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ЯКІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИКОНАННЯ КНИГИ  

ЕДГАРА АЛЛАНА ПО «ЗОЛОТИЙ ЖУК» (ВИДАВНИЦТВО 

«ДНІПРО») 

 
До основних видів мистецтва завжди відносили й більшість 

книжкових видань. Сьогодні ми починаємо про це забувати, адже книга 

стала доступна кожному, а її виробництво прагне бути максимально 

швидким і дешевим. Водночас, саме зараз розвиток технологій зумовило 

появу нових способів поліграфічного виконання та обробки різних 

книжкових елементів. 

Художня література – це семіотична система, спосіб комунікації, що 

відображає певну сферу художньої діяльності і словесну художню 

діяльність [2]. 

Питання поліграфічного оформлення видання в усі часи привертало 

увагу науковців і практиків, зокрема Ю. Адамова, С. Антонової, 

Н. Гончарової, Н. Дубіної, Е. Огар, З. Партика, В. Пахомова, 

М. Тимошика, С. Яреми та ін. Із розвитком науки й технологій 

змінюються технологічні процеси підготовки до друку видань, крім того, 

змінюються й потреби читачів, що впливає на оформлення видання 

відповідно до його призначення.  

Книжка «Золотий жук», автором якої є Едгар Аллан По, ще не була 

об’єктом наукового аналізу, чим і зумовлений вибір теми та актуальність 

роботи. Об’єктом наукового дослідження є книга, яка була надрукована 

видавництвом «Дніпро» у 2001 р., а предметом – особливості її 

поліграфічного виконання. Метою є виділення якостей поліграфічного 

виконання книги Е.А. По «Золотий жук». 

Одним з основних елементів поліграфічного виконання книжки є 

обкладинка, яка дозволяє художньо розкрити й доповнити зміст будь-

якого видання. Художньо-технічне оформлення обкладинки є головним 

засобом реклами, адже вона привертає увагу покупців інколи частіше, ніж 

її зміст, дає читачеві початкову загальну інформацію про книжку, тому 

дуже важливо правильно підібрати відповідне зображення, яке не тільки 

буде відображати суть книги, а й залучати величезну кількість 

потенційних покупців.  

Обкладинка видання поділена на 4 кольорові частини. Верхня 

виконана в золотистому тоні, де в лівому верхньому куті розміщений 

логотип серії видань. Нижче червоною лінійкою відділена основна 

частина оправи. Тут на чорному фоні подана назва видання літерами 

жовтого кольору. Прізвище, що розташоване над назвою, має своєрідне 

оформлення: перші літери виділені червоним кольором, інші написані 

білим. Нижче розміщена ілюстрація, на якій зображена купа 



коштовностей, серед яких виділяється золотий жук. Усе це на фоні льоду, 

що тане. Кольорове вирішення оправи − барвисте з домінуванням чорного 

як активного простору.  

Шрифтова композиція пов’язана із зображенням. Використані 

шрифти − Miriam для назви та Caurier New для написання імені автора.  [5, 

с. 13-21]. У лівому нижньому кутку палітурки розміщений логотип 

видавництва «Дніпро». На нашу думку, естетичне оформлення 

обкладинки, виконане на належному рівні, відповідає змістовому 

наповненню видання (золотий жук – переважають відтінки жовтого). 

Це видання розраховане на довготривале користування, тому не 

дивно, що оправа – це цупкий картон, обтягнутий плівкою. Він захищає 

книжковий блок від механічних пошкоджень. Корінець звичайної форми, 

адже обсяг видання становить 400 сторінок. На ньому розміщено назву 

книги, прізвище автора та логотип видавництва, усе це виконано в тих же 

кольорах, що й обкладинка [3]. 

Формат видання – 84х108 1/32мм, тобто прямокутної форми, досить  

зручний у використанні. Діючі стандарти передбачають такий формат 

книжки як один з основних, бо видання не є масивним і не порушує 

санітарно-гігієнічних норм, що висуваються до такого виду літератури.  

Ще одним важливим з точки зору технічного виконання видання є 

такий елемент, як форзац. Форзац може виконувати естетичну (якщо на 

ньому зображено певний малюнок, графіку, що служить прикрасою) або 

інформативну роль (наприклад, коли на форзаці надруковано основні 

відомості з видання, які можуть бути зведені в таблицю) [4, с. 136]. В 

аналізованому виданні форзац виконує лише свою основну роль – з'єднує 

книжковий блок із палітуркою. На ньому нічого не зображено, це 

звичайний аркуш цупкого паперу світло-чорного кольору, однак він є 

доповненням, продовженням художнього оформлення оправи. 

Титул розворотний, містить ілюстрацію з чорно-білим портретом 

автора, що супроводжується його підписом. Шрифти використані ті ж, що 

й на обкладинці та корінці. 

До елементів художньо-технічного оформлення належить і шрифт 

тексту. ДСТУ 29.6-2002 «Видання для дітей. Поліграфічне виконання. 

Загальні вимоги» вказує на те, що текст видання повинен відтворюватися 

шрифтом, який відповідає вимогам санітарного законодавства України до 

зручності читання та зорового сприйняття залежно від вікової категорії. 

Так, гарнітура шрифту книжки «Золотий жук» − Times New Roman [1]. 

Видання не містить інформації про те, на яку вікову категорію воно 

призначене, але виходячи з того, що для основного тексту книги 

використано 10 кегль, а назви підрозділів виділені жирним шрифтом та 

набрані більшим кеглем, основна частина тексту не містить 

ілюстративного матеріалу, то можна зробити висновок, що книга 

розрахована на підлітків та читачів старшого віку. 

Папір для книжкового блоку взятий офісний, тому видання буде 

довговічним і зручним у користуванні, передній обріз паперу гладкий, без 



«сходинок». Фарба високої якості, не пробивається на зворотну сторінку 

видання та не залишає слідів на руках, отже, відповідає всім гігієнічним 

вимогам, що зазначені в документі «Державні санітарні правила і 

норми. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції  для дітей». 

Отже, до особливостей поліграфічного виконання аналізованого 

видання належать:  

− ілюстрація на обкладинці чітко відображає зміст; 

− основний текст не містить ілюстрацій; 

− шрифт підібраний відповідно до вікової категорії, на яку розраховане 

видання (він читабельний, основний текст набраний 10 кеглем, а назви 

підрозділів – 14). 

Наголосимо, що питання поліграфічного виконання художньої 

літератури буде актуальним до тих пір, поки буде існувати такий тип 

книжкових видань. Для майбутнього читача оформлення видання – це 

найважливіший критерій вибору книжки, тому ми переконалися, що при 

створенні художніх видань концепція поліграфічного виконання – 

найголовніше, на що потрібно звертати увагу.  

Отже, у результаті аналізу якості поліграфічного виконання книжки 

«Золотий жук» Е.А. По можна стверджувати, що вимоги до оформлення 

такого типу видання не порушені. 
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