roman 
11 pt, jo stilių – paprastąjį, spalvą – modelyje ŽPGJ (60, 40, 0, 0). Spragtelėję mygtuką Pastraipa..., 
nurodykime jos formatus: lygiuotę – kairinę, pirmosios eilutės įtrauką – 0,5 cm, tarpą prieš pastraipą – 
10 pt, tarpą po pastraipos – 7 pt, eilučių intervalą – viengubąjį (1 tarpas). Naujo stiliaus kūrimo lange 
spragtelėkime mygtuką Gerai. Stilius Diena sukurtas.

Jei kurio nors stiliaus formatus norima keisti, pavyz-
džiui, pasirinkti kitą spalvą, šrifto dydį, įtrauką ar pan., 
tai stiliaus nereikia kurti iš naujo. Pakanka spragtelėti 
užduočių srityje norimą redaguoti stilių ir konteksti-
niame meniu pasirinkti komandą Modifikuoti. Pakeisti 
stiliaus formatai automatiškai pritaikomi tam tekstui, 
kuriam nurodytas taisomas stilius. 

Stiliaus kontekstinio meniu komanda Naikinti stilius 
panaikinamas, o tekstas, kuriam buvo nurodytas tas 
stilius, įgyja numatytojo stiliaus formatus.
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     Klausimai

Ką vadiname teksto stiliumi? Kam jis reikalingas?1. 
Ar būtina kurti stilius kiekvienam tvarkomam dokumentui?2. 
Koks stilius yra numatytasis? Kokie yra šio stiliaus formatai?3. 
Kaip galima sukurti naują stilių?4. 
Kaip galima taisyti sukurtą stilių?5. 
Kaip tekstui pritaikyti stilių?6. 
Ar galima pasirinkti norimą stilių prieš renkant tekstą? 7. 
Ar teksto stilius pasikeis, jei prieš pasirinkdami stilių pele spragtelėjome tekste, bet jo 8. 
nepažymėjome?
Kaip galima panaikinti stilių? Kaip dokumente atrodys tekstas po to, kai jam pritaikytą 9. 
stilių panaikinsime?

     Užduotys

Pasinaudok jau suformatuotu brošiūros tekstu ir sukurk stilius 1. Skyrelio antraštė, Tekstas 
ir Sentencija.

Pasinaudok suskurtais stiliais Skyrelio antraštė, Tekstas ir tinkamai pritaikyk juos 
brošiūros puslapiuose esančiam tekstui.

Skyrelio antraštė
(Times New Roman 14 pt, 
šrifto stilius – paprastasis, 
spalva modelyje ŽPGJ (60, 40, 0, 0);
centrinė lygiuotė, 
viengubasis eilučių intervalas)

Tekstas
(Monotype Corsiva 11 pt, šrifto stilius – paprastasis, spalva modelyje ŽPGJ (0, 0, 0, 100); 
abipusė lygiuotė, pirmosios eilutės įtrauka  – 0,5 cm, viengubasis eilučių intervalas)

Sentencija
(Monotype Corsiva 13 pt, 
šrifto stilius – paprastasis,
spalva modelyje ŽPGJ (0, 0, 0, 100);
abipusė lygiuotė,
pirmosios eilutės įtrauka  – 0,5 cm,
viengubasis eilučių intervalas)

Autorius
(Monotype Corsiva 13 pt, šrifto stilius – paprastasis, spalva modelyje ŽPGJ (0, 0, 0, 100); 
dešininė lygiuotė, tarpas prieš pastraipą – 3 pt)
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9. Paveikslai leidinyje 

Iki šiol tvarkydavome vien tekstą. Leidiniuose paprastai yra ir iliustracijų bei vaizdinių puošybos 
elementų. Pakalbėkime, kaip juos galima įterpti į dokumentą ir tvarkyti.

Parenkime brošiūros puslapį, kuriame Greta pasakoja apie savo pomėgius. 

Antraštei ir pagrindiniam tekstui pritaikykime sukurtus stilius.

Skyrelio antraštė

Tekstas

Panagrinėkime, kaip į dokumentą galima įterpti paveikslus, skirtus tekstui iliustruoti.

