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A közelmúltban jelent meg a QuarkXpress 5.0 kiad
ványszerkesztő programot bemutató új könyv. A ki
advány azzal tűnik ki a hasonló tartalmú munkák 
közül, hogy felépítésénél és könnyen érthető köz
lésmódjánál fogva a program részletes ismertetése 
mellett kiválóan alkalmas e kiadványszerkesztő prog
ram gyakorlati alkalmazásának megtanulására. 
Ugyanígy a gyakorló szakembert kézikönyvként is tá
mogatja a munkája során felmerülő valamely szöveg
formálási problémájának technikai megoldásában.

A könyv fejezetről fejezetre haladva először meg
ismertet a program eszköztárával, mértékrendsze
reivel. Majd lépésről lépésre haladva tudhatjuk meg, 
miként kell egy már meglévő szöveget Quarkba 
elmenteni, milyen lépésekkel lehet egy új doku
mentumot létrehozni, és a dokumentum szöveg- 
és képanyagát a program különböző palettáinak 
támogatásával megfelelő oldalakká formálni. A kö
tet szerzője nem tipográfus, nem is célja, hogy e 
kötetben tipográfiai szabályokat ismertessen, de 
részletesen foglalkozik azoknak a műszaki lehető
ségeknek a bemutatásával, amelyekkel az adott 
munkánál tervezett tipográfiai célkitűzéseket meg 
lehet valósítani. Megismerhetjük továbbá a Quark 
új generációjának azokat a képfeldolgozási opcióit, 
amelyek a kiadványtervezés munkáját segíthetik, 
de egyúttal figyelmeztet is e linkek használatának 
korlátáira is. Végezetül bemutatja mindazokat a

műveleteket, amelyekkel az elkészült anyag végle
gesíthető, és további rendszerfüggetlen felhaszná
lása biztosítható. Külön fejezetek foglalkoznak a 
program multimédiás és webes alkalmazásaival is.

A kötet egész szerkezetére és stílusára rányomja 
bélyegét a szerző sokéves főiskolai oktatói múltja. 
Az egész programot példafeladatokon úgy mutatja 
be, hogy a leírás tartalma a szöveg mellett megje
lenő képernyőablakokon követhető. Ezáltal az így 
kapott információ igen könnyen befogadhatóvá 
válik. A könyv tagolása lehetővé teszi, hogy valaki 
eleve ebből tanuljon meg a QuarkXpress-szel dol
gozni. De az is jól használhatja a könyvet, aki már 
ismeri a programot, és csupán ennek a verziónak 
az új szolgáltatásaival kíván megismerkedni. Tehát 
ez a könyv a kezdő és a gyakorlott szakember 
munkáját egyaránt támogatja.
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