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EEvviiddeennååiieerrii  îînn  tteexxtt
(continuare din numãrul precedent)

CCuulleeggeerreeaa  ppee  ffoorrmmaatt  rreedduuss se

face pentru pasaje întregi (cel puåin

douã–trei rânduri) în scopul scoaterii

lor în evidenåã. Exemplificãrile, de

obicei, se culeg pe un format mai

mic decât textul de bazã:

Avantajele cercetãrii selective sunt

evidente deoarece dureazã mai puåin decât o

cercetare totalã, presupun un cost de

cercetare mult mai redus, precizia este

acceptabilã, având o utilizare mai mare atât în

domeniul economic, social-politic, medical,

cât æi în domeniul tehnic æi al ætiinåelor

naturii.
Principalele avantaje ale aplicãrii statistice sunt:

- este mult mai operativã, necesitã un timp redus;

- este mult mai economicã deoarece persupune niæte

costuri mai reduse;

- se pot culege informaåii mai complexe.

SSccooaatteerreeaa  llaa  ccuullooaarree - textul

evidenåiat se tipãreæte la o altã

culoare faåã de textul de bazã.

Textele cu evidenåieri, cele mai

tipice, având fiecare particularitãåi

din punct de vedere al culegerii,

sunt: dedicaåiile, prefeåele, notele

(adnotãrile), tablele de materii,

indexurile alfabetice, versurile,

textele operelor dramatice,

dicåionarele, lexicoanele etc.

Existã o serie de evidenåieri cu

caracter special, cum ar fi eviden-

åierile din manualele æcolare. În

cãråile pentru æcolari, unde regulile

trebuie mai mult evidenåiate, se

procedeazã la culegerea acestora pe

un format mai mic, cu o altã tãieturã

de literã sau cu textul încadrat într-

un chenar. Uneori, formulele,

regulile, sublinierile se pot scoate la

culoare.

DDeeddiiccaaååiiaa este textul prin care

autorul îæi dedicã lucrarea unei

anumite persoane, instituåii etc.

Dedicaåia poate fi o închinare

colectivã, omagialã a unei opere

literare sau ætiinåifice, fãcutã unei

persoane de renume din domeniul

literaturii sau al ætiinåei sau unei

persoane dragi.

Dedicaåia, de obicei, se

amplaseazã înaintea textului, în

colåul de sus, în partea dreaptã.

Textul este de obicei foarte scurt æi

conåine în general æi numele

autorului. Se culege cu corp mai mic

decât textul de bazã, de obicei cu

litere cursive æi pe un format care

reprezintã 1/2 sau 1/3 din formatul

textului de bazã:
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PPAARRTTEEAA  ÎÎNNTTÂÂII
“Soåului meu - æi celorlalåi piloåi - care au
înåeles cã în aviaåie, câteodatã, o cãdere
poate însemna æi ÎNÃLÅARE”.

Capitolul I

- Nu vreau...

Teamã æi rugã înãlåate cu glas stins

cearceafului imens æi alb ce cobora înfiorãtor

de încet deasupra ei, acoperind-o.

MMoottttoo--uull  sau eeppiiggrraaffuull este un

citat aæezat la începutul unei cãråi

sau al unui capitol, cu referire la

conåinut, pentru a sugera ideea

principalã a cãråii sau a capitolului

respectiv.

Când motto-ul sau epigraful

este scurt, va fi cules pe un format

care nu va depãæi o treime din

lungimea rândului textului de

bazã. Când este mai lung, va fi

cules pe un format egal cu douã

treimi din lãåimea rândului

textului de bazã.

PRINÅ ÆI CERÆETOR

Adevãrata bunãtate este de douã ori

binecuvântatã: o datã de cel ce o

dãruieæte, æi o datã de cel care o simte

acoperindu-l. Venitã de la cel mai

puternic, ea este cu atât mai

puternicã, iar pe tronul regilor îi stã

mai bine chiar decât coroanei ...

(Shakespeare: Neguåãtorul din Veneåia.)

PPrreeffaaååaa cãråii se culege de

obicei cu litere de evidenåiere

(cursive sau, mai rar, negre), de

acelaæi corp ca æi corpul textului

de bazã, rãritã sau nu.

