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Abstract: The objective of this report is to analyze the current trends in the Bulgarian web typography. Towards this aim, the key factors 
influencing readability have been researched in ten of the most visited information websites in Bulgaria. Main characteristics of textual 
design have been reviewed, such as: selection of typefaces for body text and titles, most frequently used point sizes for body text and titles, 
width of main text column, point-size/line-spacing ratio, contrast between typeface color and body text background, and text alignment. The 
leading typographic practices in the surveyed websites have been summarized on the grounds of the conducted research and conclusions 
about the current state of the web typography in Bulgaria have been drawn. 

Keywords: WEB TYPOGRAPHY, TYPEFACE, WEB DESIGN, READABILITY, CSS, TEXT ALIGNMENT, LINE SPACING, 
TEXT DESIGN 

 

1. Увод 
Цел на настоящият доклад е да се изследват тенденциите в 

съвременната уеб типография и водещите модели за 
оформление на онлайн текста. Предмет на изследването са 
десет водещи български информационни и новинарски сайтове 
и по-специално оформлението на тяхната типография. Обект на 
доклада са водещите фактори на четливостта на текста, които 
се сравняват с цел да се направят заключения за състоянието на 
актуалната уеб типография. Направените анализи и изводи са 
полезни за професионалисти в областта на дизайна (уеб 
дизайнери, уеб разработчици и графични дизайнери) и за 
студентите от специалности в областта на уеб и графичния 
дизайн. Направеното проучване е едно от малкото, които 
осветляват темата за основните типографски практики на уеб 
сайтовете в България. 

 

2. Изложение 
Едно от първите задълбочени изследвания на уеб 

типографията в световен мащаб е проведено през 2009 година 
за авторитетното онлайн списание за уеб дизайн Smashing 
Magazine (www.smashingmagazine.com) [1]. Авторът на 
изследването Михаел Мартин анализира водещите тенденции в 
уеб типографията. Във фокуса на проучването са 50 популярни 
уеб сайта с преобладаващо типографски елементи, като са 
разгледани характерните тенденции в дизайна им посредством 
13 основни типографски проблема. Част от ключовите изводи 
на проучването са следните: 
• Въпреки, че се използват серифни и безсерифни шрифтове 

за основен текст и заглавия – безсерифните шрифтове все 
още са по-популярни и се употребяват в повече уебсайтове. 

• Най-често използваните шрифтове за заглавия са Georgia, 
Arial и Helvetica. 

• Най-предпочитаните шрифтове за наборния текст са 
Georgia, Arial, Verdana и Lucida Grande. 

• Най-популярният размер на шрифта за заглавия <h1> е в 
диапазона между 18 и 29 пиксела (px). 

• Най-използвания кегел на шрифта за основния текст е 
между 12 и 14 px. 

• Съотношението между междуредието (в пиксели) и кегела 
(в пиксели) на шрифта за основния текст е 1.48. 

• Оптималният брой символи на ред е между 55 и 75, но 
основно се използват между 75 и 85 знак на ред.  

• Най-често основния текст е ляво подравнен. 

 
 
Известния графичен дизайнер Борил Караиванов [2, 3, 4] 

също коментира изследването на Михаел Мартин. Авторът, 
дава следните насоки за оформление на онлайн текста – за 
основния текст препоръчва да се използват безсерифни 
шрифтове, а за заглавията серифни. Според Караиванов кегела 
на шрифта за основния текст трябва да е минимум 13 px, a 
ширината на основната текстова колона трябва да варира 
между 45 до 75 знака на ред, а за добра практика при 
междуредието посочва, че то трябва да е около 120% при 
късите и по-голямо при по-дълги редове. 

В по-късно изследване реализирано през 2013 г. Ян 
Константин [5] също разглежда основните типографски 
практики в 40 сайта, посредством 16 въпроса за качеството на 
онлайн типографията. Неговите основни изводи от направеното 
изследване на сайтовете могат да се обобщят по следния начин: 
• Серифните шрифтове са по-популярни от безсерифните 

както за заглавия, така и за основен текст. Има и тенденция 
да се смесват безсерифни и серифни шрифтове за заглавия 
и наборен текст, за да се получи контрастен типографски 
ефект. 

• Най-често използваните шрифтове за заглавия са Georgia, 
Arial и Chaparral Pro. Все по-голяма част от уеб сайтовете 
използват възможността за вграждане на уеб шрифтове 
извън системните. 

• Най-използваните шрифтове за основен текст са Georgia 
Arial и Helvetica. И тук обаче се забелязва тенденция за 
употреба на шрифтове различни от системните.  

