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„Цялото движение на земята ... се основава върху две изобретения на човешкия ум:
движението в пространството – върху изнамирането на търкалящото се колело, ...,
а духовното движение – върху откритието на писмеността.“
Стефан Цвайг

Шрифтовете Обла глаголица и Хърватска
(ъглеста) глаголица са разработени в два варианта
(условно наречени „антиква“ и „гротеск“) с по две
начертания – светло и получерно. Кирилицата е само вариант „антиква“ – светли и получерни. Познатите наборни шрифтове Обла глаголица и Кирилица имат само по едно начертание, разработка
„гротеск“ не ми е известна. При трите шрифта
плътността на гредите на буквите е равна на чернотата на гредите на знаците съответно на
шрифтовете Темпора (ХермесСофт) и Универсум
(ХермесСофт), с изключение на редовни получерни
при Обла глаголица („антиква“ и „гротеск“), където това съответствие е невъзможно. Спазена е
също и височината (окото) на буквите, както и
съотношението (пропорциите) на светли към получерни – каквито са при шрифтовете Темпора
(ХермесСофт) и Универсум (ХермесСофт). В трите шрифта за някои букви има разработени варианти, както и по-често срещани лигатури (за начертанието „антиква“) от по две и от по три
букви. Някои от лигатурите имат съответствие
в трите азбуки (напр. ᾛ – ᾛ – Ù ). Повечето съответствия са между Обла и Хърватска глаголица. За Обла и Хърватска глаголица лигатурите са
разработени основно по Ягич („Глаголическое...“).
За Кирилица лигатурите са проектирани по различни източници.
Шрифтът Обла глаголица (българска обла
глаголица) е проектиран по предварително създадена модулна мрежа (матрица). Буквите и знаците при „антиква“ и „гротеск“ са „сглобени“ от
два градивни елемента – няколко различни по големина кръгчета (петлици) и свързващи греди (хасти). Основен източник за приблизителните пропорции и фїрмата (конструкцията) на буквите
при начертанието „антиква“ е Асеманиевото
евангелие (X в.).
Шрифтът Хърватска (ъглеста) глаголица
(хърватска ъглеста глаголица) е проектиран по
предварително създадена модулна мрежа (матрица). Буквите и знаците при „антиква“ са „сглобени“ от два градивни елемента – греди (хасти) и
свързващ елемент, който чрез въртене или обръщане по хоризонтална или вертикална ос заема раз-
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лични позиции при изграждане образа на различните
букви. Вариантът „гротеск“ е изграден значително по-просто – чрез запълване на определени части
от модулната мрежа. Източници за приблизителните пропорции и фїрмата (конструкцията) на
буквите при начертанието „антиква“ са Реймското (Емауско) евангелие (XIV в.) и няколко Бревиара
от ХIV-ХV в.
Кирилица (кирилица). Шрифтът е проектиран основно по почерка на Супрасълския сборник
(XI в.). Пропорциите на буквите са определени по
„широко О“. В светлото начертание пропорцията
на знаците (височина към широчина), както и дебелината на гредата към височината на буквата са
приблизително както в ръкописа. Пропорциите
(образа) на редица от редовните букви (напр. α, и,
а, б, в, г, к, н, п, т...) съвпадат напълно или почти
точно с буквите от ръкописа. Въпреки това,
шрифтът няма претенции за точно копие на ръкописния почерк! Буквите и знаците общо взето са
подложени на доста силна стилизация. Изградени
са с няколко (минимален брой) универсални, геометрически построени елемента, които се повтарят в редица букви. Не всички знаци (напр. м) следват конструкцията на буквите от ръкописа. При
някои букви (напр. з ,ќ) има по-съществени или помалки корекции, направени с оглед на стиловото
единство на наборния шрифт. Вариантите (различните форми) на някои букви, макар че не се срещат в Супрасълския сборник, са проектирани в същата стилистика. Получерното начертание запазва стиловите характеристики на светлото.
Освен разработените за редица букви по няколко
варианта, за буквите с по-дълги долни или горни
дължини има специални варианти за изнасяне над
реда като надредни букви (без или с титла). За
най-често срещаните, изнесени над реда букви (с
или без титла), с по-различно и характерно изписване, са разработени варианти директно като буквени титли. Смесването на уставни и полууставни форми, както и включените варианти на някои
букви с различни по-характерни изменения при изписването им, правят шрифта по-скоро универсален, отколкото точно копие на почерка на преписвача Ретко.