NNootteellee (adnotãrile) sunt

lãmuriri suplimentare la text

aæezate în  partea de jos a paginii

sau la sfâræit de capitol sau la

sfâræit de carte. Notele explicã

sau completeazã unele probleme

ale textului de bazã. Ele

reprezintã trimiteri ale textului de

bazã æi se separã de acesta

printr-o linie subåire, având

lungimea egalã cu 1/5 din

formatul textului de bazã:

La gât îi atârnau Ordinul Jartierei* æi

multe alte ordine strãine, iar când cãdea

lumina peste ele, strãlucea în focuri orbitoare.

* Ordin cavaleresc instituit în Englitera în 1348.

Legenda: Contesa de Salisbury, dansând cu Eduard III, lasã

sã-i cadã jartiera. Regele, ridicând-o, bagã de seamã cã

mulåi zâmbeau. Hôni soit qui mal y pense, zise el, în

francezã. (Ruæine sã-i fie celui ce se gândeæte la rãu!) Æi

institui imediat acest ordin a cãrui panglicã o poartã cavalerii

la genunchiul stâng.

Ele se întâlnesc mai des la

lucrãrile ætiinåifice æi mai rar la cele

literare, æi pot fi scrise de autor, de

traducãtor sau de redactor.
wwwwww..aaffaacceerrii--ppoolliiggrraaffiiccee..rroo 33



Notele se culeg de obicei cu

litere de acelaæi caracter ca æi textul

de bazã, cu un corp mai mic, (dar nu

mai mic de corp 6).

Alineatele notelor trebuie sã fie

egale cu cele ale textului de bazã,

deæi se culeg cu un corp mai mic.

Legãtura între text æi notã se

indicã prin semnele de notã, care

pot fi steluåe sau cifre, singure sau

urmate de paranteze de închidere.

Semnul se culege în text, lângã

cuvântul ce trebuie explicat; la notã

acelaæi semn se repetã la începutul

primului ei rând.

DDeetteerrmmiinnaarreeaa  rreeffrraaccååiiiilloorr  aattoommiiccee  ææii

rreeffrraaccååiiiilloorr  ddee  lleeggããttuurrãã. S-a observat cã

refracåiile moleculare (determinate

experimental, dupã formula Lorentz-

Lorentz1) ale termenilor succesivi ai unei serii

omoloage variazã de la un termen la altul cu

diferenåã constantã.

1 Vezi Tabele complete de indici de refracåie æi de
refracåii moleculare în “Manualul inginerului chimist”, vol. II,

Bucureæti, Ed. Tehnicã, 1952, p. 1908-1923.

Dacã lucrarea nu are mai mult de

trei note pe paginã, semnele de

legãturã recomandate ar fi steluåele. În

cazul când sunt mai mult de patru note

pe paginã se folosesc cifrele arabe.

Numerotarea acestora poate fi

în continuare pentru toatã cartea,

pentru fiecare capitol în parte sau

poate începe de la fiecare paginã. În

acest ultim caz, numerotarea din

manuscris nu va mai corespunde cu

cea din carte æi se va definitiva dupã

operaåia de aæezare a textului în

paginã.

Aranjarea notelor în paginã se

poate face astfel:

- notele se aæeazã la piciorul

paginii. Acesta este cel mai frecvent

mod de paginare. În acest caz,

notele se despart de textul de bazã

printr-o albiturã æi linie finã aæezatã

la marginea de început a

formatului;

- notele se aflã în cuprinsul

textului æi sunt despãråite de acesta

printr-un rând alb. În acest caz,

titlul “notã” se pune deasupra

textului notei;

- notele nu se despart de text,

deæi încep cu rând nou - este

specific lucrãrilor juridice æi

instrucåiunilor de lucru.

Locul ocupat de notã, inclusiv

albitura æi linia despãråitoare fac

parte din oglinda  paginii.
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De preferinåã, nota va fi

cuprinsã în întregime pe pagina

unde se aflã textul de lãmurit la care

se referã.

Notele se culeg cu 2-4 puncte

mai mici decât textul de bazã, din

litere de acelaæi caracter.

La piciorul unei pagini pot fi mai

multe note. De asemenea, notele pot

continua de pe o paginã pe alta, însã

începutul notei (cel puåin 2 rânduri)

trebuie neapãrat sã fie pe aceeaæi

paginã cu trimiterea din text.

OObbsseerrvvaaååiiiillee sunt texte care

cuprind date complementare

referitoare la anumite elemente ele

textului de bazã.

Observaåiile pot fi: în interiorul
textului sau separate de text (în

acest caz ele se mai numesc æi note).

