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standard, æi se exprimã în g/m2. În

practicã, se foloseæte æi “greutatea pe

mia de coli”, uæurând calculul necesa-

rului de hârtie pentru anumite lucrãri.

În funcåie de gramaj, care este o

caracteristicã esenåialã a produselor

papetare, acestea se împart în trei

mari categorii: hârtie, carton,

mucava (despre a cãror fabricare 

s-a vorbit).

Determinarea gramajului se face

cu balanåe speciale numite gramiere.

milimetri, pentru fiecare laturã în

parte, raportându-se la dimensi-

unile iniåiale. 
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Clasificarea produselor papetare dupã gramaj æi grosime.
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Variaåia deformaåiei relative liniare 
în funcåie de umiditatea aerului.
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CCaarraacctteerriissttiicciillee  ffiizziiccee
aallee  pprroodduusseelloorr  ppaappeettaarree

(continuare din numãrul precedent)

GGrraammaajjuull  æi ggrroossiimmeeaa sunt

caracteristici fizice ale produselor

papetare legate de modul æi

utilizarea lor. Gramajul reprezintã

greutatea pe un metru pãtrat în

condiåii de umiditate prevãzute în

Grosimea produselor papetare se

exprimã în milimetri æi se mãsoarã

cu micrometre speciale.

DDeeffoorrmmaarreeaa  rreellaattiivvãã reprezintã

modificarea dimensiunilor

produselor papetare datoritã

umiditãåii æi se exprimã în

milimetri pentru fiecare laturã în



Prin absorbirea sau pierderea

umiditãåii, apar deformaåii ale

mãrimii colilor, fenomen nedorit în

cazul imprimãrii, în special al

policromiei, diferenåele de

suprapunere putând cauza multe

rebuturi.

Pentru a preîntâmpina acest

neajuns hârtiile, æi mai puåin

cartoanele, trebuie sã se

aclimatizeze.

CCaappaacciittaattaatteeaa  ddee  aabbssoorrbbååiiee  ffaaååãã
ddee  lliicchhiiddee este determinatã de

natura æi proprietãåile fibrelor

materialului fibros din produsele

papetare æi de cantitatea æi natura

lichidelor cu care vin în contact (apã,

xilen, ulei etc.).

Aceastã proprietate influenåeazã

direct capacitatea de tipãrire æi

finisare a produselor tipografice.

GGrraadduull  ddee  îînncclleeiieerree este o

caracteristicã deosebit de

importantã. Prin valoarea sa, mai

micã sau mai mare, influenåeazã

proprietãåile mecanice, capacitatea

de tipãrire æi cantitatea de umiditate

absorbitã. Se observã cã hârtiile mai

puternic încleiate reåin mai puåinã

umiditate. 
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absorbåie a picãturii de ulei de ricin

1 - placã de sticlã; 2 - flacon de picurare; 
3 - oglindã;
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Aparat pentru determinarea capacitãåii de
absorbåie a picãturii de xilen.

1 - biuretã; 2 - suport pentru hârtie.
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Gradul de încleiere se determinã

prin metoda liniilor æi se exprimã în

milimetri. Se iau mai multe bucãåi de

hârtie dintr-un sort æi se liniazã cu

linii de diferite grosimi, cu ajutorul

unui trãgãtor æi o cernealã specialã.

Dupã 24 ore (timp în care aceste

bucãåi de hârtie au fost menåinute la

20 °C æi umiditate de 65%) se

mãsoarã grosimea ultimei linii la

care cerneala specialã nu s-a întins

pe hârtie (“nu a fãcut mustãåi”).

NNeetteezziimmeeaa hârtiei sau a

cartonului este o caracteristicã a

suprafeåei produselor papetare æi

condiåioneazã în mod special

calitatea tiparului.

Netezimea hârtiei este legatã de

porozitatea æi compresibilitatea

acesteia. Ea se determinã cu ajutorul

unor aparate speciale (aparatul

Bekk) æi se exprimã prin timpul

necesar trecerii unui volum de aer,

determinat, printr-o suprafaåã de

hârtie aflatã sub presiune.

Faåã de proprietãåile fizice

prezentate, se mai pot enumera æi

altele: transparenåa, indicele

volumetric, porozitatea, gradul de

impurificare, numãrul de gãuri

strãpunse; stabilitatea termicã æi

durabilitatea.