Всичко това дава възможност с набора да се
подскажат, макар и приблизително, някои характерни палеографски особености на ръкописи от
различно време. Шрифтът е проектиран така, че
при набор със стандартно междуредие 120% (напр.
10/12, 11/13.2, 12/14.4, 13/15.6 п. и т.н.) долните дължини не се застъпват с надредните диакритични
знаци и изнесените над реда букви под титла
(т.нар. буквени титли). Освен това, надредните
букви са възможно най-едри (60% от височината на
редовните знаци). Титлите са два вида – къси и
дълги, разположени на „два етажа“ – в аксантовите
полета на редовните и на главните букви. Могат да
се позиционират над буква и между две букви. Надредните букви и буквените титли – също. „Двата
етажа“ дават възможност да се набира титла над
надредна буква, титла над титла или титла над
който и да е друг диакритичен знак. Титлите над
букви с горна дължина (напр. ѕ, ì, ѣ, ι2) се избират
от „втория етаж“, т.е. от титлите за главни
букви. Всички титли, придихания, ударения и др.
диакритични знаци са еднакви по чернота за светлите и получерни главни и редовни букви. Разработени са също (светли и получерни) различни начални, разделителни, завършителни и други знаци.
За появата и развитието на наборните шрифтове Глаголица и Кирилица всеки може да си състави доста пълна хронология по книгата на В. Йончев
„Шрифтът през вековете“ (вж. също и Е. Ф. Карский. „Славянская...“). Тук споменавам (по В. Й.) само няколко по-важни дати: 1483 – първата печатна
глаголица (хърватска); 1491 – първата печатна кирилица на Швайполд Феол и Рудолф Борсдорф; 1564 –
първата книга отпечатана с наборен полуустав от
Ив. Фьодоров в Русия; 1838 – първи опит да се гравира и отлее шрифт в българските земи (за печатницата на Теодоси Синаитски); 1853 – по поръка на
П. Шафарик са изработени печатни букви обла глаголица по Асеманиевото и Мариинското евангелие.
Възрожденската ни книжнина от „Неделник“ (1806)
на Софроний Врачански до Освобождението 1878 е
печатана с къде по-добри, къде по-неугледни начертания наборна кирилица. Някои от тези шрифтове
се запазват (като оловен набор) почти до средата
на миналия век. Така напр. в каталога на „Царска
придворна печатница“ на Ив. Кадела може да се види един от тях под рубриката „букви: славянски“; в
каталог на Държавната печатница (онази след
Освобождението 1878) са показани Българска глаголица (най-вероятно наборната глаголица на Шафарик), Старославянска кирилица и Старобългарска
кирилица (Шафарик). От тези шрифтове отдавна

няма и следа. Най-дълго се запазва (и работи) като
оловен набор и като фотонабор (ЕЦФН), допреди
десетина години, шрифтът Old Bulgarian Slawjanski
на фирмата Monotype. Това вероятно е онзи шрифт
(по начертание), гравиран и отлят по почерка на
Супрасълския сборник, поръчан от Ягич за неговото
издание на Болонския псалтир (1907). Този шрифт
(под друго име), кирилицата и глаголицата [?] на
Шафарик (като доста несръчни компилации) и още
няколко преработки с неясен произход битуват по
компютрите днес.
За разработката на този проект изключително много дължа на проф. Васил Йончев, който преди
много години откри за мен големия свят на писменността и породє интереса ми към историята на
наборните шрифтове. Искрено съм признателен и
на Христо Кодов, Божидар Райков и Стефан Кожухаров, които дълбоко уважавам, за най-ранните съвместни опити и работа по осъществяване на този проект. За съжаление всички вече не са между
живите. Сърдечно благодаря на Боряна Велчева и
Вася Велинова за проявеното търпение и ползотворното сътрудничество. Благодаря също на Аксиния Джурова за дадената възможност да ползвам
библиотеката на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, на
Боряна Христова за съдействието при представянето на шрифтовете в Нароната библиотека „Св.