Observaåiile din cadrul textului se

întâlnesc de obicei în textele oficiale

(instrucåiuni, texte de lege etc.).

CCiittaatteellee sunt fragmente de text

pe care autorul unei lucrãri le ia din

alte cãråi pentru a întãri æi ilustra o

idee sau o argumentare din lucrare.

Ele pot fi în cadrul textului sau

separat de text.

Citatele din cadrul textului se

evidenåiazã cu ajutorul ghilimelelor

sau se culeg cu literã de evidenåiere:

Într-o scrisoare trimisã Veronicãi Micle,

în 8 noiembrie 1874, Eminescu îi scria:

“Trecutul m-a fascinat întotdeauna. Cronicele

æi cântecele populare formeazã în clipa de

faåã un material din care culeg fondul

inspiraåiunilor.”

Citatele separate de text se

culeg cu literã din acelaæi caracter ca

æi textul de bazã, dar de un corp mai

mic. Ele se culeg imediat dupã

rândul la care se referã.

TTaabbllaa  ddee  mmaatteerriiii,, numitã æi

ccuupprriinnss sau ssuummaarr, are în carte rolul

unui ghid. Contribuie la sistema-

tizarea materiei æi se gãseæte în

carte fie la începutul acesteia, dupã

prefaåã, fie la sfâræitul cãråii. Ea

cuprinde titlul capitolelor æi numãrul

paginilor unde aceste capitole se

gãsesc în carte. Repetând titlurile

lucrãrii, tabla de materii trebuie sã

redea æi subordonarea lor.

Tabla de materii se culege pe

acelaæi format ca æi textul de bazã

sau pe douã coloane, totalizând,
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împreunã cu spaåiul dintre ele, o

lãåime egalã cu formatul textului

de bazã. Ea se culege de regulã cu

un corp mai mic decât textul de

bazã, cu litere drepte, folosindu-se

diferite procedee de evidenåiere a

titlurilor de parte, capitol, în

funcåie de importanåa lor.

Pentru a uæura înåelegerea

conåinutului cãråii, tabla de materii

trebuie conceputã, din punct de

vedere grafic æi estetic, în aæa fel

încât scheletul (structura) întregii

cãråi sã iasã în evidenåã:

CCUUPPRRIINNSS

LLeeccååiiaa  11  --  UUttiilliizzaarreeaa  aapplliiccaaååiieeii  AAcccceessss 11
Concepte generale privind bazele de date.. 11
Primii paæi în lucrul cu baze de date ......... 12

LLeeccååiiaa  22  --  TTaabbeellee 17
2.1. Operaåiile principale ......................... 17
2.2. Definirea cheilor unei tabele ............. 20

În cazul evidenåierii, în tabla

de materii se vor folosi cel mult

trei caractere de literã.

Cifrele care indicã numãrul

paginilor se aæeazã în dreapta

formatului de culegere, iar spaåiul

dintre ultimul cuvânt al titlului æi

cifrã se umple cu puncte. Între

cifrã æi ultimul punct trebuie sã fie o

distanåã de minimum dimensiunea

corpului (un pãtriæor). Cifrele pot fi

culese æi imediat dupã ultimul cuvânt.

În marginea dreaptã a

formatului de text, aæa cum s-a

arãtat mai sus, se culege numãrul

paginilor. Cifrele vor fi aæezate unele

sub altele, astfel încât unitãåile sã

cadã sub unitãåi, zecile sub zeci etc.

Dacã un titlu este lung (mai lung

decât formatul oglinzii paginii) se lasã

la sfâræitul primului rând un spaåiu de

21/2 pãtriæori, iar rândul al doilea se

începe cu un alineat de 1 pãtriæor.

Aranjarea, paginarea tablei de

materii depinde de conåinutul cãråii

æi de rolul pe care îl are faåã de text.

La lucrãrile literare, tehnice sau

ætiinåifice de nivel mediu tabla de

materii se aæeazã, în majoritatea

cazurilor, la sfâræitul cãråii.

Tabla de materii pentru cãråile

ætiinåifice sau tehnice de nivel

superior æi la cursurile universitare,

se aæeazã dupã coperta interioarã,

pe pagina de dreapta (fãrã soå).

