
A SCOLAR DESIGN sorozat e 
tagja pompás kirakata az új és 
innovatív, valamint a klasszi-
kus csomagolási módoknak. 
A bemutatott – számos terüle-
tet felölelő – tervek a mellékelt 
részletes minták alapján kön�-
n�en meg is valósíthatók.  
A kötet értékes ötletekkel szol-
gál tervezőgrafikusok, for-
matervezői tanulmán�okat 
fol�tató diá kok és ol�an szak-
emberek számára, akik nem 
csupán ihletet szeretnének 
meríteni, hanem meg is akar-
ják érteni az elkészítéshez 
szükséges technikákat. Az il-
lusztrációk szétbontják a be-
mutatott termékeket, és elénk 
tárják szerkezetüket, íg� aztán 

Könyvajánló

reprodukálhatjuk, átalakíthat-
juk és akár tovább is fejleszt-
hetjük őket.

A mellékelt CD-N szerkeszt-
hető formában találhatók 
meg a bemutatott stancmin-
ták. A kön�vben szereplő ter-
vek különféle csomagolásokat, 
reklámkiadván�okat, CD- és 
DVD-borítókat, meghívókat, 
levélpapírokat és még sok érde-
kes n�omtatott terméket tár-
nak elénk. 

Kiadás éve: 2010
Méret: 170 × 220 mm
Kötés típusa: puhatáblás cérnafűzött
Oldalszám: 224 oldal
Ár a Scolar Kiadóban vásárolva: 
80% kedvezménnyel 1199 Ft-ért

TIMOTHY SAMARA: A GRAFIKAI TERVEZÉS KÉZIKÖNYVE 
– ELEMEK, ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉS SZABÁLYOK 

A grafikai tervezés kézikön�ve 
átfogó képet ad arról a szerte-
ágazó tudásan�agról, ame-
l�et a tervezőgrafikusoknak 
feltétlenül ismerniük kell a 
mindennapok kihívásainak 
sikeres megoldásához. A kö-
tetben ötletek és példák százai 
teszik szemléletesebbé azokat 
az alapelveket, amel�ek a haté-
kon� tervezői munkához  
elengedhetetlenek.

Az angol n�elven először 
hét éve megjelent, azóta tö-
retlen sikerű kön�v átdolgo-
zott, kibővített második ki-
adása részletesen foglalkozik 
az oldaltervezés kompozíciós 

szempontjaival, a képek és il-
lusztrációk alkalmazásának 
kérdéseivel, a színhasználat-
tal, a tipográfiával, valamint 
az észlelés, történetmesélés és 
értelmezés vizuális aspektusai-
val; illetve azzal, hog� miként 
g�úrhatjuk mindezeket eg�be 
a hatásos kommunikáció érde-
kében.

Kiadás éve: 2016
Méret: 203 × 253 mm
Kötés típusa: puhatáblás  
cérnafűzött
Oldalszám: 320 oldal
Ár a Scolar Kiadóban vásárolva:  
20% kedvezménnyel 8900 Ft-ért

LuKE HERRIOT: CSOMAGOLÁS ÉS DESIGN 2 
– STANCOLT KIADVÁNYOK ÉS CSOMAGOLÁSTERVEK
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