Св. Кирил и Методий“ и на Мария Костова, която
издири редки стари издания в библиотеката на СУ
„Климент Охридски“.
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добенъ еÇ#3стъ члÂку домовиту . йÇ#93(же
иÇ@2зносeтъ h съкровища своеÇ#3го . но
вааÇ@2 иÇ@2 ветъхааÇ@2 . Иç#93( бы
Ρá$34# еÇ#3гда съкончÇ#3а
иÇ@2сÂъ притÇчp сepÇ$94( . ПряиÇ@2де h тєдя .
иÇ@2 прeшедъ въ оÇ@2тÂчьсᾛeеÇ#3 своеÇ#3 . уÇ$94(
чааÇ@2ше iÇ$94( . на сьньмищииÇ@2хъ иÇ@92(хъ " . ,
Ύ&
М
7цÂа оÇ@92(ктΑá$4о еÍ$4 мο$94(нÀиеÇ#3 стÂааΓ@2 аÇ@2плÂ#93(а jомы .
еηáв r иΝáо глΒáа рÍ@2вÀ$4йÀ$4 ; Сєщи поздя вь " ,
кξáо . иÇ@2мате въ иÇ@2мэ еÇ#3го ; иáΆ@92( нΔáе аÇ@2нтипасх " ,
Ύ&
М
7цÂа оÇ@92(ктΑá$4о жÍ$4 стÂ#93(уюÇ#3 мο$94(кÂу серgÇ#3я иÇ@92( вакхÇ@92(а .
еÇ#3вηáа r лáΚу глΒáа сÍ@2лÍ#93( ; РΨáе гÂь своиÇ@2мъ уÇ$94(ченΚáи :
вьнеἚяте h чкÂъ " кáξо дшÂ#3э вΩáа " иáΆ@92( сеáΑп иÍ@92( " . ,
Ύ&
М
7цÂа оÇ@92(ктΑá$4о аÍ@92(йÀ#93( . стÂхъ оÇ@92(цÂь нáΩа аÇ@2рхÂппь црÀ@2я града <
нектÇ#93(ариаÇ@2 аÇ@2рсÇака . аÇ@2дика иÇ@2ссÇ@2иÇ@2на . иÇ@2 стÂхъ оÇ@92(цÀь
наΩá#3 тÀ#93(мÍ$94(жÍ$4 . жÍ$4го же снÇ@92(ма . бъившÇ@92(ааÇ@2го вь ни
" кеиÇ@2 втÇ#3орицеpÇ$94( еáΒ#3 hè@92( мλá$94( глΒáа gÏ#3бÏ@92( " РáΨе гÀь своáΜи
въи еÇ#3сте свΣя " кáξо . в црсÂ@92(ᾟ нбÂм ; иΆá@92( дÌ#93(йÌ$4 сеáΑп " . ,
Ύ&
М
7цÂа оÇ@92(ктΑá$4о Ᾰ
Ó$4$4À@12! стÂ#13!х мáΨ$4к : папула распа аÇ@2на
" вла иÇ@2 дружинъиáΦ@2 и " Еáηв H FΚáу глΒáа лÍ#13!гÍ#93( " . ,
Рече гÂь . Вься еÇ@12!лeко хоштете да
творiтъ вамъ члÂци . иÇ@2 въи
творите иÇ@2мъ такождÇ#13!е . Се бо еÇ#3
"
" стъ . законъ иÇ@2 прÂрци . вънидя
те . єÇ$94(зькыиÇ@2ми враты . яÇ@92(
ко пространааÇ@2 врата . иÇ@2 шe
рокь пєть . въводэиÇ@2 вь пагу
бє . Иç#3 мнÇ@2оde сєтъ въходэ
штe иÇ@2мъ . Коль є
Ç$14!зька врата .
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творите иἂ@92(мъ такождἂ@92(е · Ξе бо еἂ@2
9
9 стъ · lаконъ иἂ@92( прĎрци · вънидѣ
те · χἂ#3lькыиἂ@92(ми враты · ѣŤ#3
ко пространааἂ@2 врата · иἂ@92( шs
рокь пχть · въводϋиἂ@92( вь пагу
бχ · ИŤ#3 мнἂ@92(оjs сχтъ въходϋ
штs иἂ@92(мъ · Коль χἂ#3lька врата ·
Асеманиево евангелие, л. 122б (по Vajs J., J. Kurz. Evangelarium Assemani.