Lista ilustraåiilor se culege, când

este cazul, separat de cuprins, pe

una sau douã coloane.
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Innddeexxuull  aallffaabbeettiicc este un text

orientativ de la sfâræitul cãråii unde

se indicã, în ordine alfabeticã,

noåiunile importante æi numãrul

paginii la care se vorbeæte în carte

despre noåiunea respectivã.

Din punct de vedere al conåinu-

tului, indexul este de douã feluri:

- de trimitere;

- de sens.

Indexul de trimitere aratã

cititorului numãrul paginii unde

poate gãsi informaåii referitoare la

termeni, nume, denumiri geografice,

substanåe chimice etc.

Indexul de sens cuprinde

glosare în care se dau informaåii

asupra unei serii de termeni sau de

cuvinte, dispuse în ordine alfabeticã.

Indexul are douã pãråi: partea de
text æi partea cifricã.

Partea de text se culege cuvânt

sub cuvânt, cu respectarea riguroasã

a ordinii literei din alfabet. Cifrele

aratã numãrul paginilor unde se aflã

cuvântul respectiv. Ele se culeg

imediat dupã noåiunea respectivã.

Cifra culeasã cu aldin (bold)

indicã pagina unde termenul

respectiv este studiat mai pe larg.
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1332 Index alfabetic

Sistem cristalin hexagonal 169,170
 – – monoclinic 169, 170
 – – ortorombic, v. Sistem cristalin rombic
 – – p\tratic 169, 170
 – – regular, v. Sistem cristalin rombic
 – – rombic 169, 170
 – – romboedric 169, 170
 – – triclinic 169, 170
 – redox 450
 – univariant 282
Sistemul periodic al elementelor 65 u., 67*,
   108, 110 *
   – – – –, -grupe a 66
   – – – –, – b 66
   – – – –, – principale 66
   – – – –, perioade 65
   – – – –, subgrupe 66
Site Auer 1092
   – moleculare 294, 852
Smaltin\ 769, 1028
Smaragd 847, 898
Smekal, Adolf Gustav 330, 1240

Solu]ii ideale 262 u.
 – lichide 260
 – , presiune de vapori 266 u., 275
 – , propriet\]i coligative 273
 –  saturate 262
 – solide 192 u., 201, 260, 283 u.
 – – de metale, v. Aliaje
 – tampon 495 u., 496*
 – , unit\]i de concentra]ie 260 u.
Solvatare 126, 264, 421, 435, 555, 632
Solva]i 910
Solvay, Ernst 663, 819, 1240
Solvay, procedeul 819
Solvent 260
   – acid 480
   – amfiprotic 480
   – aprotic dipolar 436, 555
   – bazic 481
   – polar 435
Solvoliz\, v. Reac]ii de solvoliz\
Sommerfeld, Arnold 94, 1240
Sörensen, Söre Peter Lauritz 484, 1240



Indexul se culege pe 2-3

coloane, cu litere de 1-2 corpuri mai

mici decât textul de bazã.

În index, dupã denumirea

noåiunii, cifrele care indicã numãrul

paginii se plaseazã imediat lângã

text sau aliniate la marginea din

dreapta a coloanei. În cazul când

noåiunile se compun din câteva

rânduri, primul rând se culege fãrã

spaåiu de alineat, iar rândurile

urmãtoare retrase cu un spaåiu egal

cu corpul literei culese (1 pãtriæor).

Când începe o literã nouã, se

lasã un spaåiu egal cu corpul unui

rând.

Prima literã a primului cuvânt la

litera nouã din index se evidenåiazã,

culegându-se cu tãieturã neagrã sau

semineagrã.

Dacã denumirea se compune din

mai multe cuvinte, iar primul cuvânt

se repetã, atunci, în loc sã se

culeagã din nou, pentru cuvântul

care se repetã se foloseæte linie (-)

sau o liniuåã ondulatã(∼).

VVeerrssuurriillee sunt texte a cãror

particularitate la culegere constã în

faptul cã nu toate rândurile au

aceeaæi lungime. Ele se culeg de

obicei cu literã cursivã sau dreaptã

de corp 10.

Versurile pentru copii se culeg

cu corp 14 æi chiar 16, iar cele care

se adreseazã copiilor de grãdiniåã,

cu corp 18 sau 20.

Litera cu care se culeg versurile

trebuie sã aibã un caracter artistic

cât mai pronunåat. Rândurile

versurilor se rãresc de obicei mai

mult decât textul obiænuit.

