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УДК  655.25

Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання*
Виробничий етап

Вибір поліграфічного підприємства.
Вибір паперу

Ще до того, як ви розпочали верстання, необхідно точ-
но визначити витрати на видання. Треба вибрати полігра-
фічне підприємство, в якому здійснюватиметься друкуван-
ня, і спеціалізоване підприємство, якому ви замовите додру-
карську підготовку видання. Критеріями вибору, безумовно,
стануть не тільки ціни на послуги, які надаватимуться. По-
трібно визначити, чи зможуть вони задовольнити ваші тех-
нічні вимоги. Особливо високими вони будуть при кольо-
ровому друку. На поліграфічному підприємстві варто з’ясу-
вати:

· який спосіб друку, запропонує вам поліграфічне
підприємство?

· скільки фарб використовує офсетна машина? Не
варто друкувати багатокольорові видання на одно-
фарбовій офсетній машині. У цьому випадку
необхідно буде кілька прогонів, що значно знизить
якість друку і збільшить його строки.  Якщо ваше
видання передбачає чотирьохкольоровий друк і
наявність додаткового плашкового кольору (на-
приклад, друкування бронзовою фарбою), то пере-
вагу варто віддавати поліграфічному підприємству,
яке має п’ятифарбові машини;

· які строки виготовлення тиражу?
· чи має поліграфічне підприємство значний досвід

роботи з комп’ютерними оригінал-макетами?
Попросіть поліграфічне підприємство надати зразки

друку і переконайтесь, що їхня якість задовольняє вас.
Вибираючи поліграфічне підприємство, ви маєте бути

готовими відповісти на такі запитання:
· який папір буде обрано для друкування тиражу?
· скільки кольорів буде використано?
· у якій формі подавати плівки для виготовлення

офсетних форм і хто буде виконувати підготовку
спускового макета?

· які розміри полоси набору?
· хто буде виконувати перевірку правильності кольо-

ропередачі?
На цьому етапі визначають ключові технічні парамет-

ри макета: розміри видання, фарбовість і фарби, що вико-
ристовуватимуться, лініатура растру для растрових графіч-
них зображень, параметри трепінга тощо. Ці параметри за-
лежать саме від поліграфічного підприємства, його техніч-
них можливостей і паперу.

Залежно від того, яким форматом, обсягом, тиражем
буде виконуватись ваше видання і в які строки випуску,
необхідно вибрати найоптимальніші типи друкарських ма-
шин. Якщо для вашого видання потрібна висока точність
передачі кольору, переконайтесь що на поліграфічному під-
приємстві є необхідне для цього обладнання, узгодьте сис-
тему кольорів,  що буде використано.  З’ясуйте,  в якому по-
рядку фарби будуть наноситися на папір. Це допоможе пра-
вильно використати такі прийоми оформлення, як виворіт,

приглушення кольору або отримання кольору шляхом нане-
сення фарби на фарбу.

Маючи відомості щодо паперу і друкарського облад-
нання, на якому буде віддрукований тираж, можна вибрати
оптимальну лініатуру растру. Ця величина відіграватиме
визначальну роль під час сканування фотографій і виконанні
кольорових розтягувань.

Наприклад, недоцільно виводити оригінал-макет з
лініатурою 175 ліній/дюйм для наступного  друкування на
газетному папері. Це не тільки не сприятиме якості, а й ка-
тастрофічно знизить її. Марною буде і робота зі сканування
й обробки зображення з роздільністю 350 точок/дюйм.

На поліграфічному підприємстві вам можуть підказа-
ти, як при мінімальних змінах оригінал-макета звільнитися
від необхідності займатися трепінгом.