CCaarraacctteerriissttiiccii  mmeeccaanniiccee

Încercãrile mecanice la care sunt

supuse produsele papetare au ca

scop verificarea rezistenåei lor

mecanice în timpul prelucrãrii æi

finisãrii produselor poligrafice. O

rezistenåã mecanicã ridicatã înlãturã

defecåiuni de genul:

- ruperea hârtiei în timpul

imprimãrii pe rotative;

- smulgerea fibrelor de hârtie la

depunerea cernelii;

- prãfuirea hârtiei în timpul

imprimãrii;

- apariåia cutelor la fãlåuire;

- ruperea cartonului sau a

hârtiei în timpul operaåiilor de

finisare.

Principalele caracteristici

mecanice sunt:

RReezziisstteennååaa  llaa  ttrraaccååiiuunnee – în

special pentru hârtiile ce se tipãresc

pe maæini rotative cu hârtia în sul.

Aceastã rezistenåã este influenåatã

de:

• creæterea gramajului – rezistenåa

creæte o datã cu acesta;
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• direcåia de fabricaåie – rezistenåa

este mai mare pe aceastã direcåie;

• procentul de umiditate – cu cât

hârtia este mai udã cu atât scade

rezistenåa la tracåiune.

RReezziisstteennååaa  llaa  îînnddooiirree reprezintã

numãrul de duble îndoituri la 180° la

care rezistã un carton sau o hârtie

înainte de a se rupe. Aceastã

caracteristicã este importantã în

mod deosebit la produsele papetare

cu gramaj ridicat, folosite la

finisarea producåiei poligrafice.

Alte proprietãåi cu caracter

mecanic:

- rezistenåa la sfâæiere (la hârtii

de ambalaj);

-   rezistenåa la rãsucire (la hârtii

tehnice);

- rigiditatea (hârtii speciale

folosite în electrotehnicã);

- compresibilitatea (hârtii

sugative, hârtie ilustraåii);

-  rezistenåa suprafeåei (hârtii de

tipar æi legãtorie);

-   rezistenåa la plesnire (carton

æi mucava pentru finisare);

-   rezistenåa la frângere (carton

æi mucava pentru cartonaje);

-   rezistenåa la exfoliere (carton

æi mucava pentru cartonaje).

Toate aceste caracteristici

(proprietãåi) se determinã prin

metode standardizate atunci când

este nevoie.

CCaarraacctteerriissttiiccii  ooppttiiccee

Aceste caracteristici ale

suprafeåei hârtiei, în special, au o

importanåã deosebitã în aspectul

final æi în calitatea produselor

poligrafice.

CCuullooaarreeaa  ææii  nnuuaannååaa – este

proprietatea impusã unor sorturi de

hârtie æi carton prin destinaåie. Se

determinã comparând probele de

analizat cu probe etalon.
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GGrraadduull  ddee  aallbb este proprietatea

produselor papetare de a reflecta

razele luminoase ce cad pe

suprafaåa lor. Gradul de alb se

exprimã în procente, ca raport între

indicele de reflexie difuzã a

suprafeåei cercetate æi indicele de

reflexie difuzã a oxidului de

magneziu (MgO) pur.

LLuucciiuull este o proprietate legatã

de capacitatea suprafeåei hârtiei sau

a cartonului de a reflecta razele

luminoase. Într-o mãsurã oarecare,

este condiåionat de netezimea

hârtiei.

OOppaacciittaatteeaa permite tipãrirea pe

ambele feåe æi depinde de natura æi

cantitatea materialului de umplere æi

fibros folosit la fabricare. Opacitatea

se caracterizeazã prin cantitatea de

luminã care poate trece prin hârtie.

Se exprimã în procente.

CCaappaacciittaatteeaa  ddee  ttiippããrriirree  
aa  pprroodduusseelloorr  ppaappeettaarree

Prin capacitatea de tipãrire (sau

imprimabilitate) se înåelege

totalitatea calitãåilor hârtiei sau

cartonului ce permit, în condiåii

normale ale procesului de tipãrire,

obåinerea unor reproduceri perfecte

ale detaliilor formelor de tipar, în

numãrul de exemplare dorit.