Unele texte de versuri se împart

în strofe despãråite prin spaåii albe,

egale cu 1-2 rânduri de text.

Ca particularitãåi ale culegerii

versurilor amintim:

- aproape întotdeauna rândurile

încep cu litere verzale (capitale);

- nu se admit prescurtãri de

cuvinte;

- nu se fac despãråiri de cuvinte,

iar dacã într-un rând nu încap toate

cuvintele, o parte din ele se trec la

rândul urmãtor, aliniate pe o

verticalã oarecare, comunã cu treceri

de cuvinte din alte rânduri.

Versurile de tip clasic (din punct

de vedere tehnoredacåional), sunt

caracterizate prin lungimea aproape
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egalã a rândurilor, faåã de versurile

de tip liber (tot din punct de vedere

tehnoredacåional), care au rânduri

de diferite lungimi. Aceste versuri

pot începe de la aceeaæi linie sau de

la linii diferite.

Formatul de culegere a

versurilor se poate stabili dupã:

- rândul cel mai lung;

- media rândurilor;

- “axa de greutate”.

Versurile de tip “clasic” se

aæeazã în paginã dupã metoda

rândului cel mai lung. Versul cel mai

lung se aæeazã astfel încât jumãtatea

acestuia sã se suprapunã pe linia ce

împarte pagina în douã pe verticalã

(axa paginii):

În piaåa mare,

Cu telescopul montat el aæteaptã.

Va veni noaptea

Ca o îngândurare a oraæului,

Pãmântul se va rãci,

Semafoarele vor halucina,

Oraæul va dârdâi

În lumina sinteticã,

Tutelar aerul va scânteia,

Va veni urât îmbrãcat un profesor 

de esteticã,

Amanåii de telescop se vor apropia

Noaptea se va închide æi ea,

Se vor rãri maæini æi oameni.

Pentru versurile de tip “liber”

se aplicã metoda rândurilor. Se

alege un rând de mãrime mijlocie

æi mijlocul lui se suprapune pe

linia care împarte pagina în douã.

Versurile care sunt prea lungi æi ies

din format se “frâng” în aæa fel

încât ideea exprimatã în rândul

“frânt” sã nu sufere denaturãri sau

sã nu dea naætere la confuzii.

Aæezarea versurilor pe axa de

greutate se face astfel: se ia

jumãtate din formatul celui mai

lung vers æi se trece prin acest

punct o linie verticalã, iar prin

jumãtatea celui mai scurt vers se

trece, de asemenea, o verticalã. La

jumãtatea distanåei dintre cele

douã verticale se aflã “axa de

greutate” care se suprapune pe

axa paginii.

La versuri evidenåierile constau

în aæezarea diversã a strofelor æi a

versurilor în cadrul strofelor.

La unele poezii culegerea

versurilor se face în trepte. În

acest caz, rândul nou începe, de

regulã, acolo unde se terminã

rândul precedent, însã cu un rând

mai jos:
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Se duc uitaåi

Sãltând în æea

Cei trei fârtaåi,-

Plutesc aæa

Ca trei stafii

Æi neguri cresc

S-aninã în crãngi ...

Se tânguesc

Æi plâng tãlãngi

În vãi pustii.

OOppeerreellee  ddrraammaattiiccee pot fi în

prozã sau în versuri. Textul prezintã

particularitãåi, conåinând multe

evidenåieri de valori diferite. Astfel,

se evidenåiazã în mod diferit numele

personajelor. Acestea se culeg de

obicei cu majuscule, iar observaåiile

autorului, explicaåiile scenice etc. se

culeg cu cursive.

La culegerea operelor dramatice

trebuie respectate regulile

corespunzãtoare culegerii textelor

în prozã sau în versuri, însã se

particularizeazã.

Operele dramatice cuprind acte,

tablouri æi scene. Înaintea fiecãrui

act, existã o listã a personajelor.
Acestea se culeg pe una sau douã

coloane, fiecare rând al coloanei

reprezentând un personaj. În

dreptul numelui personajului, poate

fi o explicaåie asupra rolului

personajului respectiv. Denumirea

personajului se culege cu litere

verzale, iar explicaåiile se culeg cu

litere de rând.

Liste de personaje se mai gãsesc

la începuturile tablourilor æi

scenelor, în acest caz însã, înæiruirea

acestora se face în rânduri, unul

dupã altul, în ordinea intrãrii în

scenã.