• Най-срещания кегел на шрифта за заглавията <h1> е между 
29 и 32 px. 

• Най-популярният размер на шрифта за основния текст 
варира между 14 и 16 px. 

• Съотношението между междуредието и кегела (в пиксели) 
на шрифта за основния текст е 1.47. 

• Оптималният брой символи на ред е между 55 и 75 знака, 
но се оказва, че масово се използват от 75 до 90. 

• Основния текст е ляво подравнен. 
От направените проучвания за разпространените 

типографски модели в интернет през последните години може 
да се обобщи, че все повече се използват серифни шрифтове в 
уеб типографията и има увеличаване в кегела на заглавията и 
наборния текст и тенденция към увеличаване броя знаци на 
ред. Освен това се запазва и тенденцията за голямо стойност на 
междуредието в основния текст до приблизително 150%.  
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Таблица 1: Основни типографски практики в проучваните български сайтове (данните са актуални към 28.05.2016 г.) 
 

уеб сайт шрифт 
основен 
текст 

шрифт 
заглавие 

кегел 
основен 
текст 

кегел 
заглавие 

междуредие съотношение 
междуредие/  
кегел 

ширина 
осн. 
текст 

брой 
знака 
на 
ред 

подравняване 
на основния 
текст 

www.vesti.bg Arial 
безсерифен 

Georgia 
серифен 

14 px 30 px 19 px ≈1,36 665px 93 ляво 

www.dir.bg Verdana 
безсерифен 

Arial 
безсерифен 

12 px 24 px 19,2 px 1,6 605 px 96 ляво 

www.nova.bg Roboto 
безсерифен 

Roboto 
безсерифен 

16 px 32 px 22px 1,38 820 px 101 ляво 

www.24chasa.bg Arial 
безсерифен 

Arial 
безсерифен 

14 px 20 px 19 px ≈1,36 650 px 90 ляво 

www.actualno.com Trebuchet 
MS 
безсерифен 

Trebuchet 
MS 
безсерифен 

14 px 30 px 20 px ≈1,43 630 px 94 ляво 

www.btv.bg Arial 
безсерифен 

Arial 
безсерифен 

16 px 24 px 25,6 px 1,6 640 px 77 ляво 

www.dariknews.bg Tahoma 
безсерифен 

Arial 
безсерифен 

14 px 32 px 22 px ≈1,57 622 px 87 ляво 

www.dnevnik.bg Georgia 
серифен 

Georgia 
серифен 

16 px 18 px 19 px ≈1,19 470 px 56 ляво 

www.btvnovinite.bg Arial 
безсерифен 

Arial 
безсерифен 

15 px 28 px 27 px 1,8 640 px 86 ляво 

www.novini.bg Verdana 
безсерифен 

Verdana 
безсерифен 

13 px 24 px 16 px ≈1,23 650 px 77 ляво 

 

След като се разгледаха световните практики в 
оформлението на текста в уеб сайтовете е нужно да се 
анализират и тенденциите в българската уеб типография. 

За основни данни на изследването на уеб типографията в 
българските сайтове са взети показатели от статистиката за 
най-посещаваните уеб сайтове за месец февруари 2016 г. на 
Гемиус България [6]. В момента gemiusTraffic е най-
популярната водеща услуга в уеб анализирането на сайтове в 
Централна и Източна Европа. GemiusTraffic представлява 
инструмент създаден с цел анализ на начина, по който 
интернет потребителите използват уеб сайтовете. От най-
посещаваните 25 уеб сайта са подбрани 10 водещи 
информационни и новинарски сайта, които използват 
типографията като водещ елемент в своя дизайн. 

Изследването е проведено на персонален компютър с 
операционна система Windows 7 Enterprise на 19 инчов 
монитор с резолюция 1440×900, а сайтовете са разгледани с уеб 
браузъра Google Chrome. 

Обект на проведеното изследване са основните фактори 
(табл. 1), които влияят на четливостта на онлайн текста: 
• Избор на шрифт за основния текст и заглавия (серифни и 

безсерифни). 
• Кегел на наборния шрифт и заглавия. 
• Междуредие в основния текст. 
• Съотношение между междуредието и кегела на основния 

шрифт. 
• Ширина на основната текстова колона – оптимален брой 

знака на ред. 
• Подравняване на основния текст. 

Правилното подбиране на отделните фактори води до 
естетично и функционално оформление на текста в уеб 
типографията и до по-лесно разбиране на съдържанието му. 

