
Wszystko jest przetwarzane komputerowo — od układu strony 
do zaplanowania przestrzeni reklamowej. Codziennie rano 
dziennikarze otrzymują makietę z zaznaczonymi obszarami,     
w których powinny znaleźć się artykuły. Każdej nocy                    
z rotacyjnych maszyn fleksograficznych schodzi najnowsze 
wydanie Gazzetta di Mantova i sześciu innych dzienników 
wydawanych przez grupę Finegil, bolońskie wydanie gazety 
Repubblica wraz z wkładką, Affari&Finanza, nie wspominając    
o dodatkowych pięciu darmowych tytułach prasowych 
dystrybuowanych w regionie Emilia-Romagna.

C.I.T.E.M. drukuje dziennie łącznie około 200 000 egzemplarzy 
gazet, które są następnie rozprowadzane w północnych 
Włoszech. Każdy tytuł zawiera około 48 stron, liczba ta może 
jednak wzrastać nawet do 80 — w zależności od sprzedanej 
przestrzeni reklamowej. Tworzenie układów stron, kadrowanie, 
montowanie, rozmieszczanie przestrzeni reklamowych, 
informacyjnych materiałów graficznych, banerów: całą tę masę 
zadań wykonuje jedynie dwunastu projektantów grafiki  
i edytorów. Jest to możliwe dzięki elastycznym   
i zaawansowanym opcjom, jakie udostępnia pakiet CorelDRAW 
Graphics Suite.

®Pakiet CorelDRAW  Graphics Suite: to łatwe jak korzystanie         
z podświetlanego stołu montażowego

Gianluca Galli, kierownik działu graficznego drukarni C.I.T.E.M., 
wciąż dobrze pamięta praktykę, którą odbywał trzydzieści sześć 
lat temu. „Kiedy zaczynałem pracę w branży wydawniczej, układ 
strony wyglądał całkowicie inaczej” — wspomina 
pięćdziesięciolatek. „To była gorąca praca. Musieliśmy odlewać 
czcionki z ołowiu i wstawiać matryce do linotypu”. Każda 
reklama była dziełem rzemieślników: przygotowywano makietę, 
a następnie dodawano tekst, mocując go jak w kolażu. Uzyskany 
efekt fotografowano, po czym negatyw był wysyłany do druku. 

Po przejęciu przez Gruppo Editoriale l'Espresso w latach 80. XX 
wieku, w tzw. erze „zimnej fuzji”, w dziale graficznym firmy 
C.I.T.E.M. cyfrowy układ strony był w całości przygotowywany na 
komputerze.

„Pierwszy program CorelDRAW, z którego korzystałem pod 
koniec lat 80., to była wersja 4. Używam CorelDRAW do dziś, 
oczywiście w najnowszej wersji, szczególnie podczas pracy nad 

Drukarnia Cooperativa Industriale Tipografica Editrice 
Mantovana (C.I.T.E.M.) drukuje dziennie blisko 200 000 
egzemplarzy gazet. Firma powstała tuż po zakończeniu II 
wojny światowej i od początku są w niej wykorzystywane 
tylko najnowsze technologie do projektowania układu strony  
i druku. Pracownicy działu graficznego uznali pakiet 

®CorelDRAW  Graphics za doskonały wybór. 

Gazzetta di Mantova: od 1664 roku głos miejscowości Mantua  
i jedna z najstarszych gazet we Włoszech, wydrukowana po 
raz pierwszy przez trzech braci o nazwisku Osanna — 
rzemieślników zatrudnionych przez członków rodu Gonzaga-
Nevers. W późniejszym okresie gazeta była czytana i nierzadko 
cenzurowana przez Habsburgów, Francuzów i ponownie przez 
Austriaków. Gazeta była wydawana przez blisko czterysta lat, 
z krótką przerwą w okresie faszyzmu — choć wykorzystywane 
techniki zmieniły się diametralnie. Dawno minęły czasy, gdy 
trzeba było rozprowadzać tusz po zestawach liter układanych 
ręcznie w drewnianej ramce. Dziś w drukarni C.I.T.E.M. gazety 
są drukowane na najnowocześniejszych maszynach 
offsetowych.

Jak lampka dobrego wina

Przegląd

Firma: C.I.T.E.M. soc. coop., Gruppo L’Espresso
Siedziba: Mantua (Włochy)
Branża: Działalność wydawnicza
Poszukiwany produkt: Pakiet programów graficznych wysokiej jakości 
zapewniający doskonały stosunek ceny do wydajności na potrzeby 
przetwarzania około 40 zleceń dziennie: druk, projekty internetowe       
i informacyjne materiały graficzne.

®Rozwiązanie: 10 licencji na pakiet CorelDRAW  Graphics Suite X6
Podsumowanie: Od końca lat 80. XX wieku dział graficzny drukarni 

®C.I.T.E.M korzystał z programu CorelDRAW  do tworzenia wkładek 
reklamowych, banerów i informacyjnych materiałów graficznych. 
Wszechstronność oraz zgodność, jaką zapewnia CorelDRAW są 
niezbędne do funkcjonowania tej spółdzielni drukarskiej, stanowiącej 
część Gruppo L'Espresso.