Kaip į dokumentą įterpti iliustraciją

Kai į dokumentą norima įterpti paveikslą iš failo, kuris įrašytas į laikmeną (pvz., standžiojo disko 
aplanką Paveikslėliai), reikia pasirinkti meniu Įterpimas komandas Paveikslėlis → Iš failo. Nurodžius 
reikiamą laikmeną, aplanką ir failą, pakanka spragtelėti mygtuką Įterpti. Paveikslas įterpiamas į teksto 
žymekliu pažymėtą vietą dokumente. 

Paveikslą galima rinktis ir iš paveikslų kolekcijos (angl. Clip Art). Pasirinkime meniu Įterpimas 
komandas Paveikslėlis → Iliustracijos. Užduočių srityje atveriama užduotis Iliustracija. Paveikslų 
peržiūros sąraše rodomos visos iliustracijos, kurios yra programų paketo Microsoft Office numatytoje 
paveikslų kolekcijoje.

Spragtelėkime nuorodą Tvarkyti įrašus..., esančią po iliustracijomis. Atverto lango kairiajame po-
langyje pasirinkus kurį nors rinkinį (pvz., aplanką Buildings), dešiniajame polangyje rodomos tik to 
rinkinio iliustracijos. 

Iš rinkinių sąrašo pasirinkę Žiniatinklio rinkiniai → Microsoft Office Online, dešiniajame polangyje 
matysime (jei yra interneto ryšys) iliustracijas, kurios publikuojamos svetainėje Microsoft Online. 
Jomis galima naudotis nemokamai.
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     Klausimai

Kaip į dokumentą galima įterpti paveikslą, kuris įrašytas į kurią nors laikmeną?1. 
Kaip galima įterpti iliustraciją iš paveikslų kolekcijos?2. 
Kaip galima peržiūrėti iš karto visus numatytosios kolekcijos paveikslus?3. 
Kodėl kai kurios iliustracijos yra įdėtos į kelis paveikslų rinkinius? 4. 
Kaip ieškoti paveikslų pagal reikšminius žodžius?5. 
Ką reiškia maža piktograma, esanti paveikslo apatiniame kairiajame kampe (pvz., 6. )?
Kaip galima pakeisti į dokumentą įkelto paveikslo dydį?7. 
Kaip galima apkirpti paveikslą?8. 
Kaip nurodyti teksto eilučių kėlimą?9. 

     Užduotis

Sukurk septintąjį brošiūros puslapį, kuriame pateik Gretos pasakojimą apie pomėgius. 
Puslapį suformatuok pagal pavyzdyje pateiktus nurodymus. Maketui rengti pasinaudok 
kreipiamosiomis linijomis.

Skyrelio antraštė

Paveikslas iš numatytosios paveikslų kolekcijos,
atstumas nuo teksto – po 0,5 cm

Tekstas

Sentencija 

Autorius

Langelio aukštis – 3 cm,
paraštės – po 0,4 cm, 

vertikalioji lygiuotė – centrinė 
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10. Puošybinis tekstas

Jau aptarėme, kaip į leidinį galima įterpti iliustracijų. Dabar pakalbėkime, kaip įterpti ir tvarkyti 
puošýbinį tèkstą. Tai įmantriai išraitytas, nuspalvintas ir papuoštas šešėliais tekstas. 

Greta sumanė leidiny-
je papasakoti apie savo 
šeimos kilmės medį ir jį 
pateikti schema. Visos 
giminės medis užimtų 
daug vietos. Kadangi lei-
dinio lapų formatas yra 
nedidelis, Gretai teko 
pamąstyti, kaip medį pa-
teikti glaustai. Iš pradžių 
ji nupiešė schemos eskizą 
popieriuje. Po to leidi-
nyje iš teksto langelių ir 
linijų sudėliojo schemą. 
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Kaip tekstą paversti puošybiniu

Dabar sukurkime schemos antraštę. Pasinaudokime puošybinio teksto stilių kolekcija. Spragtelėkime 
mygtuką Įterpti WordArt objektą ( ), esantį objektų priemonių juostoje. Atsivėrusiame lange 
pasirinkime puošybinio teksto stilių ir spragtelėkime mygtuką Gerai. Toliau pasirinkime šriftą, 
pavyzdžiui, Monotype Corsiva 54 pt, ir laukelyje Tekstas įveskime antraštę Giminės medis. Spragtelėkime 
mygtuką Gerai.