Codex Vaticanus 3. slavicus glagoliticus. Pragae, 1955, T. II, c. 246)
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АБВГДЕЖDЗЙEИGКЛМНОПРСТУKФ
ХTЩЦЧШЪЫЬЯЮЭЄIPYJ
BMCЅЊFLЇІUNVЉЈWXOAZQSHR
абвгдежdзйeиgклмнопрстуkфхtщцчш
ъыьяюэєipyj
bmcѕњflїіunvљјwoxazqshr
АáБВâГДäАБàВГåДАíБВîГДïАБìВГóДАôБ
;=<,>\|":.’+АБВГДЕЖDЗЙEИGКЛМНОПРСТУKФ
ХTЩЦЧШЪЫЬЯЮЭЄIPYJ
BMCЅЊFLЇІUNVЉЈWXOAZQSHR
абвгдежdзйeиgклмнопрстуkфхtщцчш
ъыьяюэєipyj
bmcѕњflїіunvљјwoxazqshr
аÁбвÂгдÄабÀвгÅдаÇбвÉгдÊабËвгÍдаÎбвÏгдÌабÓвгÔд
;=<,>\|":.’+АБВГДЕЖDЗЙIИGКЛМНОПРСТУФХOЩЦЧШЪЬЯЮ
абвгдежdзйiиgклмнопрстуфхoщцчшъьяю
KHQJMNATSR bkjvmnastr
АáБВâГДäАБàВГåДАãБВçГДéАБêВГëДАíБВîГДïАБìВГóДАôБ
; = : , > • " : . '+ АБВГДЕЖDЗЙIИGКЛМНОПРСТУФХOЩ
ЦЧШЪЬЯЮ
абвгдежdзйiиgклмнопрстуфхoщцчшъьяю
KHQJMNATSR bkjvmnastr
bÁбвÂгдÄbбÀвгÅдbÃбвÇгдÉbбÊвгËдbÍбвÎгдÏbбÌвгÓд
; = : , > • " : . '+ -
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АБВГДЕЖDЗЙIИGКЛМНОПРСТ
УФХOЩЦЧШЪЬЯЮ
абвгдежdзйiиgклмнопрст
уфхoщцчшъьяю
ἉἍἋἏᾸᾺᾼᾉᾍᾋᾏᾊᾎᾈ
ᾌἜἈἌἊἎᾹΆἩΈἙἝἛῈἘἚΉἭ
ἫἯῊῌᾙᾝᾛᾟᾘᾜᾚᾞἨ
KHQJMNATSR bkjvmnastr
АáБВâ#93(ГäДàАБå@92(ВãГДç#93(АéБêВëГíДïАБì#3ВóГôДöА
; = : , > " : .’‘'+, •
АБВГДЕЖDЗЙIИGКЛМНОПРСТ
УФХOЩЦЧШЪЬЯЮ
абвгдежdзйiиgклмнопрст
уфхoщцчшъьяю
ἉἍἋἏᾸᾺᾼᾉᾍᾋᾏᾊᾎᾈ
ᾌἜἈἌἊἎᾹΆἩΈἙἝἛῈἘἚ
ΉἭἫἯῊῌᾙᾝᾛᾟᾘᾜᾚᾞἨ
KHQJMNATSR bkjvmnastr
bΏèбΑèвΒèгΓèдΕèb
бÁвÂгÄдÀbÅбÃвÇгÉдÊbËбÍвÏгÌдÓbÔбÖв
; = : , > " : .’‘'+, •
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АБВГДЕЄЖIMHGЗLSPUИOКЛМН
ОΑПРСΞТУІҖФХΘЦЧΤШЩЪЫЏЬ
ѢЮЯΆΫΧΌΊΠõѲЌѴúΥҐ
абвгдеєжim×³зlsptиoклмноαпрсξт
уѕìфхθцчτшщъыџьѣюя
έϋχόίôšѳќѵûυґ
$
ACBDEFJNKЍVЙXWYΒΓΕΖΗΔ
ZΝЋîЅЈЇΚЊΦΡΣѪЎÜÄΎΈ
ЂЁЃΨΪΟЉΉΙΛ
Ώacbðd²®−ϐ°¾efjnhg©kѝvйxwΐyΰ
ïüíβγεζηδzνéŠÛÚÜћіїјöòκΆњ
͵φρσÂÇўÃάωÀÁ
ÖÒύÌÓÔÑήђёѓÍÈÊËψϊÎςÏποљʹ
åàώëèιλÕóêñ
ᾈἋἜᾏᾸἛῈἎἝἚἏἘἍÙἉâᾼÝᾹ
ŸᾺŽᾋἊᾍãἙçᾉäᾌἈἌᾊᾎ
`- tﬃﬄﬀˆ;₎a₍rso:;,9—,
.?•deb¢-867´534·01
!b2‥.$⁽ὫὯ[]˝
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АБВГДЕЄЖIMHGЗLSPUИOКЛМН
ОΑПРСΞТУІҖФХΘЦЧΤШЩЪ
ЫЏЬѢЮЯΆΫΧΌΊΠõѲЌѴúΥҐ
абвгдеєжim×³зlspuиoклмноαпрсξт
уѕìфхθцчτшщъыџьѣюя
έϋχόίôšѳќѵûυґ
$
ACBDEFJNKЍVЙXWYΒΓΕΖΗΔ
ZΝЋîЅЈЇΚЊΦΡΣѪЎÜ
ÄΎΈЂЁЃΨΪΟЉΉΛΙ