Capacitatea de tipãrire este mult

mai complexã; ea depinde de mai

mulåi factori, cum ar fi:

- proprietãåile suportului de

imprimare;

- calitatea cernelii poligrafice;

- caracteristicile utilajului (uzura

lui) æi, într-o mare mãsurã, de o

bunã pregãtire teoreticã æi practicã a

tipãritorului.

Produsele papetare se pot

clasifica, în general, atât dupã

caracteristicile lor, cât æi dupã

domeniul de utilizare, în trei

categorii: hârtie, carton æi mucava.

La rândul lor aceste ramuri de

produse se împart în subramuri

care, la rândul lor, se ramificã în

sortimente.

HHâârrttiiaa  poate fi:: hârtie de scris,

hârtie de tipar, hârtie pentru desen

æi studiu, hârtie absorbantã, hârtie-

suport, hârtie pentru industria

electrotehnicã, hârtie pentru utilizãri

diverse, hârtie pentru ambalaje,

hârtie acoperitã cu folie metalicã sau

cu polimeri sintetici.
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CCaarrttoonn::

- pentru ambalaje;

- neacoperit

- acoperit;

- complexe de sorturi (carton

ondulat).

MMuuccaavvaa::

- pentru legãtorie (carton

legãtorie);

- pentru confecåii ambalaje.

HHÂÂRRTTIIAA

HHâârrttiiaa  ppeennttrruu  ttiippaarr

Aceastã subramurã sau familie

de produse papetare cuprinde

sortimente de hârtii folosite pentru

imprimarea prin cele trei genuri de

tipar (tipar înalt, tipar plan æi tipar

adânc).

HHâârrttiiaa  ppeennttrruu  ttiippaarr  îînnaalltt (pentru

ziar, pentru ediåii, pentru ilustraåii,

pentru cãråi æcolare, pentru afiæe,

pentru coperte, cretatã, hârtie tip

Biblie, hârtie pelur, foiåã pentru

åigarete) are proprietãåi impuse de

procedeul de tipar înalt, æi anume:

- sã fie elasticã, presiunea de

imprimare fiind de 30-60 kgf/cm2;

- sã aibã o capacitate de

absorbåie ridicatã æi o mare

rezistenåã la tracåiune – în special la

maæinile rotative, unde viteza de

imprimare e mare;

- valori ridicate ale caracte-

risticilor de suprafaåã (netezime,

culoare, luciu, opacitate etc.), cerute

de genul de lucrãri executate prin

tipar înalt.

HHâârrttiiaa  ppeennttrruu  ttiippaarr  ppllaann – hârtie

pentru tipar offset în coli, hârtie

cartograficã æi hârtie pentru

rotaprint.

La tiparul plan forma de tipar se

umezeæte, iar tiparul este indirect,

presiunea de imprimare este relativ

micã, 5-12 kgf/cm2. Hârtia pentru

tipar plan trebuie sã prezinte:

capacitate redusã de absorbåie a apei,

stabilitate dimensionalã æi grad de

încleiere ridicat, cu o netezime

corespunzãtoare.

HHâârrttiiaa  ppeennttrruu  ttiippaarr  aaddâânncc  trebuie

sã aibã valori mari ale unor

caracteristici, æi anume: netezime,

omogenitate, capacitate de

absorbåie, compresibilitate æi

flexibilitate, rezistenåã la tracåiune,

plasticitate.

E bine de ætiut cã diferitele

caracteristici impuse hâtiilor folosite
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într-unul sau altul din cele trei genuri de

imprimare se obåin printr-o dozare

judicioasã a semifabricatelor fibroase æi

a materialelor nefibroase din

compoziåie.

HHâârrttiiaa  ddee  aammbbaallaajj se utilizeazã

pentru obåinerea plicurilor, pungilor,

sacilor, coletelor etc. Aceastã hârtie

trebuie sã fie rezistentã, pentru a

proteja obiectul ambalat. Hârtia de

ambalaj are gramajul cuprins între 

35-224 g/m2.

HHâârrttiiii  aauuxxiilliiaarree

HHâârrttiiaa  ppeennttrruu  lleeggããttoorriiee  ææii  pprroodduuccååiiee
ddee  ccaarrttoonnaajjee (în special complexe de

hârtie, realizate prin aplicarea unor

straturi de polimeri sintetici sau folii

metalice pe suport de hârtie, folosite la

îmbunãtãåirea aspectului estetic al

produselor).