 
 
 

 
 
В разгледаните сайтове само 10% използват серифни 

шрифтове за основния текст, а останалите 90% прилагат 
безсерифни. При избора на шрифт за заглавия отново превеса 
на безсерифните шрифтове е голям – 80% от сайтовете ги 
използват, като само 20% имат серифни заглавия (фиг. 1). 

Най-използвания шрифт за основен текст и заглавия е 
безсерифния Arial. От изследваните сайтове само един 
използва възможността за вграждане на уеб шрифтове с 
помощта на Google Web Fonts. 
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Фиг. 1 Съотношение при използване на безсерифни и серифни 
шрифтове за основен текст и заглавия в изследваните български 
сайтове 
 

Друг ключов фактор за четливостта на текста е кегелът на 
шрифта за основния текст. Най-малкия използван размер на 
шрифта в проучваните сайтове е 12 px, a най-големия кегел е 
16 px. Средната големина на шрифта е 14.4 px.  

При кеглите на водещото заглавие <h1> също има голямо 
разнообразие в зависимост от типографския ефект, който се 
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търси – най-малкото заглавие е 18 px, a най-голямото 32 px. 
Осреднено размера на заглавията е 26.2 px. 

Всички изследвани сайтове имат положително междуредие 
в основния текст, като варира от 1.36 до 1.8 спрямо кегела на 
наборния шрифт.  

Друг основен показател за добрата четливост на сайтовете е 
броя знаци на ред в основната текстова колона. Изборът на 
оптимална дължина на реда е основен фактор за четливостта на 
текста. Според Робърт Брингхърст [7] всеки текст набран 
между 45 до 75 знака на ред е достатъчно широк за една 
текстова колона със серифен шрифт. Основен текст с широчина 
на реда 66 символа на ред (включително буквите и интервалите 
между тях) се счита за идеален. За текст оформен с няколко 
колони по-добре е дължината на реда да е средно между 40–50 
знака на ред. Според Брингхърст текст набран с голяма ширина 
на реда от 75–80 знака на ред е много дълъг за продължително 
четене дори и с добавяне на по-голямо междуредие. 

От изследваните сайтове само един (dnevnik.bg) има знаци 
на ред, близки до оптималните и има 56 знака на ред (фиг. 2). 
Има още два сайта, които използват по 77 символа на ред, а 
останалите надвишат оптималната дължина на текстовата 
колона. 

 

 
Фиг. 2 Уеб сайта dnevnik.bg е добър пример за оптимална ширина на 
основната текстова колона и цялостна типографска композиция с 
ясна визуална йерархия 
 

Подравняването също има отношение към общата 
композиция на текста и най-вече към разстоянията между 
думите в текста. От изследваните сайтове всички имат ляво 
подравнен основен текст. По този начин разстоянията между 
думите остават константни и не се нарушава ритъма на четене. 

Контраста между текста и фона на сайтовете е друг ключов 
фактор за четливостта на онлайн текста. В разгледаните 
сайтове текстът е черен или тъмносив на бял фон – това 
осигурява висок контраст и много добра четливост. 

Друг важен фактор, който има отношение към четливостта 
на текста е разделянето на отделните абзаци в текста. Въпреки 
че има различни методи за показване на новия абзац всички 
изследвани сайтове използват празен ред за индикиране на 

абзаца. По този начин текста се разделя на малки порции – 
показва се основната му структура и се възприема по-лесно от 
потребителите на сайтовете. 

Важна характеристика на онлайн текстът са хипервръзките. 
От разгледаните сайтове 60% визуализират линковете само с 
цвят, а останалите 40% използват подчертаване и цвят, като по 
този начин се намесват по-силно в общата графична картина на 
текста. 

 

3. Заключение 
Като резултат от направеното изследване могат да се 

направят следните изводи – за основния текст в сайтовете 
приоритетно се използват безсерифни шрифтове, а в заглавията 
и малък процент серифни. Сравнително малко се използва 
възможността за вграждане на уеб шрифтове, за достигане на 
по-разнообразна онлайн типография. Кегела на шрифта в 
наборния текст е приблизително 14 рх и по-голям. 
Междуредието в наборния текст във всички сайтове е 
положително и осреднено е около 130%. Въпреки че знаците на 
ред в основната текстова колона са по-голям брой от считаните 
за оптимални – това донякъде се компенсира с по-голямо 
междуредие. 

В заключение е нужно да се отбележи, че това е 
моментното състояние на уеб типографията в България и не 
може да се счита, че това ще се запази като тенденция и 
занапред. Интернет е много динамична среда и е много 
вероятно данните от проучването да не бъдат актуални след 
време. 
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