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Materiale publicitare Publisher Liceal IX -XII 
 

1. Scurt istoric al programului Publisher 

 

 Programul Microsoft Office Publisher este programul pentru machetare (aranjare în 

pagină) oferit de compania Microsoft şi face parte din seria Microsoft Office ce 

include Word, Excel, Acces, PowerPoint, Outlook, InfoPath etc. 

 Prima dată a fost scos pe piață în 1991, numai pentru platforma Windows. Microsoft 

Publisher 3.0 apărut în 1995 a fost cunoscut şi cu denumirea de „Publisher for 

Windows 95”. Ultima versiune este Microsoft Office Publisher 2007 pentru Windows 

XP Service Pack 2. 

 

2. Rolul şi importanţa programului Publisher 

 

 Programul PUBLISHER va arată cum să creați publicații cu care să atrageți atenția şi 

cum să transformați documentele realizate cu ajutorul altor produse Office în 

publicații finisate, profesionale şi, nu în ultimul rând, atractive 

 Versiunile anterioare au avut probleme cu fonturile, poziționarea textelor, 

transparența, umbra obiectelor, rezoluția imaginilor la exportarea acestora în PDF 

sau postscript. 

 Deseori a fost considerat de utilizatori ca fiind un program de introducere în 

domeniul editării şi pregătirii documentelor pentru tipar, nu unul profesional. 

 Noua versiune a programului, cea din 2007, va oferă o multitudine de şabloane, 

scheme de culori (peste 70), o colecție diversificată de instrumente de lucru 

proiectate de programatorii softului, care ajută mult utilizatorul la realizarea cu 

uşurință a documentelor şi este o variantă mai ieftină față de programele consacrate 

din domeniul tehnoredactare-DTP. 

 

3. De ce uneori preferăm Publisher şi nu doar Word ? 

 

 Dacă Word reprezintă, după majoritatea specialiștilor, cel mai puternic procesor de 

texte de astăzi, permițând în afara de utilizarea de cuvinte și folosirea graficelor, 

diagramelor, formulelor de calcul, aproape orice tip de date, şi îndeosebi crearea cu 



ușurința a oricărui tip de publicație dorit, PUBLISHER se deosebește prin câteva 

aspecte care, însa, suscita interesul utilizatorului. 

 PUBLISHER se axează mai mult pe imagine, pe reprezentarea publicației din punct de 

vedere al designului. 

 De asemenea, permite așezarea în pagina a textelor, alături de grafica şi alte 

elemente de imagine pe care doriți sa le inserați în publicația voastră 

 Puteți sa scrieți în Word textul necesar publicației dorite , după care îl puteți 

transfera în PUBLISHER, acesta preluând informația ce va duce la definitivarea 

produsului dorit. 

 PUBLISHER 2007 inițiază începătorii, creând mostre diverse pentru majoritatea 

publicațiilor, oferindu-le facilitatea de a nu crea un document de la zero. De 

asemenea, experții vor găsi în cadrul acestui program o nouă oportunitate, conformă 

cu pretențiile avansate. 

 Noul program vine cu o galerie foarte extinsă de șabloane şi elemente grafice pentru 

a crea un număr aproape nelimitat de materiale de la care se poate porni. Menține 

foarte multe dintre elementele clasice Office, cum ar fi marcatorii şi elemente noi de 

formatare. Majoritatea modificărilor pe care le-a suportat noua versiune, țintesc 

simplificarea accesului la unelte şi șabloane pentru a putea realiza materiale 

profesionale într-un timp foarte scurt. 

 Poate fi creat aproape orice tip de publicație, elaborata intr-o grafica extrem de 

variata şi sugestivă, impunându-l ca unul dintre „ cele mai grafice „ programe Office. 

4. Diversitatea publicaţiilor ce se pot realiza cu Publisher 2007 

 

 Reprezintă o provocare pentru utilizarea acestui program.  

 Gama de oferte pentru realizarea de publicații este sensibil înmulțita fata de programul 

precedent PUBLISHER 2003. Acum pot fi create:  

 

Tabel 1 

MENIU PUBLICATII  

Dimensiuni de pagini necompletate Fluturași 
Antet scrisoare Formulare 

Bannere Hârtie pliata proiect 
Broșuri Import document Word 

Buletine informative Invitații 

Calendare Meniuri 
Carti de vizita Plicuri 

Cari poștale 
Cataloage 
Certificate de distincții 
Cupoane pentru cadouri 
Etichete 
Felicitări cu dedicații 
Felicitări simple 

Posta electronica 
Prezentări personale 
Programe 
Publicații rapide 
Reclame 
Semne  
Siteuri Web 

Tabel 1 



5. Accesarea programului Publisher 2007 

 

 Se selectează opțiunea Microsoft Publisher din Windows, Start, Programs, Microsoft Office și 

veți deschide pagina de mai jos: 

 

Figura 1 

 Ajungând aici puteți opta pentru oricare dintre publicațiile pe care doriți sa o creați. 

