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Вступ
Програмний продукт Scribus можна використовувати для створення
будь-якого виду публікації, таких, наприклад, як газета, навчальні матеріали,
технічна документація, візитки та багато іншого, де потрібні серйозні
можливості по обробці зображень, а також точне управління типографією і
розмірами зображень.
Scribus є вільно поширюваним міжплатформним програмним
продуктом, який працює як під операційною системою Windows, так і під
управлінням ОС Linux, що дозволяє вирішувати широкий спектр завдань по
верстці документів на професійному рівні.
Актуальність використання Scribus помітно зросла у зв'язку із
застосуванням
для
створення
документів.
презентацій,
які
розповсюджуються через Інтернет у форматі JPEG, PDF та ін.
Scribus рекомендований викладачам для використання у підготовці
методичних матеріалів із будь-якого предмету. Дидактичні матеріали можуть
виступати як учнівські газети, буклети, плакати, так і інші види поліграфічної
продукції, які використовуються у навчанні.
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І. СТВОРЕННЯ ГАЗЕТИ
Створення документа в Scribus складається з наступних кроків:
Створення на диску робочого каталогу з усіма матеріалами майбутнього
проекту – текстами, графікою, допоміжними файлами (розрахунки
розміру і кількості сторінок, статті та інше). У цьому ж каталозі буде
розташовуватися власне проект Scribus.
Аналіз наявного для друку матеріалу і формулювання варіанту (або
варіантів) його подачі. На цьому кроці продумується дизайн документа.
Налаштування параметрів сторінки й параметрів всього проекту виходячи
з вимог попереднього пункту.
Створення текстових блоків, вибір стилю, розміру, шрифтів, кольору і т.п.
Створення блоків з графікою, вставка та налаштування зображень.
Виконання додаткової обробки документа – вибір початкового номера
сторінок, створення змісту, титульного аркуша і т.п.
Збереження документа в одному або декількох форматах з урахуванням
призначення документа.
Для створення газети будемо використовувати формат A4, для цього у
вікні Створення нового документа виставимо такі параметри:
Розмір – А4.
Макет документа – парні сторінки.
Орієнтація – Портрет.
Кількість сторінок – 8 (на ваш розсуд).
Приклад на рис.1.

Рисунок 1 – Створення документа
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Усі інші параметри залишаємо рівним значенням за замовчуванням.
Порожній документ за такими параметрами показаний на рис. 2.

Рисунок 2 – Створений документ
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ІІ. ТЕКСТОВИЙ БЛОК
Текстові блоки є основними структурними елементами публікації в
газеті. Для того щоб вставити текстовий блок, потрібно натиснути на кнопку
Додати текстовий блок на панелі Інструменти (рис.3).

Рисунок 3 – Панель Інструменти
або вибрати пункт меню Вставка → Текстовий блок (рис.4).

Рисунок 4 – Пункт меню Текстовий блок
Для вставки текстового блоку, після активації інструменту Текстовий
блок, необхідно за допомогою миші розтягнути та встановити розмір
текстового блоку шляхом перетягування контуру. Для цього кликніть мишею
і перетягніть діагонально курсор, утримуючи праву кнопку і маючи в своєму
розпорядженні блок на сторінці. Те місце сторінки, в якому ви клацніть
мишею, буде одним кутом блоку, а там, де відпустили кнопку миші – іншим.
Щоб видалити текстовий блок, слід зробити його активним, клацнувши
по ньому, а потім натиснути кнопку Delete або комбінацію клавіш Ctrl + X.
За допомогою інструменту Текстовий блок (або клавіші Т) додаємо
текстовий блок, в який надалі завантажуємо текст.
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ІІІ. ДОДАВАННЯ КОЛОНОК
Для додавання колонок в текстовому блоці, необхідно правою кнопкою
миші в контекстному меню вибрати Властивості → Текст → Стовпці та
відстані до тексту поставити в осередку Стовпці цифру 3 (або 2, залежно від
бажаної кількості колонок). Ширину між стовпцями можна регулювати, раджу
поставити 160,00 pt (рис. 5).