Į dokumentą įsiterpė antraštė. Antraštės objekto dydį galima keisti taip pat, kaip ir teksto langelio ar 
paveikslo. Spragtelėjus antraštės objektą, rodomos ne tik jo ribos, bet ir du papildomi įrankiai (  ir ). 
Žalias skrituliukas naudojamas antraštei pasukti apie jo centrą, geltonas rombelis – paveikslui pakreipti 
į šoną ar išlenkti.

Antraštę išdėstykime puslapio 
viršuje. Pakeiskime antraštės dydį: 
ją šiek tiek ištempkime horizontaliai 
ir suspauskime vertikaliai. Užrašą 
truputį pakreipkime į dešinę tam, kad 
tekstas būtų panašesnis į rankraštinį. 
Matysime tokį vaizdą.

Puošybinį tekstą galima ir kitaip tvarkyti. Tam naudojama priemonių juosta Programa WordArt. 
Paprastai ji atsiranda spragtelėjus puošybinio teksto objektą. 

Įterpti puošybinio 
teksto objektą

Taisyti tekstą ir / ar 
pasirinkti šriftą ir jo stilių Formatuoti puošybinio 

teksto objektą

Nurodyti, kaip 
kelti teksto eilutes Išdėstyti puošybinio 

teksto objektą vertikaliai

Pasirinkti tarpą 
tarp raidžių

Pasirinkti teksto 
lygiuotę

Pasirinkti visų raidžių 
vienodą aukštį

Pasirinkti puošybinio 
teksto objekto formąPasirinkti puošybinio 

teksto stilių
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Naudodamiesi puošybinio teksto formatavimo priemone, kortelės Spalvos ir linijos srityje Linija 
nurodykime raidžių kontūro spalvą ir stilių, srityje Užpildas – raidžių užpildo efektą (pvz., raštu Įstriža 
brūkšniuotė žemyn). 

     Klausimai

Kam naudojamas puošybinis tekstas?1. 
Ar puošybiniu tekstu pateikta antraštė tinkama naudoti bet kuriame leidinyje? Kodėl?2. 
Ar galima puošybiniu tekstu paversti jau įvestą į dokumentą tekstą?3. 
Ar galima puošybinį tekstą išdėstyti apskritimu?4. 
Kokias puošybinio teksto savybes galima nurodyti naudojantis priemonių juosta 5. 
Programa WordArt?
Kaip galima keisti puošybinio teksto objekto dydį?6. 

     Užduotys

Aštuntajame leidinio puslapyje surink Gretos sukurtą tekstą apie jos giminės medį. 1. 
Tekstui nurodyk pavyzdyje naudojamus stilius.

Skyrelio antraštė

Tekstas
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Parenk devintą leidinio puslapį, kuriame būtų Gretos sukurtas giminės medis. Antraštę 2. 
pateik pasinaudodamas puošybinio teksto priemone. Schemai apipavidalinti pasinaudok 
rėmelio paveikslu, kurį nupiešei, rengdamas leidinio puslapį „Gyvenimo tiesos“. 
Informaciją apie skirtingų kartų giminės narius pateik skirtingomis spalvomis. (Kaip 
galima keisti paveikslo spalvą, kalbama ankstesnės temos penktojoje užduotyje). Puslapį 
sumaketuok pagal pateiktą pavyzdį.

Puošybinis tekstas

Tekstas medyje
(Monotype Corsiva 10 pt,
šrifto stilius – paprastasis,
spalva modelyje ŽPGJ 
(0, 0, 0, 100);
kairinė lygiuotė,
pirmosios eilutės įtrauka – 0 cm,
įtrauka kairėje – 0,2 cm
viengubasis eilučių intervalas)

Failas Rėmelis.jpg; 
langelio paraštės – po 0,4 cm

Spalva modelyjė ŽPGJ 
(15, 4, 13, 0)

Spalva modelyjė ŽPGJ 
(8, 12, 2, 0)

Spalva modelyjė ŽPGJ 
(1,  56, 60, 0)
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dokumento vaizdo colyje bus nuskaityta taškų horizontalia ir vertikalia kryptimis). Spaudi-
niuose naudojamoms nuotraukoms paprastai pasirenkama ne mažesnė kaip 300 taškų colyje 
skiriamoji geba. Sąraše Document Type nurodykime skaitomo lapo (ar jo dalies) dydį. 