HHâârrttiiaa  hheelliiooggrraaffiiccãã  ((oozzaalliidd)) este

destinatã obåinerii copiilor de pe desene

executate în tuæ sau creion pe calc, a

montajelor offset. Are o suprafaåã

sensibilizatã care, dupã expunere la

luminã în prezenåa desenului sau a

montajului, se developeazã în

atmosferã de amoniac. Hârtia aceasta

trebuie sã aibã stabilitate dimensionalã.

CCAARRTTOONNUULL

Cartoanele, ca æi hârtiile, se

împart în mai multe grupe, dupã

utilizarea æi caracteristicile lor.

Cartonul folosit în poligrafie

trebuie sã îndeplineascã o serie de

condiåii, cum ar fi:

- sã aibã suprafaåa netedã,

uniformã, fãrã cute, fãrã incluziuni,

fãrã pete, fãrã fascicole vizibile de

fire etc;

- culoare uniformã;

- umiditate maximã: 6-10%.

CCaarrttooaanneellee  ppeennttrruu  iimmpprriimmaarree se

fabricã în mai multe sortimente de

diferite calitãåi, funcåie de produsul

la care se folosesc. Unele cartoane

se obåin prin lipirea (caæerarea) a

douã, trei folii de carton. Cele mai

uzuale sorturi de carton sunt:

cartonul velin, cartonul caæerat,

cartonul pentru dosare, cartonul

velin tip E, cartonul pentru copertã,

cartonul cretat. Pentru a obåine

cartoane cretate se folosesc paste

mecanice de lemn, cu sau fãrã

materiale de umplere. Unele

cartoane se folosesc ca suport de

cretare, altele sunt colorate în masã.
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CCaarrttoonnuull  ppeennttrruu  aammbbaallaajjee se

obåine prin unirea, în stare umedã,

sub presiune, a cel puåin douã sau

trei straturi de material fibros diferit.

Acest carton este cunoscut sub

denumirea de carton “duplex” sau

“triplex”. Pentru fabricarea pastei

mecanice din lemn se foloseæte

pastã din maculaturã æi celulozã

sulfit. Cartonul duplex are, în

general, douã feåe: o faåã albã – la

unele sorturi ea poate fi cretatã; cea

de a doua faåã are culoarea

dominantã a pastei din care s-a

fabricat.

CCaarrttooaanneellee  ssppeecciiaallee sunt dure,

rezistente, nu se deformeazã în

contact cu agenåii atmosferici æi sunt

colorate în masã.

CCaarrttoonnuull  pprreessppaann pentru

confecåii este dur, lucios, colorat în

toatã masa (portocaliu - maro),

fabricat numai din celulozã sulfit,

fãrã materiale de umplere, cu un

grad de încleiere foarte mare. Se

foloseæte pentru coperåi sau diferite

confecåii.

CCaarrttoonnuull  ppeennttrruu  uuzz  ggeenneerraall se

fabricã din amestecul unor paste

ieftine (din maculaturã) colorate în

masã (cenuæiu) æi se foloseæte

pentru confecåionarea de albume,

clasoare etc.

CCaarrttoonnuull  ppeennttrruu  mmaattrriiååee  ddee
sstteerreeoottiippiiee se foloseæte la

turnarea plãcilor de stereotipie

din aliaj tipografic. Este rezistent

la umiditate æi temperaturã.

MMUUCCAAVVAA

Mucavaua serveæte ca suport

la executarea pãråilor rigide æi

de protecåie ale produselor poli-

grafice (scoaråe) sau ale celor

din industria cartonajelor.

Mucavaua se livreazã numai

în coli de grosimi cuprinse între 

0,7-5,6 mm æi gramaje de 

500-4500 g/m2. Se fabricã din

pastã de maculaturã æi pastã

brunã de lemn. Mucavaua

trebuie sã prezinte rezistenåã

deosebitã æi stabilitate dimen-

sionalã la umiditate. Se folo-

seæte ca materie primã în

confecåionarea scoaråelor pentru

cartea legatã, pentru confec-

åionarea casetelor, ghiozda-

nelor, a mapelor de birou etc.
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DDEEPPOOZZIITTAARREEAA,,  MMAANNIIPPUULLAARREEAA
ÆÆII AACCLLIIMMAATTIIZZAARREEAA

PPRROODDUUSSEELLOORR PPAAPPEETTAARREE

Depozitarea este o operaåie

foarte importantã: în final, de ea

depinde calitatea produsului

poligrafic. Depozitarea se face

în magazii în care trebuie sã se

asigure condiåii de temperaturã

æi umiditate identice cu cele din

secåiile unde se vor prelucra. La

depozitare se va avea în vedere

cã produsele papetare sunt

inflamabile æi se caracterizeazã

printr-o capacitate ridicatã de a

absorbi sau de a pierde

umiditate.

