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„Secţiunea de aur” în editarea textelor 

Încă din scripturile Evului Mediu putem identifica folosirea „secţiunii de aur”, în care 

rata paginilor era 2:3, rata marginilor era 1:1:2:3, iar poziţia textului era în legătură cu 

„secţiunea de aur”.  

 Partea externă a textelor era fixată cu o diagonală.   

 Rata marginilor era întotdeauna permanentă într-o publicare.   

 Folosirea „secţiunii de aur” era un ajutor în crearea acestor rate.  

Câteva idei pentru îmbunătăţirea editărilor de text:  

 înălţimea rândurilor să fie de 1,62 ori mai mare decât mărimea literelor  

 dacă trebuie să împărţim textul sau să inserăm o imagine, împărţirea de 62%-38% va 

fi soluţia cea mai bună  

 mărimea titlului să fie de 1,62 ori mai mare decât mărimea paragrafului 

 dacă folosim coloane, nu trebuie se rămânem la împărţirea de 1:1. 
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„Secţiunea de aur” în proiectarea posterelor  

Estetica şi proporţionalitatea au o importanţă deosebită în toate domeniile, dar 

proiectarea posterelor este acel domeniu în care le putem pune  în aplicare în cel mai eficient 

mod. Deseori decidem sub influenţa reclamelor, cel puţin acesta este scopul agenţiilor de 

publicitate. 

 
 

„Proporţia de aur” ne ajută de  multe ori şi să atragem atenţia, cele mai multe reclame 

conţinând această proporţie. Cele două logouri de mai jos sunt încadrate cu „dreptunghiuri de 

aur”. Imaginea de mai jos este o reclamă cunoscută. Este de remarcat că şi în plasarea temei a 

fost urmată „secţiunea de aur”. Regăsim „secţiunea de aur” şi în posterele filmelor. 

  

 

„Golden ratio” în design 

Termenul design se referă la procesul creării unui obiect: specificarea obiectului, 

manifestat de un agent, destinat pentru îndeplinirea unui scop, într-un mediu special, utilizând 

un set de componente primitive, satisfăcând un set de cerinţe, sub rezerva constrângerilor. O 

altă definiţie a desginului subliniază că designul presupune un efort conştient de a crea ceva 

care este atât funcţional, cât şi estetic plăcut. 

Scopul designerului este de a crea unui obiect un aspect atractiv, prin care obiectul 

realizat generează un sentiment de frumos / plăcut, prin care cumpărătorul să poată fi 

manipulat să cumpere produsul. Datorită faptului că „raportul de aur” joacă un rol major  în 

percepţia omului despre frumuseţe, mulţi designeri utilizează această tehnică pentru a face ca 
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produsul lor să arate mai bine. Fiecare designer foloseşte acest „raport de aur” , în mod 

conştient sau inconştient, în crearea unui obiect  frumos. 

Mai jos putem să vedem un scaun Panton creat de Verner 

Panton (unul dintre cei mai influenţi mobilieri şi designeri de interior 

ai secolului 20 în Danemarca); se vede pe imaginea întocmită că 

normele scaunului respectă regulile „raportului de aur”. Partea 

superioară este segmentul 1, iar partea inferioară este de 1.618.  

Doar pentru a menţiona un obiect contemporan, pe care fiecare 

adolescent îl cunoaşte foarte bine, prezentăm mai jos un iPod. „Raportul de 

aur” poate fi găsit şi în desginul acestuia: obiectul are forma unui 

„dreptunghi de aur” (lăţime =1, înălţime=1.681 

 

„Proporţia de aur” în designul paginii web 

Sunt mulţi oamenii care au  auzit despre „proporţia de aur”, atât despre valoarea 

acesteia, care este 1.618, mai exact 1.618033988749895, cât şi despre importanţa ei. Aceasta 

este folosită în artă, în arhitectură, în matematică şi poate fi găsită şi în natură sau în biologie. 

Dar puţini oameni ştiu că este folosită şi în designul paginilor web. 

Cea mai cunoscută utilizare în acest domeniu constă în divizarea paginii în două 

secţiuni. Lăţimea paginii, de exemplu, poate fi de 960 px (pixel), în această situaţie lăţimea 

părţii mai mari fiind aproximativ 593 px, iar lăţimea părţii mai mici trebuie să fie 367 px. 

 

O altă proporţie care este folosită în designul paginilor web este aşa-numita „regula 

treimilor”. Această proporţie poate fi înţeleasă ca versiunea mai simplă a „proporţiei de aur”. 

„Regula treimilor” constă în divizarea oricărei compoziţii în nouă părţi egale. 

Cele patru puncte formate prin intersecţia liniilor pot fi folosite ca un loc unde să 

punem cei mai importanţi itemi, cele mai importante linkuri sau fotografii pe care vrem să le 

scoatem în evidenţă, însă nu este avantajos să folosim toate cele patru puncte deodată. Colţul 
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de sus din dreapta paginii este cel mai accentuat, pentru că utilizatorii au o tendinţă de a scana 

pagina web într-o formă de “F”. Iată câteva fotografii care demonstrează funcţionalitatea 

„regulii treimilor”: 

 

În concluzie, putem afirma că prin folosirea „proporţiei de aur” şi a „regulii treimilor” 

în designul paginii web, aceasta devine mai estetică, mult mai uşor de înţeles şi de folosit. 

 

„Secţiunea de aur” în fotografiere şi în prelucrarea imaginilor 

În zilele noastre fotografiatul este un lucru la care toată lumea se pricepe, comun. 

Mulţi sunt fotografi profesionişti, însă numărul celor care practică fotografiatul ca o 

modalitate de auto-exprimare sau artă, practic este nelimitat. Fiecare încearcă să creeze o 

fotografie frumoasă, o imagine estetică, însă puţini ştiu că respectarea regulilor „secţiunii de 

aur” poate face minuni dintr-un subiect tipic. Din această perspectivă putem vorbi de teme 

„suprafotografiate”, cum ar fi Turnul Eiffel sau Tower Bridge. 

„Secţiunea de aur” poate fi inclusă în mai multe moduri într-o imagine, o putem privi 

dintr-o mulţime de unghiuri. Cea mai comună utilizare se poate urmări în fotografierea 

portretelor, unde punctele focale stabilite de 

raportul de aur cad pe ochii subiectului, 

eventual pe porţiunea pe care artistul doreşte 

să o evidenţieze. Există un număr mare de 

programe pe calculator, care ajută fotograful 

în retuşarea imaginii, prin care aşezarea unor 

linii de caroiaj, pregătite pe baza „secţiunii de 

aur”, arată fotografului cum trebuie să taie imaginea încât să obţină un aspect estetic.  
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Aceste reguli nescrise existau în pictură şi în diverse arte dinaintea inventării 

aparatului de fotografiat. Pictura de portrete era una dintre acele ramuri de artă unde 

includerea „secţiunii de aur” a fost necesară. 

   

Imaginea de mai jos este prezentată în forma originală, dar şi în cea tăiată după 

„raportul de aur”. Punctul focal cade pe ochi, astfel încât aceştia să fie evidenţiaţi. 
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