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Abstract: The objective of this report is to discuss the influence of line length in the text body of web typography. Line length is a major 
factor for text readability. Analyzed is the impact of too narrow and too wide text body on readability in web typography. An attempt has 
been made to establish the optimum line length, which would provide for a maximum comfort at monitor reading. 
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1. Увод 

Постигането на оптимална четливост е един от най-важните 
проблеми, стоящ пред съвременната уеб типография. За 
решаването на този проблем от съществена важност е 
познаването на различните фактори, които влияят на 
четливостта на текста в уеб дизайна. Основните фактори, които 
влияят на четливостта на типографията са следните – кегел на 
шрифта, междуредието, дължината на реда и подравняването 
на текста. Въпреки че всички фактори са взаимосвързани цел 
на настоящия доклад е да бъде разгледано влиянието само на 
дължината на реда върху четливостта на уеб типографията. 

2. Изложение 

Идеалната дължина на реда за оформлението на текстовата 
колона се основава на физиологията на човешкото око. Площта 
на ретината използвана за задачи изискващи висока зрителна 
острота се нарича макула. Макулата е малка и обикновено 
заема по-малко от 15% от площта на ретината. При нормална 
дистанция за четене центъра на зрителното поле обхванат от 
макулата е текст с широчина на колоната около дванадесет 
думи на ред (фиг. 1). Изследванията показват, че четенето се 
забавя, когато ширината на реда започва да надвишава 
идеалната ширина, защото читателят трябва да използва 
мускулите на окото или врата, за да проследява текста от края 
на един ред до началото на следващия ред [1]. 

 

Фиг. 1 Идеалната ширина на текстовата колона трябва да е 
подчинена на визуалната система на човешкото око [1] 
 

Изборът на оптимална дължина на реда е ключов фактор за 
четливостта на текста. Според Робърт Брингхърст 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, като 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. Робърт 
Брингхърст предлага и добър способ за определяне на 
оптималната дължина на реда, която е около 30 пъти размера 
на шрифта. Ако кегела на шрифта е 10 pt, дължината на реда 
трябва да е около 30×10=300 pt [2]. Този метод може да се 
използва и при проектирането на уеб типографията например 
при кегел на шрифта 12 px го умножаваме по 30 и получаваме 
ширина на текстовата колона от 360 px. На фиг. 2 е показан 
пример за уеб сайт с оптимална дължина реда. 

 

 
Фиг. 2 Уеб сайта на британския дизайнер Джон Тан е пример за 
оптимална дължина на реда. Текстовата колона има 63 символа на 
ред. Източник: http://v1.jontangerine.com/log/2008/08/typeface--font 
 

Според Джеймс Феличи оптималната дължина на реда е 
1,5–2 пъти дължината на редовните букви от азбуката или това 
е около 9–10 думи с дължина на всяка дума около 5 букви. 
Минималната ширина на реда е 27 знака, оптималната 40, а 
максималната 70. Той говори за връзката между дължина на 
реда, кегел на шрифта и междуредието, като ги разглежда 
комплексно [3]. 

Емил Рудер също анализира значението за четливостта на 
текста, което има дължината на реда. Според него ред с 
дължина 50–60 знака се чете без затруднение. Широкият набор 
се превръща в сива текстова маса и слабо стимулира четенето. 
Възобновяването на четенето с всеки нов ред работи като 
стимул: началото на реда се чете по-свежо, а към края на реда 
настъпва умора. В прекалено дългите редове импулсите се 
разреждат и набора се чете трудно. Прекомерно тесния набор 
повишава честота на импулсите, предизвиква неравномерност в 
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разстоянието между думите и умножава преноса на думите, 
което води до понижаване на четливостта на текста [4]. 

Борил Караиванов разглежда ширината на текстовия ред, 
като основен фактор за четливостта на текста в уеб дизайна. 
Авторът обръща внимание на факта, че най-големия проблем 
при четене е прехвърлянето на погледа от края на текстовата 
колона до началото на следващия ред. Този проблем може да се 
реши успешно само ако читателя намери лесно следващия ред. 
Авторът поддържа мнението, че ширина на текстовата колона, 
която варира между 45 и 75 знака наред, заедно с отстъпите и 
пунктуационните знаци е удобна за четене на основния текст. 
Според него дължината на реда, зависи от характера на 
съдържанието на текста: например кратки текстове, като 
заглавия могат да бъдат по-тесни, а наборния текст да е по-
широк [5]. 

