
Adobe InDesign. За какво се използва и как да го научим? 

 

Ако искате да се научите как да използвате Adobe InDesign в дълбочина, 

да усвоите важни похвати и добри практики при работа с този софтуер. 

Ако имате желание да създавате красиви материали за предпечат, то тази 

статия ще Ви е от полза. 

Затова Ви съветвам да отделите няколко минути и да прочетете 

информацията в нея. 

Какво представлява Adobe InDesign? 

Adobe InDesign е най-популярният софтуер за предпечатна подготовка. 

Той Ви дава отличен контрол върху дизайна и типографията. 

 

 

Основните преимущества и функционалности, които предлага 

програмата, са: 

• пълна интеграция чрез директни линкове с другите приложения на 

Adobe – Photoshop, Illustrator, Acrobat, GoLive и InCopy (за 
улеснение на използващите я); 

• съвместимост с издателските програми QuarkXpress и Pagemaker; 
• възможност за използване на шаблонни страници и автоматично 

номериране на страници; 
• улеснена работа с големи обеми текст и създаване на документи с 

много страници; 



• употреба на външни обекти, които могат да се вграждат в дизайна и 
по този начин съхранените файлове са по-малки; 

• създаване на изходни файлове, като се запазват елементите в 

първичния им формат (растерен или векторен); 

А какво представлява „предпечатът“ и какви са основните 

принципи, които трябва да следвате при него, ако искате да се 

озовете с красив краен продукт? 

В предпечатната подготовка има някои строги правила, които трябва да 

спазвате, ако искате рекламният Ви материал да изглежда така, както сте 

го направили графично. Те са: 

• Реален размер – когато правите брошура в размер 210х297 мм 
(А4), това означава, че трябва да работите в такъв формат през 

софтуерния продукт. Не може да искате такава брошура, но да 
работите в размер 200х150 мм, например, защото така Ви е по-

удобно. 
• CMYK – това са цветовете за печат. Cyan, Magenta, Yellow и 

Black. Ако искате печатната машина да отпечата правилно всички 
цветове, трябва да работите с този цветови модел. Не правете 

предпечат в RGB (Red, Green, Blue), защото в последствие ще се 

наложи да преправяте целия графичен дизайн в CMYK. 

 

• Висока резолюция – за печатарския бизнес това е от основно 

значение. Една снимка за рекламен материал, в зависимост от вида 
му, трябва да е минимум 150 dpi, като най-добрият и 

препоръчителен вариант е 300 dpi. 
• Ножове – от съществено значение. Това е термин в предпечата и 

се има предвид „от къде ще минат ножовете на машината за рязане, 



така че да не пострада рекламният материал“, тоест да е в цялостен 
вид. Най-често печатарите изискват по 3-5 мм от всички страни да 

бъдат оставени за ножовете. Това се нарича „раздувка“. 

История 

Adobe InDesign e софтуер, разработен от Adobe и е част от пакета 

Creative Suite (CS). 

Предшественик на InDesign е софтуерът  Adobe PageMaker, разработен 

през 1994 г.. 

За по-малко от 4 години програмата губи пазарен дял и е изместена от 

конкурента си QuarkXPress. 

Но Adobe не се отказват и предлагат по-добър и качествен продукт и 

пускат на пазара InDesign 1.0 през 1999г. 

С времето InDesign успява да се наложи като по-добрата и предпочитана 

програма и става любим помощник на всички, работещи в сферата на 

дизайна. 

Като част от семейството на Adobe, InDesign предлага лесна и 

удобна връзка с останалите програми на компанията. 

Производителите полагат извънредно много усилия в измислянето и 
внедряването на иновативни и лесни за ползване инструменти, които да 

дадат на потребителите възможност да създадат професионално 

изглеждащи и елегантни страници за печат. 

Затова всяка следваща версия предлага още по-полезни и улесняващи 

работата настройки и функционалности. 

Кой го използва? 

Програмата е подходяща за всички, които имат усет към детайла и интерес 

към графичния дизайн. 

Тя може да се използва както от начинаещи за направата на малки лични 
или училищни проекти, така и от всички професионалисти в сферата 

– графични и уеб дизайнери, фотографи и криейтив артисти. 

И най-добрите специалисти не могат да творят без приложенията в Adobe 
InDesign, които са безценен и мощен инструмент за превръщането на 

смелите идеи и мечти в прекрасни продукти и произведения на 

изкуството. 

 