Spragtelėkime mygtuką • Prescan. Darbinėje lango srityje matome nuskaitytą pirminį vaizdą. 
Lango kairėje pasirinkime priemonę Select area (  ) ir apibraukime tą lapo sritį, kurią norime 
nuskaityti (nuotrauką). Po paveikslu matysime tos srities parametrus (plotį, aukštį, failo dydį, 
skiriamąją gebą, spalvų skiriamąją gebą). Spragtelėjus mygtuką Scan, bus nuskaitoma tik 
įrėminta punktyru sritis. 
Nuskaitytas vaizdas automatiškai atveriamas programos • Microsoft Office Document Imaging 
lange. Čia jį galima peržiūrėti, paversti, įrašyti į failą. Įrašykime nuskaitytą nuotrauką į failą 
Seneliai.tiff. Programa automatiškai įrašo dokumentą į failą formatu tiff. Šis formatas geriausiai 
tinka, kai paveikslą norima panaudoti spausdintiniame leidinyje. Formatas tiff leidžia glaudinti 
duomenis beveik dvigubai ir neprarasti kokybės. Kiti taškinės grafikos formatai spaudai netinka 
(pvz.: formatas gif leidžia įrašyti ne daugiau kaip 256 spalvų; jpeg netinka todėl, kad glaudinant 
duomenis prarandama vaizdo kokybė). 
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Nuskaitytą ir įrašytą į failą nuotrauką įterpki-
me į pirmąjį pasakojimo apie močiutę Dalią 
puslapį. Nuotraukai išdėstyti puslapio ma-
kete pasinaudokime kreipiamosiomis lini-
jomis. Nuotraukos paaiškinimui sukurkime 
naują stilių Nuotraukos pavadinimas. Dabar 
šio puslapio pradžia atrodo taip, kaip pateikta 
dešinėje.

     Klausimai

Kokios įrangos reikia, kad galėtume nuskaityti ir atpažinti išspausdintą tekstinį 1. 
dokumentą?
Kaip vyksta nuskaitymo ir atpažinimo procesas?2. 
Kodėl atpažintą tekstą būtina atidžiai perskaityti?3. 
Kokios įrangos reikia išspausdintam paveikslui nuskaityti?4. 
Kokias skaitymo parinktis galima nurodyti prieš skaitant paveikslą?5. 
Kaip galima nurodyti, kurią lapo sritį norima nuskaityti?6. 
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15. Antraštės ir poraštės.     
Leidinio spausdinimas

Kartu su Greta mes atlikome didelį darbą – sukūrėme brošiūrą „Žvilgsnis į mano pasaulį“. Dabar 
norėtume ją išspausdinti popieriuje.

Prieš spausdindami dar kartą atidžiai peržiūrėkime sukurtą dokumentą ir galutinai apsispręskime dėl 
puslapių pateikimo tvarkos. Pasirinkime meniu Rodymas komandą Dviejų puslapių skaidinys. Progra-
mos lange matysime leidinio vaizdą atverstniais, t. y. po du atverstus puslapius (išskyrus pirmąjį ir 
paskutinį) taip, kaip jie atrodys juos išspausdinus ir sulanksčius. Brošiūrą peržiūrint atverstiniais, gerai 
matyti, kuriuos puslapius reikia perkelti į kitą vietą (arba sukeisti vietomis). Jei norima perkelti vieną 
kurį nors puslapį, pirmiausia reikia panaikinti meniu Rodymas komandos Dviejų puslapių skaidinys 
žymėjimą (t. y. pasirinkti leidinio puslapius rodyti po vieną). Tada spragtelėti norimo perkelti pusla-
pio piktogramą į dokumento apačią ir, nuvilkus ją į norimą vietą (tarp dviejų puslapių piktogramų), 
pelės klavišą atleisti. Mes pasinaudojome šia galimybe ir pakeitėme kai kurių puslapių leidinyje eilės 
tvarką. 