Според Веселина Вълканова най-благоприятни за 
възприемане в уеб дизайна се оказват текстови колони, 
съдържащи 38–40 знака на ред. Авторката анализира и 
въздействието на прекомерно тесните и широки редове в уеб 
типографията. Според нея както много тясната, така и 
прекалено широката колона затрудняват четенето, защото го 
забавят и предизвикват бърза умора. При тясната колона това е 
така заради многото вертикални скокове, които накъсват текста 
и нарушават плавния ритъм на четене и така се забавя процеса 
на проследяването му. При широката текстова колона четенето 
е възпрепятствано от необходимостта на окото да поддържа 
хоризонталния ритъм и откриването на началото на всеки нов 
ред става все по-трудно [6]. 

Кристиан Холст препоръчва, за да се избегнат 
недостатъците на прекомерно дългите и къси редове в уеб 
типографията ширината на текстовата колона да бъде в 
диапазона от 50–75 символа на ред [7]. Според автора е добре 
оформлението на текстовата колона да бъде в една фиксирана 
ширина, за да постигнем оптимална дължина на реда за 
потребителите на сайта и да имаме контрол над оформлението. 
Авторът не препоръчва да се използва еластично оформление, 
защото така на практика ще принудим потребителите да 
преоразмеряват прозореца на браузъра си, ако искат да 
постигнат добра ширина за четене на основния текст в уеб 
сайта. Друга важна особеност на еластичния дизайн е, че при 
много висока резолюция на монитора има вероятност 
символите на реда в текстовата колона да се увеличат много 
над оптималните 75 и така текста в сайта да стане много 
нечетлив (фиг. 3). 

 

 

a б 
Фиг. 3 Влияние на еластичния дизайн на уеб сайт върху броя знаци на 
ред при разглеждане на монитори с различна резолюция. При 
резолюция на монитора 1024×768 px (а) текстовата колона има 83 
символа на ред, а при резолюция 1440×900 pх (б), получаваме 
съществено увеличение до 148 символа на ред, което води до по-ниска 
четливост на текста в уеб сайта. Източник: http://bg.wikipedia.org 
 

Шайк изследва въздействието на дължината на реда при 
четене на новини онлайн. Проучването разглежда влиянието на 
дължина на реда върху скоростта на четене, разбиране и 
удовлетвореността на потребителите от онлайн статии за 
новини. Участници в изследването са двайсет годишни 
студенти, които четат новини показани в текстови колони с 

различна ширина – 35, 55, 75 или 95 знака на ред от 
компютърен монитор. Резултатите показват, че пасажи 
форматирани с 95 знака на ред довеждат до по-висока скорост 
на четене. Не се наблюдава дължината на реда да влияе на 
разбирането и удовлетвореността на участниците в 
изследването [8]. 

В друго изследване Майкъл Бърнард и неговите колеги от 
Държавния университет в Учита (САЩ) проучват влиянието на 
дължината на реда при четене онлайн върху деца и възрастни. 
Авторите на това изследване достигат до извода, че за 
възрастни хора средната дължина на реда трябва да бъде около 
65–75 знака на ред. Децата от друга страна посочват тяхното 
предпочитание към по-тесни редове – 45 знака на ред [9]. 

При проведено проучване на Михаел Мартин [10] за 
известното уеб списание Smashing Magazine 
(http://www.smashingmagazine.com) за най-разпространените 
типографски практики в Интернет авторът анализира 50 
популярни уеб сайта, които използват типографията, като 
основен елемент в дизайна си. При своето проучване Михаел 
Мартин поставя 13 основни въпроса свързани с уеб 
типографията. Един от въпросите, които разглежда авторът е 
кои са най-често използваните ширини на текстовата колона в 
уеб дизайна (фиг. 4).  

В резултат на обобщените резултати от проучването се 
оказва, че средната дължина на реда е приблизително 89 
символа на ред, което е с близо 13 знака над считаните за 
оптимални 75. Сред проучените сайтове най-популярни са 
редовете с дължина между 73 и 90 символа на ред. Интересен 
факт е голямото различие между най-тясната и най-широката 
текстова колона в изследваните сайтове: Monocle 
http://monocle.com (47 символа на ред) и Boxes and Arrows 
http://boxesandarrows.com (125 символа на ред).  
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Фиг. 4 Най-разпространени модели за дължина на реда на основния 
текст в Интернет според проучване на Михаел Мартин [10] 

3. Заключение 

Имайки предвид резултатите от различните изследвания за 
влиянието на дължината на реда можем да заключим, че както 
прекалено дългите (над 80 символа на ред) така и много късите 
редове (под 40 знака на ред) ще понижат четливостта на текста 
в уеб сайтовете. Въпреки че оптималната дължина на реда в 
основния текст варира от 45–75 знака в част от изследванията 
се вижда, че има сайтове с по-голяма ширина на текстовата 
колона около 90–95 символа на ред. Трябва да подхождаме 
особено внимателно, ако използваме еластичен дизайн за 
оформление на уеб сайта, защото ширината на реда може да 
стане прекалено дълга при висока резолюция на монитора и 
това да доведе до понижаване на четливостта на уеб 
типографията. 
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