Depozitarea hârtiei în coli se

va face pe paleåi (sãnii) de lemn,

pe sorturi æi formate, cu etichete

uæor vizibile.

Transportul hârtiei se va face

de personal specializat, cu utilaje

de transport adecvate.

Aclimatizarea este o altã

operaåie de mare importanåã,

deoarece umiditatea este un

factor cheie pentru calitatea

imprimatelor.

Prin aclimatizare se înåelege

expunerea æi pãstrarea hârtiei în

condiåii de umiditate æi temperaturi

controlabile æi dinainte stabilite,

corespunzãtoare secåiei de imprimare.

PPRREEGGÃÃTTIIRREEAA FFOORRMMEELLOORR DDEE TTIIPPAARR

În numãrul 1 al ““BBuulleettiinnuulluuii

IInnffoorrmmaattiivv”” al publicaåiei AAffaacceerrii
PPoolliiggrraaffiiccee,, am arãtat cã tiparul constã

în multiplicarea unui text sau a unei

imagini, în exemplare identice, cu

ajutorul ffoorrmmeelloorr  ddee  ttiippaarr,, sub acåiunea

presiunii.

Formele de tipar pot fi grupate

dupã mai multe criterii astfel:

a. Dupã caracterul imaginilor care

se reproduc:

- forme de text;

- forme de ilustraåii;

- forme mixte.

b. Dupã materialul din care se

executã:

- forme metalice;

- forme nemetalice (din hârtie

specialã)

c. Dupã aspectul geometric:

- forme cilindrice;

- forme plane.
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d. Dupã genul de imprimare sunt

forme pentru:

- tipar înalt;

- tipar plan;

- tipar adânc;

- tipar serigrafic;

- tipar flexografic.

Formele de text cuprind de obicei

litere, cifre, semne speciale, linii,

ornamente, elemente de albiturã

(spaåii dintre literã æi rânduri).

Aæezarea elementelor tipografice

în rânduri prin metoda clasicã sau

procesarea lor pe PC este un proces

de culegere a textelor.

Acest proces de culegere se

realizeazã åinând seama de o serie de

factori, cum ar fi genurile de text ale

cãråii/ broæurii (ætiinåificã, bele-

tristicã, de artã etc.), pliantului,

prospectului, cât æi categoria de

cititori cãreia i se adreseazã (copiilor,

maturilor).

Alegerea literei pentru un text

este una din sarcinile principale ale

tehnoredactorului, care trebuie sã

ætie întotdeauna cui se adreseazã

cartea æi ce conåine ea.

Spre exemplu, într-o carte,

textele pot fi împãåite în:

- tteexxttee  ddee  bbaazzãã:: textul principal

al lucrãrii;

- tteexxttee  ccoommpplleemmeennttaarree:: texte

explicative, de comentariu;

- tteexxttee  aauuxxiilliiaarree  ææii  ddee  iinnffoorrmmaarree::

tabla de materii, indicele de materii

sau de nume.

Având în vedere cã fiecare gen

de literaturã prezintã anumite

caracteristici, textele s-au clasificat

astfel:

- texte simple, curente, cu

evidenåieri;

- texte în versuri;

- texte ale operelor dramatice;

- texte ætiinåifice, lingvistice;

- texte ocazionale: motto,

dedicaåii, felicitãri;

- texte de adnotare æi

documentare: citate, observaåii,

note;

- texte auxiliare: indexe, tabla

de materii.

Procesul de culegere sau

procesare cuprinde etapele

urmãtoare:

- ssttaabbiilliirreeaa  ffoorrmmaattuulluuii –

respectiv stabilirea lungimii

rândurilor care vor fi culese.