W pakiecie CorelDRAW Graphics Suite można w prosty sposób narysować mapę 
miejscowości Mantua, a w niej trójwymiarowe budynki, drogi, skwerki i strefy.

Analiza przypadku 

Dzięki pakietowi CorelDRAW Graphics Suite dodawanie tekstu i przycinanie 
obrazów jest tak proste i intuicyjne jak tworzenie kolażu.



reklamami”. Korzyści są oczywiste: Dzięki CorelDRAW można 
bardzo szybko tworzyć różnorodne grafiki z wyjątkową 
precyzją. „Ponieważ znałem stare systemy, nie miałem 
problemów z nauczeniem się obsługi programu CorelDRAW, 
gdyż jest on bardzo intuicyjny. Dla projektanta grafiki to jak 
korzystanie z podświetlanego stołu montażowego: wszystkie 
dokumenty potrzebne do wykonania zadania (logotypy, teksty, 
obramowania, ilustracje i zdjęcia) są pod ręką i można je 
wyświetlić na ekranie. Moim zadanie polega tylko na ich 
odpowiednim połączeniu, przypomina to układanie puzzli”. 

Szybkość i zgodność
Nie można zapomnieć o sytuacji ekonomicznej, w jakiej obecnie 
funkcjonujemy. Możliwość szybkiego i efektywnego działania 
jest nie do przecenienia. „Gazety utrzymują się dzięki 
reklamom. Każdego ranka dowiadujemy się, ile przestrzeni 
reklamowej udało się sprzedać. Wartość ta określa liczbę stron, 
jaką będzie miała gazeta” — wyjaśnia Gianluca Galli. „Dziś na 
przykład mamy ich siedemdziesiąt dwie, głównie z powodu 
specjalnej, 32-stronicowej wkładki dotyczącej wyścigu Formuły 1, 
zawierającej sporo informacyjnych materiałów graficznych — 
całość oczywiście została przygotowana w programie 
CorelDRAW”.

CorelDRAW jest idealnym narzędziem do tworzenia 
informacyjnych materiałów graficznych. Gianluca Galli dodaje — 
„Kształt każdego toru można łatwo odwzorować i modyfikować 
dzięki narzędziom do tworzenia grafiki wektorowej”.   
A reklamy? „Czasem materiały reklamowe dostarczone przez 

klientów są prawie gotowe do wykorzystania. W takiej sytuacji 
przygotowanie układu strony przy użyciu aplikacji CorelDRAW 
zajmuje mi jedynie pięć minut. Czasem trzeba wykazać się 
większą pomysłowością. Klient dostarcza nam logo i zdjęcia, 
może jakiś tekst. Ostateczny kształt reklamy zależy od nas”.

Także w tym przypadku program CorelDRAW zapewnia 
maksymalną zgodność z większością formatów. „Jeżeli klient 
przesyła nam załączniki w formacie JPEG lub TIFF, możemy 
zaimportować je do CorelDRAW bez konieczności 
przeprowadzania konwersji. Podobnie jest na przykład  
w przypadku eksportowania plików do sieci WWW, m.in. 
internetowych wersji tytułów wydawanych przez Grupę. 
CorelDRAW pozwala uzyskać maksymalną zgodność z różnymi 
formatami plików grafiki internetowej” — mówi kierownik 
działu graficznego.

„Korzystając z programu CorelDRAW, możemy tworzyć 
wszystko, co tylko sobie wyobrazimy”. Gianluca Galli nadal 
uważa siebie za rzemieślnika i z nostalgią wspomina stare 
technologie analogowe. Nic więc dziwnego, że fascynuje go 
fotografia, zwłaszcza czarno-biała: pejzaże, martwa natura, 
makrofotografia. Klisze wywołuje w domu, we własnej ciemni. 
„Fotografowanie w czerni i bieli daje mi największą satysfakcję: 
kontrasty i formy ujawniają istotę, a nawet duszę sytuacji, 
przedmiotu czy osoby”. Czy nie istnieje sprzeczność pomiędzy 
tradycyjną fotografią a projektowaniem grafiki przy użyciu 
narzędzi cyfrowych? „Nie, absolutnie nie” — odpowiada Galli. 
„Szczególnie, jeśli pracuję z programem CorelDRAW. Dzięki 
temu oprogramowaniu do projektowania grafiki praca 
przebiega zaskakująco płynnie, a nadawanie konkretnej formy 
pomysłom jest niezwykle łatwe. Krótko mówiąc, jest ono jak 
lampka dobrego wina — pozwala się odprężyć i myśleć 
kreatywnie”.
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Ponieważ CorelDRAW jest programem do tworzenia grafiki wektorowej, trasowanie, 
powiększanie i modyfikowanie prostych oraz krzywych nie jest skomplikowane.

AC Mantova gra w lidze Seconda Divisione rozgrywek Lega Pro. Diagram utworzony przy użyciu 
pakietu CorelDRAW Graphics Suite przedstawia oba zespoły, które będą ze sobą rywalizować.
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