Рисунок 5 – Додавання колонок
Для введення тексту клацнемо правою клавішею миші в будь-якому
місці текстового блоку, спливе контекстне меню, активуємо режим Змінити
текст. Введемо текстову інформацію (або вставимо заздалегідь скопійований
текст) в кількості, достатній для заповнення всіх трьох колонок тексту.
Редагування тексту здійснюється в текстовому блоці, натисніть правою
кнопкою миші Змінити текст (клавіатурна комбінація Ctrl + Т), або виберіть
меню Правка → Змінити текст. Відкриється вікно редактора Story Editor
(рис.6).
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Рисунок 6 – Додавання тексту
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IV. ЗВ'ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ БЛОКІВ
Буває так, що текст повинен продовжуватись в іншому блоці, наприклад,
на іншій сторінці. Адже не можна розтягнути один блок на дві сторінки
відразу. Також бувають ситуації, коли на одній сторінці текстові блоки
повинні мати різну форму і розташовуватися в різних місцях, але містити
пов'язаний текст. Для вирішення цієї проблеми використовують зв'язування
текстових блоків.
Якщо текстові блоки пов'язані між собою, то текст, що не вмістилося в
одному блоці, «перетікає» в наступний в ланцюжку пов'язаних блоків.
Для встановлення зв'язку між блоками на панелі Інструменти є кнопка
Зв'язати текстові блоки (клавіша N). Спочатку виділяють перший текстовий
блок, потім активують цей інструмент і клацають по другому блоку. Далі,
якщо потрібно, другий блок може бути пов'язаний з третім і так далі (рис.7).

Рисунок 7 – Зв'язування текстових блоків
Якщо треба розірвати зв'язок, то використовують інструмент Розірвати
зв'язок текстових блоків (клавіша U), як на рис.8.
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Рисунок 8 – Розв'язування текстових блоків
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V. РОБОТА ІЗ ШАРАМИ
Для зручності роботи об'єкти в Scribus можна розбити на шари, в
кожному з яких буде знаходитися незалежна частина композиції. Під шаром
розуміється абстрактна площина, де лежить група об'єктів (фото або текст).
Існує можливість її редагування незалежно від іншої групи, що лежить на
іншому шарі.
Шари корисно використовувати, якщо вам потрібно працювати над
виданням і потрібна складна робота щодо форматування. Форматувати
доводиться і текст статті, і шапку (заголовок), і підрубрики (підзаголовки).
Такий підхід зручний при макетуванні сторінок газети. На один рівень
можна розмістити фоновий малюнок, на інший – текст. Таким чином ми
отримаємо текст на тлі малюнка.
Щоб відкрити діалогове вікно управління шарами, перейдіть в пункт
меню Вікна → Шари (рис.9).

Рисунок 9 – Створення шару
У діалоговому вікні Шари ви побачите вже створені шари, які містять
всі ваші об'єкти. Наведемо функціональне призначення опцій діалогового
вікна Шари. Якщо ви знімете галочку з поля навпроти необхідного шару під
зображенням «очі», всі об'єкти цього шару зникнуть.
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Рисунок 10 – Приклад зміни шару фону
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VІ. РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ В STORY EDITOR
Після введення інформації в редактор Story Editor розіб'ємо текст
на абзаци (використовуйте кнопку Tab) і зробимо вирівнювання по
ширині (рис.11).

Рисунок 11 – Додавання і редагування тексту
Story Editor має шаблонний набір інструментів:

для вирівнювання тексту
для зміни розмірів тексту
для зміни міжрядкової відстані
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для зміни кольору тексту
Група інструментів для зміни регістру і додавання деяких ефектів
(рис.12).