Formatul de culegere se stabileæte în
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funcåie de dimensiunile

produsului finit (carte, afiæ etc.);

--  ccuulleeggeerreeaa (tastarea) propriu-

zisã;

--  îîmmpplliinniirreeaa  rrâânndduurriilloorr –

operaåie necesarã când se doreæte

ca toate rândurile sã aibã aceeaæi

lungime. Acest lucru se realizeazã

prin mãrirea sau micæorarea

distanåei dintre cuvinte, la

culegerea clasicã. La culegerea pe

calculator operaåia se face

automat datoritã programului de

culegere (justified).

Procesul de culegere, clasicã

sau pe calculator, se realizeazã

conform mmaannuussccrriissuulluuii.

Manuscris (sau original)

înseamnã paginile de hârtie scrise

de mânã, dactilografiate sau

tipãrite anterior, care cuprind

textele æi celelalte elemente

(tabele, cifre, semne speciale,

linii, ornamente etc.) ce urmeazã a

fi reproduse prin tipãrire.

Manuscrisele primite de la

diferiåi beneficiari sunt tteehhnnoo--

rreeddaaccttaattee  ddee  ssppeecciiaalliiæættii în grafica

lucrãrii æi cunoscãtori ai

caracterelor de literã.

Prin operaåia de tehnoredactare

se stabilesc (în scris), pe manuscris,

urmãtoarele:

- dimensiunile rândurilor

(formatul de culegere);

- corpul æi caracterul de literã

pentru textul de bazã;

- textele care se culeg cu

sublinieri;

- caracterul æi corpul de literã

pentru titluri;

- caracterul æi corpul de literã

pentru note;

- albitura necesarã între titluri.

La lucrãrile ce reprezintã coperte,

reclame etc. se predau tipografiei, pe

lângã manuscrisele tehnoredactate,

æi machete (schiåe) ce indicã

amplasarea textelor în paginã,

precum æi spaåiul pentru ilustraåii sau

fonte de culoare.

Pentru lucrãrile de tabele se

indicã, prin calcul, dimensiunea

fiecãrei coloane, capul de tabel,

corpul æi caracterul de literã pentru

cap æi picior, cât æi grosimea liniilor

ce trebuie culese (subåiri, seminegre,

negre sau în puncte, la calculator).

Condiåiile pe care trebuie sã le

îndeplineascã manuscrisele predate
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tipografiei sunt stabilite prin

standarde: STAS 6524/82 –

“Manuscrise pentru reproducerea

poligraficã” æi STAS 6523/82 –

“Originale de ilustraåie pentru

reproducerea poligraficã”. Respec-

tarea recomandãrilor acestor

standarde preîntâmpinã greæelile la

culegerea textelor æi pregãteæte

formele de tipar.

Recomandãrile mai importante

prevãzute pentru prezentarea

manuscrisului sunt urmãtoarele:

- textul trebuie sã fie

dactilografiat la un rând æi

jumãtate, pe hârtie albã, A4, de

calitate bunã, pentru a permite

eventualele îndreptãri cu cernealã;

- filele dactilografiate trebuie

sã conåinã 31 de rânduri a 65 de

semne totalizând 2000 de semne

dactilografiate pe paginã;

- pe fiecare filã dactilografiatã

nu trebuie sã existe mai mult de

trei corecturi de text (fãcute de

autor), scrise cu cernealã;

- capitolele trebuie sã înceapã

cu o filã nouã; distanåa de început

de capitol este recomandatã a fi

1/4 din înãlåimea filei;

- tãieturile din cãråile tipãrite,

introduse în manuscris, trebuie sã

fie lipite pe file de hârtie de format

A4 (210x297 mm);

- formulele, semnele, precum

æi cuvintele scrise într-un alfabet

aparte cuprinse în manuscrisul

dactilografiat trebuie sã fie scrise

de mânã, cu cernealã de culoare

neagrã, violetã sau albastrã;

- orice completãri (modificãri)

ulterioare ale manuscrisului trebuie

sã fie dactilografiate pe file

separate æi intercalate la locul lor în

text; ele se includ în numerotarea

generalã a manuscrisului;

- manuscrisul se numeroteazã

în continuare, de la prima pânã la

ultima filã, în colåul din dreapta,

sus, cu creion colorat.