Ώacbðd²®−ϐ°¾efjnhg©kѝvйxwΐyΰ
ïüíβγεζηδzνéŠÛÚÜћіїјöò
κΆњ͵φρσÂÇўÃÞάωÀÁÖÒ
ύÌÓÔÑήђёѓÍÈÊËψϊÎςÏποљʹ
åàώëèλιÕóêñ
ᾈἋἜᾏᾸἛῈἎἝἚἏἘἍÙἉâᾼÝᾹ
ŸᾺŽᾋἊᾍãἙçᾉäᾌἈἌᾊᾎ
`- tﬃﬄˆ;₎a₍ﬀrso:;,
9—,.?•deb¢-867´5
34!b2‥.$⁽ὫὯ[]˝·01
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Супрасълски сборник, 254
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прштааше уἤ$4морити мђ· иἄ@92( аἄ#32@зъ надаἄ#32@хъ
сђ яἄ#3ко мечемъ оἄ@2тъсчеши ми главχ· занἤе молἤχ тђ повели иἄ@92( то сътворити· да уἤ$4вси како крьἆ@2стияἄ#3ни сьἆ@2мрьтьἆ@2 проἄ@2бид
ти навыкохомъ· христосовы ради любьἆ@2ве
разгнвавъ же сђ кънђзъ· оἄ@2 дръзости стĹ#3аἆ@2го мχченика иἄ@92(ринеа· повел мечемъ уἤ$4скнχти и· Ξвђтыиἄ@92( же мχченикъ· яἄ#3ко
въторыи вньἆ@2цъ получивъ рече· благодтьἆ@2 иἄ@92(сповдаίἤ$4 богу моέἄ#3му· даръствовавъшууἤ$4му ми различьἆ@2ныиἄ@92(мъ
мχкамъ тръпнию вньἆ@2цьἆ@2· иἄ@92( έἄ#3гда прлзошђ мостъ рекомыиἆ@92( аἄ@2ртемисьἆ@2· съвлкъ ризы своϋ· иἄ@92( вьзьἆ@2рвъ на небо· помоли сђ глаголἤђ сице· господи да оἄ@2твръзχтъ сђ небеса· иἄ@92( да прииἄ@92(мχтъ душχ
раба твоέἄ#3го· яἄ#3коже иἄ@92( людемъ твоиἄ@92(мъ
вьἆ@2счьἆ@2скыϋ цръкъве· иἄ@92( вьἆ@2ского иἄ@92(спльнἤения έἄ#3ϋ· к теб вруϋ гĠи tсу хрьсте·
се вьсе страждχ· иἄ@92( уἤ$4скнχвъше иἄ@92( въвръгошђ иἆ@92( вьἆ@2 ркχ· се же сђ сътвори въ срм· стариἄ@92(шинъствуίἤ$94(шту провуцсаръствуίἤ$94(шту же вьἆ@2 вкы иἄ@92(су хръсту господу нашему· έἄ#3муже слава нынἤ иἄ@92( присно иἄ@92( вьἆ@2 вкы вкомъ аἄ#3мин 9
мсђца марта кöѳ· мχчениέἆ#3 стĹ#3ааго tθἤ$4ны· иἄ@92( варахисия· иἄ@92( дружины έἄ#3го 9
Въ лто осмонадесђтоέ црĹ@2 персьска саворя· гонἤениέ выстъ на црьἆ@2кви христосовы· иἄ@92( на чътχштђϋ вьἆ@2седръжителя боСупрасълски сборник, 254 (по Йордан Заимов. Супрасълски или Ретков сборник. София, Т. 1, с. 527)
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аiбвhабdваlбвkабgваfбвjабeваoб аi#3бвh#3абd#3ваl#3бвk#3абg#3ваf#3бвj#3абe#3ваo@92(б
и@92(!и@2!и@2!и@2!и(9@2!и@92(!и@92(!и@02)!и@2!и@92(!и@2!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@2!и@92(!и@92(!и@92(!и@2
