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Didot

180 pt

Д
Гра фи чен  дизайн на кирилицата:

Кънчо Кънев

Ре али за ция 2010 Хер мес СОФТ

6 базови начертания, всяко с по 6 

оптически стила;

Технически данни:

Спецификация OpenType™, v. 2.1

OTF Bg кодова таблица:

Всеки комплект шрифтове от 

ХермесСОФТ съдържа допълнително 

всички гласни букви с ударения:

Ђ ђ Ѓ ѓ Є є Ї ї Љ љ Њ њ Ў ў Џ џ

Didot Light

Didot Medium

Didot Medium Italic

Didot Bold

30p Didot Light

Ах, чудна
българска
земьо, 
полюшвай
цъфтящи
жита ...

Ах, чудна
българска
земьо,
полюшвай
цъфтящи 
жита ...

Ах, чудна
българска
земьо, 
полюшвай 
цъфтящи 
жита ...

30p Didot Medium / Italic 30p Didot Bold

ОПолиграфист
Hamburgefonstiv

Didot, Bold 72 p



Didot OTF Bg

7/9 Didot Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус т во
то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създаваме. 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10 Didot Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор
ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко 
нещо, което създаваме.                              

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/11 Didot Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т
ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра
вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во
пис та, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12 Didot Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра со
та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра фор
ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, 
което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonstiv

Didot Light, 72 p

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  •  $ & ( . , : ; … - – — „ “ )
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  #  [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя          ђ ѓ є ї љ њ ў џ
АБВГДЕЖЗЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЬЮЯ     ЂЃЄЇЉЊЎЏ

20 p Didot Light, OTF Bg

12/14.4 Didot Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про
пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във 
всяко нещо, което създаваме.                         

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.8 Didot Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един
с т ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една 
пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само в 
жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създава
ме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/19.2 Didot Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра
со та. Една пра вил на про пор ция дава доб
ра фор ма не само в живописта ... 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



бряг 
бряг
бряг
бряг
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аа
Didot
една уникална
разработка
от ХермесСОФТ
2010
Шрифтът Didot е създаден специално за целите на 

добрата типография при издаването на списания, 

книги, каталози и др. Всяко стилово начертание 

е проектирано с по 6 допълнителни оптически 

стилове, така че да се постига оптическа 

компенсация при преходите, в зависимост от 

големината на наборния шрифт, както е показано 

на графиките. Така при по-големите кегели видимо 

се запазва графиката на шрифта с характерните 

преходи от тънко в дебело, а при малките кегели 

се предотвратява оптическото “накъсване” в 

областите на критичните преходи.

Didot Light 06 / Didot Light 96

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, 

но един с т ве но изкус т во то им прида ва 

кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 

доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и

във всяко нещо, което създаваме.  АД

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, 

но един с т ве но изкус т во то им прида ва 

кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 

доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и

във всяко нещо, което създаваме.      АД

текстов 

набор 

със 7 pt

Didot 

Light 06

текстов 

набор 

със 7 pt

Didot 

Light 96



Didot OTF Bg

7/9 Didot Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус т
во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава доб
ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което съз
даваме. 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10 Didot Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про
пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във 
всяко нещо, което създаваме.                              

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/11 Didot Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с
т ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една 
пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само в 
жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създава
ме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12 Didot Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра со
та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко 
нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonstiv

Didot Medium, 72 p

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  •  $ & ( . , : ; … - – — „ “ )
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  #  [0123456789]
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя          ђ ѓ є ї љ њ ў џ
АБВГДЕЖЗЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЬЮЯ  ЂЃЄЇЉЊЎЏ

20 p Didot Medium, OTF Bg

12/14.4 Didot Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве
но изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на 
про пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а 
и във всяко нещо, което създаваме.                         

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.8 Didot Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра со
та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра фор
ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, 
което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/19.2 Didot Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, 
но един с т ве но изкус т во то им прида ва 
кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 
доб ра фор ма не само в живописта ... 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



бряг 
бряг
бряг
бряг
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аа
Didot
една уникална
разработка
от ХермесСОФТ
2010
Шрифтът Didot е създаден специално за целите на 

добрата типография при издаването на списания, 

книги, каталози и др. Всяко стилово начертание 

е проектирано с по 6 допълнителни оптически 

стилове, така че да се постига оптическа 

компенсация при преходите, в зависимост от 

големината на наборния шрифт, както е показано 

на графиките. Така при по-големите кегели видимо 

се запазва графиката на шрифта с характерните 

преходи от тънко в дебело, а при малките кегели 

се предотвратява оптическото “накъсване” в 

областите на критичните преходи.