У якому вигляді поліграфічне підприємство хоче отри-
мати оригінал-макет? Його достатньо віддрукувати на лазер-
ному принтері з високою роздільністю чи потрібне виве-
дення на фотоскладальний автомат? В останньому випадку
відбитки мають бути представлені у вигляді позитивів на
фотопапері зі спеціальним покриттям чи у вигляді негативів
на плівці? Якщо фотоформи виготовлятимуться спеціалізо-
ваним підприємством, які вказівки щодо їх виготовлення
слід передати з оригіналом?

Яким має бути зображення на фотоматерілі — нега-
тивним чи позитивним, прямим чи дзеркальним, емульсією
вгору чи емульсією вниз? Чи прийме поліграфічне під-
приємство кольоропроби спеціалізованого підприємства? Чи
буде виготовлено контрольний видбиток перед початком
друкування тиражу?

На спеціалізованому підприємстві з’ясуйте, в якій фор-
мі вам треба представити макет:  у вигляді верстки чи гото-
вого файла, яким форматам графічних файлів віддати пере-
вагу, а також щодо шрифтів, пакетів, в яких треба готувати
графічні матеріали, формату фотоскладального автомату.
Якщо вам необхідне високоякісне сканування фотографіч-
них матеріалів, то варто дізнатися, чи зможе спеціалізоване
підприємство вам його запропонувати і чи є у нього мож-
ливість зробити кольоропробні відбитки. Одне з головних
питань, які слід з’ясувати, — чи здійснить спеціалізоване
підприємство трепінг видання, якщо у цьому буде необ-
хідність.

Книга вже зверстана, плівки передано на поліграфічне
підприємство, вирішено всі фінансові питання видання. Але
ще не з’ясовано питання паперу. Його роль у виданні дуже
значна. Взагалі, макет видання необхідно створювати, вихо-
дячи з того, на якому папері буде друкуватися ваше видан-
ня.  Це важливо не тільки з технологічної точки зору,  а й з
позиції дизайну видання в цілому.

Вид і якість паперу оцінюються за рядом параметрів.
Серед них важливими є такі:

1. Вага чи щільність паперу. Це дає змогу оцінити тов-
щину і цупкість паперового аркуша. Одиниця виміру —
грам/м2.  Вимірюється як вага в грамах аркуша паперу пло-
щею в 1 квадратний метр.
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2. Ступінь білизни. Показує, яку кількість падаючого
світла відбиває папір. Одиниця виміру — відсоток. Цей по-
казник найсильніше впливає на легкість читання, оскільки
контраст шрифту знаходиться в прямій залежності від білиз-
ни паперу. Однак необхідно враховувати, що папір з висо-
ким процентом білизни (95—99%), особливо папір з покрит-
тям, хоча і підвищує контраст букв і паперового аркуша, але
спричиняє швидку втому під час читання. Папір з однако-
вим ступенем білизни може мати різноманітні відтінки. Най-
приємніший для ока папір пастельних відтінків, особливо
кремових.

3. Структура і пористість. Цей параметр важливий при
виборі технології друку, оскільки залежно від структури па-
перу і пористості змінюється його властивість усмоктувати
фарбу. Так, чим гладкішою є поверхня паперу (чим силь-
ніше каландровано папір), тим менше він усмоктує фарби.
На папері з великою пористістю можна друкувати з великою
швидкістю рідкими фарбами, для добре каландрованого
паперу підходять в’язкі густі фарби.

4. Наявність покриття і його тип. Папір для видання
може бути з покриттям і без нього. Папір з покриттям, який
називають також крейдованим, покривають особливим ша-
ром білил, що підвищують ступінь білизни паперу і збіль-
шують гладкість поверхні. Крейдований папір найкраще
підходить для друкування повнокольорових видань, оскіль-
ки через низьку властивість усмоктування поверхні кольори
виходять яскравими і насиченими. Однак крейдований папір
набагато сильніше відбиває світло, що призводить до втом-
лення очей і робить його малоприйнятним для друкування
великих обсягів тексту.