Institutul Român de

Standardizare, împreunã cu Regia

Autonomã “Monitorul Oficial” au

publicat în 1996 o culegere

selectivã de “Standarde, norme

tehnice æi reguli de culegere a

diferitelor categorii de text”. Din

aceastã lucrare vom spicui æi noi

principalele reguli ale diferitelor

categorii de texte.
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CCuulleeggeerreeaa  tteexxttuulluuii se face åinând

seama de o serie întreagã de reguli

tehnice, de cerinåe de calitate, de

reguli gramaticale, estetice etc.

Caracterul corpului de literã

trebuie sã fie legat de conåinutul

lucrãrii æi de calificarea cititorilor

cãrora se adreseazã. În general

caracterele înguste (æmale)

îngreuneazã cititul, de asemenea

literele cu contrast prea puternic. Cele

mai indicate sunt literele drepte.

Pentru cãråile adresate copiilor

sunt indicate literele late.

Corpul obiænuit pentru lucrãrile cu

text simplu, curent, este corpul 10/10

(prima cifrã înseamnã corpul de literã,

a doua cifrã indicã spaåiul între

rânduri). Dacã însã cartea se

adreseazã unor cititori mai puåin

calificaåi æi are un volum mai redus,

este recomandat sã fie culeasã cu corp

10/12. Textul astfel cules este mai

uæor de citit.

Pentru literatura ætiinåificã se

folosesc corpurile 8/9 sau 8/10, iar

pentru cea beletristicã se preferã litera

de corp 9/9 sau 9/10.

Pentru literatura care se adreseazã

persoanelor mai în vârstã, textul

trebuie sã fie cules cu corp 12/12 sau

12/14; pentru cãråile adresate copiilor,

textul curent nu poate fi cules cu un

corp mai mic de 12/12, iar pentru

preæcolari poate fi chiar 14/16 sau 18,

respectiv 5,2 mm, 6 mm sau 

6,7 mm.

În procesul de culegere, rândurile

de început de alineat trebuie sã

înceapã cu un spaåiu alb (stare). Pe

calculator, acesta se obåine prin TAB

sau se stabileæte prin meniul

Paragraph.

Dimensiunea alineatului este în

funcåie de lungimea rândului. Cu cât

rândul de text este mai lung, cu atât

albitura va fi mai mare (dar nu mai

mult de 1,25 cm).

Alineatul trebuie sã fie

proporåional cu spaåiul dintre rânduri

æi sã fie proporåional cu grosimea æi

dimensiunea literei.

Când formatul rândului este pânã

la 5 cvadraåi (90 mm), albitura de

început de alineat este de înãlåimea

corpului cu care se culege textul de

bazã (1 pãtriæor); la formatul cuprins

între 5 æi 6,5 cvadraåi (90 æi 117 mm)

spaåiul este de 1,5 înãlåimea corpului

de bazã (1,5 pãtriæor), iar la formatul
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de peste 6,5 cvadraåi (117 mm),

spaåiul este de 2 pãtriæori (de douã

ori înãlåimea corpului de bazã).

Spaåiul normal între cuvinte este

de 0,5 din înãlåimea corpului cules

(1/2 pãtriæor). Poate fi folosit æi

spaåiul având dimensiunea de 1/3

pãtriæor, care este însã cel mai mic

admis.

La culegerea pe calculator,

aceastã împlinire a rândului se face

în mod automat, datoritã progra-

mului de culegere.

În textul cules, nu se admit

““ccoorriiddooaarree”” decât cel mult unul la 50

de rânduri, fie vertical, fie diagonal.

Rândul de sfâræit de alineat (sau

paragraf, pe calculator) trebuie sã fie

mai lung decât spaåiul alb de la

începutul alineatului.

Despãråirea cuvintelor se face

åinând seama de regulile

gramaticale, dar astfel încât în al

doilea rând sã nu se treacã mai puåin

de trei litere. Nu se admit despãråiri

de cuvinte la mai mult de trei

rânduri consecutive. La procesarea

textelor – Word, pe calculator,

despãråirea cuvintelor se poate face

normal, prin introducerea liniuåei

despãråitoare sau automat, cu

ajutorul funcåiei Hyphenation.

EEvviiddeennååiieerrii  îînn  tteexxtt

Citatele sau diferite alte

reproduceri de texte, notele,

însemnãrile, scrisorile etc. sunt pãråi

de text curent care trebuie

evidenåiate, astfel încât cititorul sã le

remarce uæor, fãrã ca aceasta sã

dãuneze aspectului estetic al

paginii.

