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13. Scrapbook –újságcikk
A digitális scrapbook oldalakat bármilyen stílusban készíthetünk. Nemcsak más scrapbook 
oldalak, hanem poszterek, szórólapok, magazin címlapok, sőt újságcikkek is szolgálhatnak 
inspirációként.

Ez utóbbi akkor lehet praktikus, ha nagyon sok szöveges mondanivalónk van és viszonylag 
kevesebb képet használnánk. Akár egy egész fotókönyvet elkészíthetünk ebben a formában. 

Bár a GIMP kifejezetten képszerkesztő program, így nem rendelkezik olyan nagytudású szö-
vegszerkesztő eszközzel, mint a speciálisan kiadványok szerkesztésére fejlesztett programok, 
mégis megoldható az újságcikk-szerű kinézet, érdemes egy próbát tenni vele.

Azt javaslom, hogy szöveget először szövegszerkesztő programban rögzítsd, ugyanis így a gé-
pelési és a helyesírási hibák is azonnal feltűnnek, könnyebben javítható, kevesebb hiba marad 
benne.

A gyakorlatban szereplő oldalhoz szükséges optimális szövegmennyiség szövegszerkesztő-
ben (formázás nélkül, alapbeállításokkal) Times New Roman betűtípussal, 11 pt méretben egy 
oldal terjedelmű. Ha ennél kevesebb szöveged van, akkor lehet több képet vagy más helykitöltő 
elemeket is alkalmazni.

A gyakorláshoz használhatjuk a Lorem Ipsum Generátort.

Kezdésként 6 bekezdést generáljunk.

Az oldalhoz a következő kétféle betűkészletet fogjuk használni.

Abril Fatface a címfelirathoz. Itt töltsd le: http://www.fontsquirrel.com/fonts/abril-fatface

és

Times New Roman (alap betűtípus, ami a számítógépeden már bizonyára megtalálható, de 
használhatsz hozzá bármilyen más talpas reneszánsz vagy barokk antikvát.

A következő képeket is használhatod:
• http://pixabay.com/hu/lap-%C5%91sz-levelek-erd%C5%91-piros-lev%C3%A9l-8287/
• http://pixabay.com/hu/pad-fall-park-pihen%C3%A9s-sit-%C5%91sz-560435/
• http://pixabay.com/hu/%C5%91sz-fa-kisebb-fa-term%C3%A9szet-

b%C3%BCkkfa-205588/

Az oldal előkészítése során fontos szerep jut a vonalzónak. Mivel az újságszerkesztés igen 
nagy pontosságot igénylő műfaja a kiadványtervezésnek, így – annak ellenére, hogy a scrap-
book egy kötetlen hobbi - ha igazán szeretnénk magazinoldal kinézetet, érdemes rászánni az 
időt.
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A GIMP megnyitása után hozzunk létre egy új képet a következő méretekben (Fájl/Új menüpont-
tal): 3600x3600 pixel+fehér háttér. Húzzunk be segédvonalat függőlegesen és vízszintesen is 
300 pixel-nél a kép bal felső sarkában. (Érdemes kinagyítani a képnézetet)

Majd a jobb alsó sarokban is 3300 pixelnél

Mentsük el xcf formátumban: Fájl/Mentés

Húzzunk be egy függőleges segédvonalat pontosan a kép felénél, azaz 1800 pixelnél
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A következő függőleges felezővonal pontosan a bal oldali 300 pixel és a középső 1800 pixel kö-
zött legyen. Így számoljuk ki: 1800-300=1500 1500/2=750 300+750=1050. Tehát 1050 pixelnél.

Hozzunk létre egy új, átlátszó rétegek a Rétegek párbeszédablakban. A téglalap kijelölő eszközt 
válasszuk ki. Állítsuk be a rögzített méretarányt 1:1 értékre. Húzzunk egy kijelölést a két segéd-
vonal közé.

A kitöltési eszközt válasszuk ki. Az előtérszín legyen fekete. Kitöltés előtérszínnel és a Teljes 
kijelölés kitöltése beállításokat válasszuk. Kattintsunk a kijelölésen belül. A Rétegek párbeszéd-
ablakban az új átlátszó réteg legyen kiválasztva

Réteg/Vágás kijelölésre menüpont alkalmazásával vágjuk a réteg méretét a kitöltött pixelekre.
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Az új fekete négyzet rétegének helyezgetésével húzzuk be a további segédvonalakat a képen 
látható formában

Állítsuk be a szöveghasábok közti távolságokat jelző vonalakat is valamennyi függőleges ne-
gyedelő vonaltól 25-25 pixel távolságban jobbra és balra. (Ehhez nagymértékű nagyításra lesz 
szükség

A vonalzók behúzása után így néz ki a kép ablak:
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Tipp: El lehet menteni most sablonként más néven, hogy később is fel lehessen használni 
hasonló elrendezésekhez. Ha ezt megtettük, mentsük el még egyszer az eredeti nevén, ahhoz 
hogy folytatni tudjuk a tervezést

A sok vonalazás után végre elkezdhetjük az oldal kitöltését. 