5. Фактура. Фактура паперу — параметр суб’єктивний,
що впливає на його сприйняття. Папір може бути глян-
цевим, матовим, з тисненням, шорстким або гладким тощо.
Поєднання фактури і відтінку паперу дає змогу вибрати
необхідний сорт для створення визначеного художнього
ефекту.

Вибираючи папір, необхідно точно уявляти, яке вра-
ження хочете справити вашим виданням. Дотепер нерідко
трапляються випадки, коли папір вибирають, виходячи з
того, який дешевший, або який є в наявності; або за мето-
дикою: дорого — значить добре. Найнеприємніше, коли для
надання виданню "солідності" береться достатньо дорогий
крейдований папір підвищеної білизни, а для економії вит-
рат верстання проводять з мінімальними полями, малими
кеглями шрифтів тощо. За ті самі гроші можна було б вида-
ти книгу більшого обсягу, легшою для читання, викорис-
тавши звичайний цупкий папір (115—120 г/м2). Інша край-
ність — економія на папері там, де заощаджувати просто не-
можна. Зрозуміло, що люди купуватимуть дещо дорожчу
книгу, якщо вона виглядатиме набагато краще.

Для видань, у яких мало ілюстрацій, а основне смис-
лове навантаження припадає на текст (тобто для літератур-
них творів), найкраще підходить звичайний офсетний папір.
Книга, яка віддрукована на газетному (або низькоякісному
офсетному) папері, відразу підсвідомо переноситься в роз-
ряд "дешевого чтива".

Для книг надто важливим показником є щільність па-
перу. Існує правило, згідно з яким щільність паперу в книзі
має відповідати її формату. Визначити, чи достатню щіль-
ність паперу вибрано для певного формату, дуже просто.
Якщо сторінка,  яка взята за ріжок,  не провисає і не зми-

нається під власною вагою, то її щільність достатня. Заз-
вичай це папір щільністю 70—90 г/м2. Однак з цього пра-
вила є кілька винятків. Тонший папір (40—60 г/м2) допус-
тимо використовувати у книгах великого обсягу, наприклад
словниках. Однак треба розуміти, що читати таку книгу
буде вже не так зручно. Товстіший папір доцільно викорис-
товувати, якщо вам необхідно надати виданню "солідності"
або збільшити товщину книги при малому її обсязі. Зазвичай
дуже вдало виглядають книги зручного "кишенькового"
формату, видрукувані на 120-грамовому офсетному папері в
палітурці. Так найкраще оформляти збірку віршів, також
цей папір дуже підходить для дитячих книг.

Для видання книг, в яких ілюстрації відіграють таку
саму роль,  як і текст,  наприклад,  книг з комп’ютерної гра-
фіки, краще зупинитися на матовому крейдованому папері.
Такий папір підійде і для видання альбомів з мистецтва.
Підійде для альбомів і глянцевий крейдований папір, в усіх
інших випадках його використання варто уникати. Глянце-
вий крейдований папір призначений здебільшого для видан-
ня рекламної та акцидентної продукції: плакатів, буклетів,
запрошень, етикеток та інших видань, які несуть мінімальне
текстове навантаження, мета яких — максимально при-
вертати увагу.

Ще один не менш важливий критерій — прозорість.
Надто велика прозорість — це мінус, оскільки відобра-
жається відбиток на зворотному боці аркуша.

Також потрібно пам’ятати, що папір для офсетного і
цифрового друку має суттєві відмінності. Найочевиднішими
є такі: папір для цифрового електрографічного друку сильно
нагрівається (близько 200оС), а тому в його складі не по-
винно бути компонентів, які можуть розплавитися, підго-
ріти, задимитися або виділяти запах. Пористість паперу,
призначеного для цифрового друку, спеціально знижена,
щоб найдрібніші частки тонеру лягали рівніше.

У всіх серйозних фірм, що торгують папером, обов’яз-
ково є каталоги його зразків, вітчизняних і зарубіжних ви-
робників, серед яких ви зможете вибрати такий, що підійде
саме вашому виданню.
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