Când un text are un singur fel

de evidenåiere, acesta se culege cu

litere ccuurrssiivvee (Italic) sau aldine (Bold)

din acelaæi corp de literã:
În fine, primul æi ultimul basm incluse în

actuala culegere -”Fãt-Frumos din lacrimã” æi

“Cãlin (File de poveste)”- intrã în categoria aparte

a compunerilor pe care Eminescu le credea

ajunse pe anume treaptã a desãvâræirii, capabile

sã-l exprime cât de cât, spre a le publica în

numerele amintite ale Convorbirilor literare.

sau

În fine, primul æi ultimul basm incluse în

actuala culegere -““FFããtt--FFrruummooss  ddiinn  llaaccrriimmãã”” æi

““CCããlliinn  ((FFiillee  ddiinn  ppoovveessttee))””-- intrã în categoria

aparte a compunerilor pe care Eminescu le

credea ajunse pe anume treaptã a desãvâræirii,

capabile ssãã--ll  eexxpprriimmee cât de cât, spre a le

publica în numerele amintite ale CCoonnvvoorrbbiirriilloorr

lliitteerraarree..
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În cazul când textul are douã grade

de evidenåieri, se culeg cu litere cursive

evidenåierile cele mai numeroase, iar

cele mai puåin numeroase cu aldine.

Când textul are trei grade de

evidenåiere cel de al treilea grad se

culege cu litera textului de bazã spaåiatã

(rãrit).

RRããrriirreeaa se face prin mãrirea

spaåiului dintre literele cuvântului ce

trebuie evidenåiat, cu spaåii de 1-2

puncte æi de 3 puncte în cazul corpurilor

de literã mai mari. În cazul când se

rãresc mai multe cuvinte, se mãresc

corespunzãtor æi spaåiile dintre acestea:
În fine, primul æi ultimul basm incluse în

actuala culegere -“Fãt-Frumos din lacrimã” æi

“Cãlin (File de poveste)”- intrã în categoria

aparte a compunerilor pe care Eminescu le credea

ajunse pe anumitã treaptã a desãvâræirii, capabile

ssãã--ll  eexxpprriimmee cât de cât, spre a publica în numerele

amintite ale Convorbirilor literare.

CCuulleeggeerreeaa  ccuu  lliitteerree  vveerrzzaallee (capitale)

este un procedeu mai puåin folosit în

pagini, cu excepåia textelor dramatice:
În fine, primul æi ultimul basm incluse în

actuala culegere -“FÃT-FRUMOS DIN LACRIMÃ” æi

“CÃLIN (FILE DE POVESTE)”- intrã în categoria aparte

a compunerilor pe care Eminescu le credea ajunse

pe anume treaptã a desãvâræirii, capabile sã-l

exprime cât de cât, spre a le publica în numerele

amintite ale Convorbirilor literare.

CCuulleeggeerreeaa  ccuu  ccaappiittaalluuååee  este

folositã în special la culegerea

dicåionarelor, lexicoanelor etc.:
În fine, primul æi ultimul basm incluse în

actuala culegere -“FÃT-FRUMOS DIN LACRIMÃ” æi “CÃLIN

(FILE DE POVESTE)”- intrã în categoria aparte a

compunerilor pe care Eminescu le credea ajunse pe

anume treaptã a desãvâræirii, capabile sã-l exprime

cât de cât, spre a le publica în numerele amintite ale

Convorbirilor literare.

CCuulleeggeerreeaa  ccuu  aalltt  ccoorrpp  ddee  lliitteerrãã  decât

cel de bazã se recomandã pentru

scoaterea în evidenåã a unor pasaje

separate din cãråi, cum ar fi citatele,

explicaåiile, indicaåiile, epigrafele. De

regulã se face culegerea cu corp mai

mic:
În fine, primul æi ultimul basm incluse în

actuala culegere -“Fãt-Frumos din lacrimã” æi “Cãlin (File de

poveste)”- intrã în categoria aparte a compunerilor pe

care Eminescu le credea ajunse pe anume treaptã a

desãvâræirii, capabile sã-l exprime cât de cât, spre a

le publica în numerele amintite ale Convorbirilor literare.

(continuare în numãrul urmãtor)
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