Рисунок 12 – Група інструментів для зміни регістру
Зупинюся на функціональному призначенню останнього ряду деяких
кнопок:
Підкреслення тексту, включаючи інтервали між словами. Можна
змінювати товщину і вертикальну позицію (зміщення).
Підкреслення тільки слова. Можна змінювати товщину і вертикальну
позицію (зміщення).
Нижній індекс. Перекладає текст в нижній регістр.
Верхній індекс. Перекладає текст у верхній регістр.
Всі прописні (прописними буквами).
Капітель (маленькі заголовні).
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У результаті форматування може вийти як показано на рис.13.

Рисунок 13 – Приклад форматування тексту
Існує можливість редагування текстового блоку безпосередньо на
головній сторінці. Для цього клацніть по блоку подвійним кліком, ви
побачите миготливий курсор в тому місці, куди буде проводитися введення
тексту, або здійснюватися редагування. Що б вийти з редактора, клацнете на
порожньому місці біля сторінки.
Зверніть увагу, що будь-яка стаття повинна мати назву та автора (або
посилання на інтернет-ресурс). Назву необхідно помістити на самий верх і
зробити більшого розміру щодо основного тексту (рис.14).
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Рисунок 15 – Приклад назви та автора статті
Бажано додати фотографії до статті. Ілюстрацію додаємо за
допомогою інструменту Додати зображення. Як і у випадку із заголовками
ключовим моментом є активація опції Обтікання текстом. Для включення
опції Обтікання текстом необхідно при виділеному графічному блоці
викликати меню його властивостей і на вкладці Обриси активувати опцію
По контурах блоку. Цю опцію потрібно застосувати до кожного графічного
блоку перед його позиціюванням. Після розміщення графічних блоків, газета
прийме свого остаточного вигляду (рис.16).
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Рисунок 16 – Приклад сторінки газети
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VІІ. ЕКСПОРТ У ЗОВНІШНІ ФОРМАТИ
Scribus має власний формат зберігання даних – sla, який повністю
документований і заснований на специфікації XML. Але крім цього, Scribus
дозволяє зберігати готову публікацію і в інші формати. Для експорту в інший
формат необхідно вибрати пункт меню Файл → Експортувати, а далі в
спадному меню вибрати потрібний формат експорту.
Найбільш часто використовується JPEG (Joint Photographic Experts
Group) один з популярних растрових графічних форматів, застосовуваний
для зберігання фотозображень і подібних до них зображень, призначений для
подання поліграфічної продукції. Значна кількість сучасного професійного
друкарського обладнання може безпосередньо працювати з документами в
цьому форматі.
Практично у всіх сучасних операційних системах, існують додатки для
роботи з документами в цьому форматі. Для експорту в цей формат виберіть
пункт меню Файл → Експортувати → Зберегти як зображення (Ctrl +
Shift + E) (рис 17, 18).

Рисунок 17 – Експорт документа у формат JPEG
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Рисунок 18 – Експорт документа у формат JPEG
Де «Експортувати в каталог» – це шлях, куди зберегти файл.
«Діапазон» – це номер сторінки, яку ви конвертуєте.
Приклад створеної сторінки у форматі JPEG на рис.19.

Рисунок 19 – Сторінка газети у форматі JPEG
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Висновки
Scribus – це вільно-розповсюджуваний аналог відомих видавничих
систем для візуальної верстки. У таких додатках, на сьогодні, створюються
газети, журнали, рекламні буклети і т.п.
Scribus – це відмінна альтернатива таким програмам, як Word, з огляду
на те, що повна версія Word є платною. Scribus ж абсолютно безкоштовний,
але за кількістю функцій не поступається відомому творінню Microsoft.
В якості особливості варто виділити той факт, що Scribus має власний
формат документів. Володіє великою кількістю «гарячих клавіш», що дуже
полегшує роботу. Активована перевірка орфографії. Scribus часто
оновлюється і доповнюється новими приємними можливостями. Відмінно
підійде для використання у навчальних закладах.
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