Kaip numeruoti leidinio puslapius

Jūs jau žinote, kad tekstinio dokumento puslapius įprasta numeruoti. Puslapių numeriai (ir kita 
informacija, pateikta dokumento antraštėje ir / ar poraštėje) padeda lengviau surasti reikiamą puslapį 
naudojantis turiniu, nesupainioti išspausdintų puslapių eilės tvarkos. Padėkime Gretai poraštėse pateikti 
leidinio puslapių numerius.

Pasirinkime meniu Įterpimas komandą Puslapio numeriai. Atsivėrusiame lange iš sąrašo Padėtis 
pasirinkime Puslapio apačia (poraštė), iš sąrašo Lygiuotė – Centre. Panaikinkime parinkties Rodyti 
numerį pirmajame puslapyje žymėjimą ir spragtelėkime mygtuką Gerai. Puslapių numeriai įsiterpė. 

Matome, kad puslapių numeriai pateikiami numatytuoju stiliumi. Mes nusprendėme juos pagražinti 
dekoratyviniais elementais ir nuspalvinti mėlynai. 
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Kaip tvarkyti antraštę, poraštę

Dukart spragtelėkime poraštės srityje. Programa atveria atverstinio šabloną (lango apačioje rodomos 
šablono puslapių piktogramos, pvz., ). Poraštėje vietoj numerio rodomas jo sutartinis ženklas – #. 

Šablone nurodyta informacija (pvz.: įterpti paveikslai, tekstai ir kt.) automatiškai pateikiama viso 
leidinio puslapiuose: šablono nelyginis puslapis taikomas visiems nelyginiams dokumento puslapiams, 
šablono lyginis puslapis – visiems dokumento lyginiams puslapiams. Todėl turime nurodyti puslapių 
numerių formatus abiejuose šablono puslapiuose.

Pažymėkime sutartinį puslapio ženklą, pavyzdžiui, kairiajame šablono puslapyje, ir nurodykime jo 
formatus: šriftą, pavyzdžiui, Cambria 14 pt, ir spalvą modelyje ŽPGJ (60, 40, 0, 0). Nurodykime 
numerių centrinę vertikaliąją lygiuotę. Matysime tokį vaizdą: 

Dabar papuoškime poraštę dekoratyviniais elementais abipus puslapių numerių. Pele spragtelėkime 
šalia numerio. Pasirinkime meniu Įterpimas komandas Paveikslėlis → Iliustracijos. Užduočių srities 
laukelyje Ko ieškoti įrašykime „dekoracijos“ ir spragtelėkime mygtuką Vykdyti. Paveikslų sąraše 

matysime dekoratyvinius elementus. Pasirinkime vieną jų, pavyzdžiui, . Įterptą paveikslą 
sumažinkime, paverskime ir pakeiskime jo spalvą į mėlyną. Padarykime sutvarkyto paveikslo kopiją 
ir ją įdėkime kitapus puslapio numerio ženklo. Paveikslą apverskime. Nepamirškime, kad brošiūroje 
bus ir dviženklių puslapių numerių, todėl poraštėje paveikslus išdėstykime taip, kad tarp jų ir numerių 
ženklo liktų tarpas.

Lygiai taip pat sutvarkykime šablono kito puslapio poraštę. Matysime tokį vaizdą: 

Spragtelėkime priemonių juostoje Antraštė ir poraštė esantį mygtuką Uždaryti. Dokumento puslapių 
apačioje matysime tokį vaizdą: 

Kaip išspausdinti leidinį

Pasinaudokime įprastu spausdintuvu ir išspausdinkime parengtą brošiūrą A4 formato lapuose. 
Aptarkime, kaip tai galima padaryti.

Prieš spausdindami, būtinai atidžiai peržiūrėkime sumaketuotą leidinį. Pasirinkime meniu Failas 
komandą Spaudinio peržiūra.
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Peržiūros lange vaizdas rodomas atvers-
tiniais taip, kaip jį matysime išspaus-
dinę popieriuje. Atverstiniams vartyti 
naudojami lango viršuje esantys myg-
tukai Puslapis aukštyn, Puslapis žemyn 
( ).