6. Crearea de publicaţii cu ajutorul programului Publisher 2007 

 

APLICATIA 1 - REALIZAREA UNEI CARTI DE VIZITA 

               

  Sa presupunem ca optați pentru crearea unei carti de vizita. Va trebui sa dați clic pe 

secțiunea carte de vizita și sa selectați din paleta de șabloane vizualizata pe cel dorit. 

 Va propun sa alegem tipul de carte de vizita cu specificația borduri 

 Pagina căutata va arata astfel : 

 



 

Figura 2 

 

 Dați clic pe imagine și aceasta va fi inserata în coloana din dreapta sus, având 

posibilitatea de a particulariza imaginea, având la dispoziție o varietate opțiuni, 

folosindu-va de instrumentele din subsol ( schemele de fonturi , de culori, precum și 

dimensiunea dorita ) 

 Apăsați pe dreptunghiul creare din dreapta jos și veți obține imaginea inițială a 

publicației pe care urmează sa o prelucrați:  

 



 

Figura 3 

 

 Dacă vreți sa reveniți asupra formatului publicației aveți posibilitatea sa modificați șablonul 

dând clic pe dreptunghiul modificare șablon  

 De asemenea, exista posibilitatea de a mari  sau de a  micșora dimensiunile paginii accesând 

dreptunghiul modificare dimensiune pagina 

 Înainte sa începeți sa va personalizați cartea de vizita va trebui sa cunoașteți semnificația 

semnelor de pe bara laterala din stânga publicației voastre 

 Cu ajutorul acestora veți putea conferi publicației voastre aspectul dorit, adăugând o serie de 

elemente ( text, imagini etc. ) care sa o aducă la forma finala 

 



 

Figura 4 

 Pentru edificare va sugeram sa accesati zoom 

 De exemplu, Galeria Design oferă o multitudine de variante care sa confere publicației aspectul dorit. 

 

 

Figura 5 

 



 Un rol important îl joaca funcția Activitate editor ( Publisher Task ) care prin complexitatea 

oportunităților pe care vi le oferă va poate ajuta în realizarea oricărui tip de publicație 

 Funcția Activitate editor însumează linkuri care sunt necesare pentru a accesa caracteristici utile 

ale PUBLISHER și informații în timpul pregătirii publicației. 

 

Figura 6 

 

 

 

Sa descoperim care este menirea acestor linkuri: 

 Crearea publicaţiilor - cuprinde 3 secțiuni: 

1) Găsirea de idei pentru text și imagine - în cadrul căreia sunt oferite sfaturi pentru 

o scriere eficienta și pentru utilizarea corespunzătoare a imaginilor; de 

asemenea, sunt puse la dispoziția voastră îndrumări în ceea ce privește 

întocmirea unei liste de corespondenta și pentru personalizarea publicației pe 

care vreți sa o creați 

2) Adăugarea de text și imagine - în aceasta secțiune se repeta o serie de funcții ( 

adăugarea de elemente din biblioteca de conținut pe care o puteți crea, precum 

și elemente de publicație ) ce pot fi realizate utilizând casetele de pe bara 

laterala stânga, însa cu o eficacitate sporita ( de ex: în cazul în care pe cartea de 



vizita pe care o cream vrem sa includem o sigla reprezentativa, o putem face 

accesând inserare informații afaceri,sigla, modificare informații afaceri, selectare 

din my pictures, inserare câmp ); de asemenea, exista posibilitatea inserării unei 

mari diversitatea de miniaturi, în josul secțiunii miniatura având posibilitatea de 

organizare a unei colecții proprii de miniaturi, de selectare a lor în Office online, 

precum și nelipsitele sfaturi pentru găsirea miniaturilor 

3) Modificare design - conține alături de schemele de culori și de fonturi și opțiunile 

de verificare generala, a designului înainte de imprimare ,de site Web sau de 

posta electronica 

 

 Distribuirea publicaţiilor - cuprinde, la rândul ei, 4 secțiuni: 

1) Pregătirea corespondentei - care în același timp cu acordarea de sfaturi utile, te 

îndruma și spre achiziționarea unei liste de corespondenta și spre modalitatea de 

utilizare a serviciilor de corespondenta 

2) Imprimarea - care indiferent de tipul de imprimanta ( locala, comerciala - în cazul 

când aceasta din urma nu exista ești îndrumat sa o găsești) te ajuta sa realizezi o 

examinare minuțioasa, având și varianta modificărilor dorite. 