!и@92(!иm@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и(92( (!и@02)!и@92(!и@2!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(
ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
иииииииmиииииииииииииииииииииииииии
ииииииииии
иì#3ииĄ@92(ииð@2ииò@2ииó#3ииö#3ииœ#3ииò#3ииìииĄииðииòииóииöииœииòи
Аã#3БВä#3АБå#93(ВАè#3БВì#93(АБî#93(ВАï#93(БВò#93(АБéВАóБВöАБœВАûБВĂАБĄВ
абŚ#3ваĚ#3бвŃ#3абĘ#3ваĢ#3бвŜ#3абĮ#3ваĞ#3бĨваĹбвĻабĖваŞбвŎабǾв
ὠАὢАὤАὥАБŢ#93(БŰ#93(БŲ#93(БŮ#93(ὦВὧВὰВάВАŨ#3АẂ#3АŴ#3АẄ#3ὡБὣББŬ#93(БŪ#93(ВẀ#93(ВŶ$4ВỲ$4В
аἃ@92(ааἅ@92(ааἇ#3ааἐ#3абἑ#3ббἒ#3ббἔ#3ббἔ@2бвἲ#3ввἳ#3ввἷ#3ввἶ#3в
аὁ#3ааὃ#3ааὀ#3ааὂ@2абἢ#3ббἣ#3ббἤ#3ббἥ#3бвἦ#3ввἧ#3ввἰ#3ввἱ#3ваŘ@2ааŘ@2ааἴ@92(ааἵ@92(абἕ#3ббἠ#3ббἡ#3б
бὄбвὅввὐввὑввὒваἁ#3ааἀ#3ааἂ#93(анὶнлὶлрὶргήгкήкхήх
$
аiбвhабdваlбвkабgваfбвjабeваoб аi#3бвh#3абd#3ваl#3бвk#3абg#3ваf#3бвj#3абe#3ваo@92(б
и@92(!и@2!и@2!и@2!и(9@2!и@92(!и@92(!и@02)!и@2!и@92(!и@2!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@2!и@92(!и@92(!и@92(!и@2
!и@92(!иm@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и(92( (!и@02)!и@92(!и@2!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(!и@92(
ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
иииииииmиииииииииииииииииииииииииии
ииииииииии
иì#3ииĄ@92(ииð@2ииò@2ииó#3ииö#3ииœ#3ииò#3ииìииĄииðииòииóииöииœииòи
Аã#3БВä#3АБå#93(ВАè#3БВì#93(АБî#93(ВАï#93(БВò#93(АБéВАóБВöАБœВАûБВĂАБĄВ
абŚ#3ваĚ#3бвŃ#3абĘ#3ваĢ#3бвŜ#3абĮ#3ваĞ#3бĨваĹбвĻабĖваŞбвŎабǾв
ὠАὢАὤАὥАБŢ#93(БŰ#93(БŲ#93(БŮ#93(ὦВὧВὰВάВАŨ#3АẂ#3АŴ#3АẄ#3ὡБὣББŬ#93(БŪ#93(ВẀ#93(ВŶ$4ВỲ$4В
аἃ@92(ааἅ@92(ааἇ#3ааἐ#3абἑ#3ббἒ#3ббἔ#3ббἔ@2бвἲ#3ввἳ#3ввἷ#3ввἶ#3в
аὁ#3ааὃ#3ааὀ#3ааὂ@2абἢ#3ббἣ#3ббἤ#3ббἥ#3бвἦ#3ввἧ#3ввἰ#3ввἱ#3ваŘ#3ааŘ#3ааἴ#3ааἵ#93(абἕ#3ббἠ#3ббἡ#3б
бὄбвὅввὐввὑввὒваἁ#3ааἀ#3ааἂ#93(анὶнлὶлрὶргήгкήкхήх
$
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Шрифтовите комплекти Обла глаголица, Хърватска (ъглеста) глаголица и Кирилица
са реализирани в два технически формата – Open Type и PostScript Type 1.