Válasszuk a szöveg eszközt. Azon belül állítsuk be az Abril Fatface nevű betűt, a méretezés 
mértékegysége legyen pt, az igazítás középre történjék, a betűszínt hagyjuk feketének. Húz-
zunk egy szövegkeretet a felső margó alá. Szélessége pontosan a jobb és bal margót jelző se-
gédvonalak közti terület legyen és a magassága is legyen viszonylag nagy. (Később igazítható, 
ha túl alacsony vagy magas lesz)

Írjuk be Családi Hírlap. Majd a méretet emeljük az eszközbeállítások ablakban addig, míg el 
nem éri a teljes nagyságot.

Hozzunk létre egy új, átlátszó réteget, majd a téglalap kijelölővel húzzunk egy vízszintes sávot 
a felső fejléc vonal számára.



73www.7szindizajn.hu

A kitöltési eszközzel, fekete előtérszínnel töltsük ki a kijelölés területét ezen az új átlátszó réte-
gen

Egy újabb rétegen az előzőnél keskenyebb sávot is húzzunk a téglalap kijelölő eszközzel a cím 
alatt is. Ezt is töltsük ki feketével. Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit.

Lehet írni a főcím alá egy alcímet is. Ügyelve arra, hogy ne lógjon bele az előző szövegkeretbe, 
húzzunk egy ugyanolyan hosszút keretet a szöveg eszközzel, mint amekkora az első is volt. 
A betűméret legyen 18 pt, Shift billentyűvel rögzítsük a nagybetűt és írjuk be az alcímet pld: 
AMELYBEN ELMESÉLJÜK, MI TÖRTÉNT VELÜNK A HÉTEN.
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Ezt a szöveget tegyük közvetlenül a főcím alá. Igazítsuk meg a fejléc dekorációs vonalait is. Az 
áthelyezési eszköz beállításainál most az aktív réteg áthelyezése opció a kényelmesebb beállí-
tás.

A Fájl/Megnyitás rétegként menüponttal nyissuk meg az őszi fotókat. Adjunk hozzájuk átlátszó-
ságot. Rétegek ablakban jobb egérgombbal hívjuk le a helyi menüt és válasszuk az Alfa csator-
na hozzáadása menüpontot.

Az áthelyezési eszközzel mozgassuk a képeket az alábbi ábrán látható pozíciókba, majd az át-
méretezési eszközzel, a méretarány megtartásának bekapcsolásával méretezzük az első fotót 
két hasábnyi szélességűre.
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A másik két fotó szélessége egy hasábnyi legyen

Rendezzük el a fotókat.

Írjunk be egy oldalcímet. Pld ŐSZI KIRÁNDULÁS. Betűtípus Times New Roman Bold, középre 
igazítás, fekete szín, a méretét pedig addig emeljük, míg el nem éri a két sávnyi szélességet.

Következik a szöveg beírása. A Lorem Ipsum generátorral készítsünk 6 bekezdésnyi szöveget. 
Majd másoljunk ki az első bekezdést.

Az eszköztárból a szöveg eszközt, azon belül a Times New Roman betűtípust válasszuk, mé-
retét állítsuk 10 pt-re, az igazítás sorkizárt legyen. Húzzunk szövegkeretet az első hasáb sza-
badon megmaradt területén belül. A kereten belül jobb egérgombbal kattintva lehívott helyi 
menüből a Beillesztés menüpontot válasszuk ki:
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Beillesztés után állítsuk be az első sor behúzása opciót. Ennek mérete vagy a betűméret, vagy 
pedig a betűméret kétszerese legyen. (10 pt esetében 10-re vagy 20-ra állítsuk) Első sor behú-
zása helyett ki is hagyhatunk egy sort a bekezdések tagolása érdekében, de a két megoldást 
(sorbehúzás és sorkihagyás) egyszerre ne alkalmazzuk.

Ha még van egy kis hely a hasábban, folytassuk a szöveget a már megkezdett szövegkereten 
kereten belül. Másoljunk ki egy-két mondatot az alapszövegből (Lorem Ipsum generátor) és 
enter leütése után, a beillesztés menüponttal illesszük be az első bekezdés után.

Egy újabb szövegkeretben folytassuk a második hasáb területén belül ugyanezt. Ha kicsi a hely, 
akkor egyszerre csak egy bekezdést illesszünk be, majd pedig ami még odafér, hogy a szöveg 
folyamatossága megmaradjon.
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Ha nem fér ki a teljes szöveg, vagy túl nagy üres hely maradt, a képek méretén és vágásán is 
lehet módosítani. Például ha kicsit nagyobb maradt a térköz az első fotó alatt, akkor annak a 
méretét először növeljük meg a méretarány megtartása mellett.

Ezután vágjuk le a felesleges részeket. Jelöljük ki a téglalap kijelölő eszközzel, majd a Szerkesz-
tés/Kivágás menüpontot alkalmazzuk a rétegen.

A hátteret tetszőlegesen kitölthetjük valamilyen világos papír textúrával, vagy halvány színnel.

Mentsünk el xcf formátumban. Exportáljuk jpg formátumba.