Didot Medium 06 / Didot Medium 96

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, 

но един с т ве но изкус т во то им прида ва 

кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 

доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и

във всяко нещо, което създаваме.  АД

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, 

но един с т ве но изкус т во то им прида ва 

кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 

доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и

във всяко нещо, което създаваме.      АД

текстов 

набор 

със 7 pt

Didot 

Medium 06

текстов 

набор 

със 7 pt

Didot 

Medium 96



Didot OTF Bg

7/9 Didot Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус т во
то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създава
ме. 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10 Didot Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про
пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във 
всяко нещо, което създаваме.                              

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/11 Didot Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т
ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра
вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само в жи 
во пис та, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12 Didot Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра со
та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко 
нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonstiv

Didot Medium Italic, 72 p

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  •  $ & ( . , : ; … - – — „ “ )
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  #  [0123456789]
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя       ђѓєїљњўџ
АБВГДЕЖЗЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЬЮЯ   ЂЃЄЇЉЊЏ

20 p Didot Medium Italic, OTF Bg

12/14.4 Didot Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про
пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и 
във всяко нещо, което създаваме.                         

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.8 Didot Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един
с т ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Ед
на пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма не 
само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което 
създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/19.2 Didot Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва 
кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 
доб ра фор ма не само в живописта ... 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



бряг 
бряг
бряг
бряг
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аа
Didot
една уникална
разработка
от ХермесСОФТ
2010
Шрифтът Didot е създаден специално за целите на 

добрата типография при издаването на списания, 

книги, каталози и др. Всяко стилово начертание 

е проектирано с по 6 допълнителни оптически 

стилове, така че да се постига оптическа 

компенсация при преходите, в зависимост от 

големината на наборния шрифт, както е показано 

на графиките. Така при по-големите кегели видимо 

се запазва графиката на шрифта с характерните 

преходи от тънко в дебело, а при малките кегели 

се предотвратява оптическото “накъсване” в 

областите на критичните преходи.

Didot Medium Italic 06 / Didot Medium Italic 96

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, 

но един с т ве но изкус т во то им прида ва 

кра со та. Една пра вил на про пор ция  

дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та,  

а и във всяко нещо, което създаваме.  АД

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, 

но един с т ве но изкус т во то им прида ва 

кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 

доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и

във всяко нещо, което създаваме.      АД

текстов 

набор 

със 7 pt

Didot 

Medium 

Italic 06

текстов 

набор 

със 7 pt

Didot 

Medium 

Italic 96



Didot OTF Bg

7/9 Didot Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус
т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 
доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което 
създаваме. 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10 Didot Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про
пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и 
във всяко нещо, което създаваме.                              

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/11 Didot Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един
с т ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една 
пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само в 
жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създава
ме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12 Didot Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра
со та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко 
нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonstiv

Didot Bold, 72 p

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  •  $&(.,:;…-–—„“)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ   #  [0123456789]
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя     ђѓєїљњўџ
АБВГДЕЖЗЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЪЬЮЯ  ЂЃЄЇЉЊЏ

20 p Didot Bold, OTF Bg

12/14.4 Didot Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве
но изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на 
про пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а 
и във всяко нещо, което създаваме.                         

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.8 Didot Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра со
та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко не
що, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/19.2 Didot Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, 
но един с т ве но изкус т во то им прида
ва кра со та. Една пра вил на про пор ция 
дава доб ра фор ма не само в ...

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



бряг 
бряг
бряг
бряг
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аа
Didot
една уникална
разработка
от ХермесСОФТ
2010
Шрифтът Didot е създаден специално за целите на 

добрата типография при издаването на списания, 

книги, каталози и др. Всяко стилово начертание 

е проектирано с по 6 допълнителни оптически 

стилове, така че да се постига оптическа 

компенсация при преходите, в зависимост от 

големината на наборния шрифт, както е показано 

на графиките. Така при по-големите кегели видимо 

се запазва графиката на шрифта с характерните 

преходи от тънко в дебело, а при малките кегели 

се предотвратява оптическото “накъсване” в 

областите на критичните преходи.

Didot Bold 06 / Didot Bold 96

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, 

но един с т ве но изкус т во то им прида ва 

кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 

доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и

във всяко нещо, което създаваме.  АД

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, 

но един с т ве но изкус т во то им прида ва 

кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 

доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и

във всяко нещо, което създаваме.      АД
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