3) Trimitere ca mesaj de posta electronica  

4) Publicare intr-un site Web - după examinare, este arătata calea ce trebuie 

urmata pentru a găsi un furnizor Web înainte de publicare 

 

 Urmărirea publicaţiilor - ce permite atât monitorizarea eficienta a publicației, cat și 

salvarea pentru reutilizare 

 

 In funcție de preferințele voastre, la sfârșitul creației voastre veți avea satisfacția 

realizării produsului finit ( în cazul de fata, o carte de vizita care sa va caracterizeze 

personalitatea ) 

 

 Odată finalizata publicația este indicata vizualizarea ei înainte de imprimare, de fixare ca 

pagina Web sau ,in cazul în care doriți, anterior transmiterii prin posta electronica. 

 

 De exemplu, cartea mea de vizita realizata azi arată astfel: 

 



 

Figura 7 

 

APLICAŢIA 2 - REALIZAREA UNEI FELICITĂRI 

În cazul în care intenționați sa trimiteți o felicitare specială unei persoane, cu ocazia aniversarii 

unui eveniment deosebit aveți la dispoziție PUBLISHER 2007.  

Ca şi în cazul realizării cărții de vizita, parcurgeți pașii următori pentru a crea felicitarea dorită:  

1. Deschideți programul prin accesarea în ordine a etapelor: Start - Programs - Microsoft 

Publisher 

2. Veți descoperi o listă de publicații cum au fost prezentate mai sus în fig. 1 

3. Alegeți tipul de felicitare pe care îl doriți, dați clic pe figura aleasa, iar în zona de 

previzualizare din dreapta va fi inserată publicația şi va trebui doar sa stabiliți standardele de 

creare a acesteia prin particularizare ( scheme de culori și de fonturi ); se pot alege și diverse 

aspecte sub care se dorește realizata felicitarea: imagine clasică, elegantă, prin juxtapunere, 

orbite retro, panou, pătrate imagini, pistă, portal, punctare, rază, reflector, schiță, text fără 

ilustrații, timbre. 

4. Odată ales şi prefigurat prototipul veți face pasul următor accesând butonul creare intrând în 

zona de formatare a publicației cu ajutorul funcției Activitate editor  

5. Puteți opta pentru o modificare a șablonului ( de exemplu, puteți alege tipul vertical de 

felicitare sau pe cel de dispunere orizontală ); de asemenea aveți variante diverse în ceea ce 

privește plierea felicitării ( pliată pe o parte, pliată sus ori o felicitare simplă ) 



6. În partea din stânga a spațiului de lucru veți găsi inserate funcțiile pentru formatarea paginii 

care vă vor permite sa schimbați design-ul general , sa așezați în pagină combinația de culori 

dorită, miniaturile alese, precum și textul destinat sărbătoritului  

7. După inserarea dedicației dorite apăsați tasta F9 pentru mări caracterele literelor  

8. Nu uitați sa va opriți asupra dimensiunilor pe care doriți sa le standardizați. 

9. Pasul final este acela al vizualizării creației voastre înainte de imprimare sau de trimitere prin 

postă electronică 

10. O felicitare simplă, înainte de imprimare, poate arăta astfel: 

 

 

Figura 8 

 

APLICAŢIA 3 -REALIZAREA UNUI BANNER 

Realizarea unui banner este binevenită în situația în care în școală sau în viața voastră particulara 

are loc un eveniment de proporții mai mari.  

Sa luam cazul unor festivități care se petrec anual: Balul Bobocilor, Valentine’s Day, serbarea de 

sfârșit de an școlar etc. Aveți nevoie de o „ exprimare „  peste dimensiunile obișnuite, cu care sa 

înveseliți decorul petrecerii sau al evenimentului. 

Apelați la Microsoft PUBLISHER 2007 şi veți fi mulțumiți. 



Dacă în cazul creării bannerului propriu-zis va trebui să urmați aceiași pași ca în cazul 

confecționării unei felicitări, de exemplu, problema devine mai complicată atunci când este vorba de 

printarea acestuia. Totul depinde de imprimanta voastră.  

Sa presupunem ca acesta este bannerul ce urmează a fi scos la imprimantă 

 

Figura 9 

Unele imprimante necesită să le reglați tava sau să urmați o procedura specială pentru a 

introduce hârtia pentru banner. Chiar Dacă printați bannerul pe hârtie standard A4 ( şi lipiți apoi 

toate colile, după printare ) s-ar putea sa trebuiască sa specificați ca printați un banner. În cazul în 

care omiteți acest aspect, exista posibilitatea ca imprimanta sa nu tina cont de zona de printare unde 

lipiți foile care alcătuiesc bannerul. 

În majoritatea cazurilor veți alege comanda  printare şi veți executa clic pe butonul proprietăți 

pentru a accesa setările de printare a unui banner. După aceea alegeți banner, introduceți orice alte 

setări doriți, executați clic pe OK pentru a începe printarea. 

 

                                                        