Jei norime matyti visus puslapius iš karto, 
spragtelėkime lango viršuje esantį myg-
tuką Keletas puslapių ( ) ir nurodykime, 
kiek puslapių (ar atverstinių) reikia rodyti. 
Pasirinkime rodyti 8 atverstinius.

Ekrane matysime tokį vaizdą: 

Peržiūrėję leidinį ir įsitikinę, kad jis tinkamas spausdinti, spragtelėkime peržiūros lange mygtuką 
Spausdinti ( ) arba pasirinkime meniu Failas komandą Spausdinti. Atsivėrus langui, sąraše Spausdi-
nimo parinktys nurodykime, kaip spausdinti leidinio puslapius – po vieną puslapį arba atverstinį. Sri-
tyje Popierius pasirinkime popieriaus formatą, srityje Padėtis – puslapio (atverstinio) padėtį popieriaus 
lape. Srityje Puslapių diapazonas nurodykime, kuriuos puslapius norime spausdinti, laukelyje Kopijų 
skaičius – kiek to paties dokumento (ar jo pasirinktų puslapių) kopijų spausdinsime. 

Dabar nurodykime dokumentą spausdinti abiejose lapų pusėse. Iš sąrašo Dvipusio spausdinimo parinktys 
pasirinkime Dvi pusės. Pirmąkart pasirinkus šią parinktį, programa atvers spausdinimo vedlį. Vykdyki-
te vedlio nurodymus ir atsakykite į pateiktus klausimus. Programa turi įsiminti pasirinkto spausdintu-
vo spausdinimo nuostatas tam, kad vėliau galėtų išspausdinti dokumentą abiejose lapų pusėse. 

Spragtelėkime mygtuką Spausdinti. Programa išspausdins visus nelyginių atverstinių puslapius ir 
patars, kaip reikia įdėti į spausdintuvą išspausdintus popieriaus lapus, kad būtų spausdinami lyginių 
atverstinių puslapiai. 
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Norint leidinį spausdinti spaustuvėje, jį reikia tinkamai parengti spaudai. Jau minėjome, kad viso teksto 
ir grafinės medžiagos leidinyje spalvos turi būti nurodytos modelyje ŽPGJ. Be to, būtina pasirūpinti, 
kad taškinės grafikos iliustracijų, naudojamų leidinyje, formatas būtų tiff, o skiriamoji geba – ne 
mažesnė kaip 300 dpi. Spaustuvei paprastai pateikiamas sumaketuoto leidinio failas, įrašytas specialiu 
pdf formatu. Jį galima sukurti naudojantis meniu Failas komanda Įrašyti kaip. Atsivėrusiame dialogo 
lange iš sąrašo Įrašomo failo tipas reikia pasirinkti PDF.

Spaustuvėje leidinys spausdinamas lankai̇̃s – po 8, 16 arba 24 leidinio puslapius 60×90 cm dydžio 
popieriaus lapo vienoje pusėje. Puslapių skaičius lanke priklauso nuo leidiniui pasirinkto popieriaus 
lapo formato. Pavyzdžiui, spaudos lanką sudaro 8 šio vadovėlio puslapiai (vadovėlio lapų formatas yra 
A4). Spaustuvėje spaudos lankas išspausdinamas visas iš karto, po to sukarpomas ir, jei reikia, sulanks-
tomas ir susegamas. Kai gaminama knyga, sulankstyti popieriaus lapai susegami ir suklijuojami, po to 
įrišami į viršelį. 

     Klausimai

Kas yra atverstinis? 1. 
Kaip nurodyti programai brošiūros puslapius rodyti atverstiniais?2. 
Kaip galima puslapį perkelti į kitą dokumento vietą? Ar galima perkelti į kitą dokumento 3. 
vietą atverstinį?
Kaip galima sunumeruoti dokumento puslapius?4. 
Kokiu sutartiniu ženklu dokumento šablone žymimas puslapio numeris?5. 
Kaip galima pakeisti puslapių numerių formatus?6. 
Kodėl reikia nurodyti puslapių numerių formatą šablono atverstinio abiejuose 7. 
puslapiuose?