Употребата на OTF се налага поради няколко причини:
1. Големият брой знаци в едно начертание – за различните типове глаголица знаците
са средно 300 на брой в начертание, а за кирилицата – близо 700 знака.
2. Поддръжката на пълна керн информация (разстояние между буквите) е
единствено възможна в OTF, защото стандартните PS шрифтове с ограничението
от 256 знака не дават възможност да се поддържа керн, например между варианти на
буквата а/Ώ и варианти на буквата о – 16 едновременно

(ао, аα, аβ, аγ, аδ, аε, аζ, аη).
3. OTF е платформено независим, т.е. продукти като PhotoShop, или InDesign,
които поддържат напълно OTF отварят документ правен на една платформа
(Macintosh) на друга (Windows) и обратно.
4. Единствено OTF в комбинация с продукта Adobe InDesign дават възможност за
пълноценно използване на всички функционални възможности на комплектите шрифтове.
Освен в OTF посочените комплекти са налични и в „стандартен“ PostScript Type 1,
като съответно комплектите глаголица са от по два файла, а кирилица – в 3. Това
„разбиване“ се налага поради ограничението от 256 знака, достъпни в „стандартен“
шрифт.
Работата с комплектите шрифтове е почти еднаква, като кирилицата има малко
по-сложна структура, поради наличието на голям брой титли, надредни букви, буквени
титли, предихания, ударения и т.н. Всичките начертания на комплектите Глаголица и
Кирилица имат еднакво разположение на съответстващи букви, включително титли,
надредни знаци, лигатури и др. Препоръчително е използването на продукта Adobe
InDesign, който притежава специална палитра Insert Glyph. От тази палитра могат да
се избират всички знаци от едно начертание.
Всички начертания са така дефинирани, че титлите, надредните букви, буквените
титли, както и всички акцентни знаци могат да бъдат позиционирани:
1. Между две букви – това става автоматично, като стандартната метрика на
знаците

(члĎци, свѣ, глòа, нòа, прѣпiüбнагò@92(, рожhьствkо).
2. Над буква – за да се позиционира над буква един елемент (титла, надредна буква,
буквена титла и пр.) има дефинирани няколко специални знака, намиращи се на мястото
на цифрите 1 – 9. Това са знаци с отрицателна широчина и различни размери, както и
съответните широчини с положителна метрика. Като начало „връщаме“ курсора назад
върху буквата, над която искаме да поставим някакъв елемент (титла, надредна буква,
буквена титла и пр.), след което позиционираме съответния елемент с помощта на
специалните знаци от 1 – 9, а след това със същата положотелна метрика „избутваме“
курсора напред, за да се възстанови нормалната разредка на думата

(црŚ@2ѣ, м#3нŚие, мò#3к, наò@2, неi!91(ля, прпh@92(бнагκ).
Този начин на набор дава възможност за много прецизно позициониране на елемент
(титла, надредна буква, буквена титла и пр.) над букви с най-различна базова широчина

( aÅ(09) , aΜ!1 , аÅ@92(, аΜ@92(, Ἡ
Å&
7, Ἡ
Μ&
97().
Технологично решение за толкова прецизно позициониране на надредни знаци в други
съществуващи шрифтове не ни е известно.
Иван Нейчев, ХермесСофт
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