Replicile, care la operele

dramatice constituie textul de bazã,

se culeg, în mod obiænuit, cu corp

10/10, mai rar cu 12.

CHIRIÅA (în parte): Îi nostim franåuzu ... (Tare)

Aåi vãzut agilitaua mea? Ioane ... du calu’ la

grajdi æi-l adapã; da’ sã nu scoåi æeaua ...

Auzi?

ION (cãscând): Aud. (Duce calul între culisele

din dreapta).

CHIRIÅA: Ho!... cã parc-ãi sã ne-nghiåi ...

Face-o gurã cât o æurã.

CULIÅÃ: Nineacã... las’ sã mã sui æî eu pe cal.

CHIRIÅA: Ce face?... Ca sã te trânteascã?!...

Ba nu, Culiåa Mamei.

CULIÅÃ: Pe mata cum de nu te trânteæte?

CHIRIÅA: Eu am învãåat la Ieæ, la manajãrie ... 

Numai eu ætiu câte buæâturi am mâncat...

d-apoi dã!... dacã-i modã...
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Dacã între replici existã

explicaåii ale autorului, indicaåii de
decor, acestea se culeg cu literã

cursivã, uneori între paranteze.

Când explicaåiile autorului se

gãsesc în afara replicilor, ele se pot

culege æi cu litere drepte, dar de

corp mai mic decât textul de bazã.

Evidenåierea numelui fiecãrui

personaj în piesã se face culegând

cu unul din urmãtoarele litere:

verzale, capitaluåe, tãieturi de

evidenåiere (cursive, seminegre)

sau rãrind literele cuvintelor

respective.

De regulã, rândurile care

conåin ca prim cuvânt numele

personajului, adicã rândurile de

început de replicã, se culeg

normal, iar celelalte rânduri ale

replicii respective se culeg retras,

cu mãrimea unui spaåiu normal de

început de alineat (care, aæa cum

am vãzut, variazã în funcåie de

formatul de culegere).

În cazul operei dramatice în

versuri, numele personajelor se

culeg în rânduri separate, la

mijloc; la fel se culeg æi indicaåiile

scenice:

SOMMER

Sublim avânt!

DESPOT

Norocul îmi va-ntãri avântul

Când spada mea viteazã îæi va rosti 

cuvântul.

SOMMER

Pe-a gloriei nãlåime pas, zbori, mãria-ta,

Æi eu, poetul Sommer, triumful åi-oi 

cânta.

(Sunete de clopote în oraæ. Trece o procesie pe sub

fereæti.) 

Dar clopotele sunã... Sã fie-o sãrbãtoare?

DESPOT

Ba nu... o simplã rugã de ploaie 

ceræetoare.

E secetã în åarã, æi dupã-un vechi eres,

Toåi preoåii cu prapuri æi cu icoane ies

La câmp, ca sã înalåe la cer o sfântã rugã.

CCoommeennttaarriiiillee sunt explicaåiile

unui text de referinåã. Ele sunt

redactate în manuscris imediat

dupã textul pe care îl explicã.

Amplasarea acestora se poate

face astfel:

- imediat dupã textul pe care îl

explicã, pe una sau douã coloane;

- marginal faåã de text, în

partea stângã sau dreaptã;

- îngropat în text.

Comentariile se culeg cu  literã

de un corp mai mic decât textul pe

care îl explicã.
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DDiiccååiioonnaarreellee,,  lleexxiiccooaanneellee  ææii  eenncciiccllooppeeddiiiillee

DDiiccååiioonnaarruull este o lucrare ce

cuprinde cuvintele unei limbi,

aæezate în ordine alfabeticã æi

explicate în aceeaæi limbã

(dicåionare explicative) sau traduse

în altã limbã.

EEnncciiccllooppeeddiiaa este o publicaåie

ce apare de obicei în mai multe

volume cuprinzând diverse

informaåii dintr-o ætiinåã

(matematicã, fizicã etc.) sau din mai

multe ætiinåe.

LLeexxiiccoonnuull este o lucrare în mai

multe volume ce cuprinde

cunoætinåe de orientare în unul sau

mai multe domenii de specialitate

grupate sub cuvinte orientative

aæezate alfabetic.

Textele dicåionarelor sunt texte

lingvistice de informare. Indiferent

de felul dicåionarului – de traduceri,

explicativ sau ortografic – culegerea

æi paginarea se fac în ordinea

alfabeticã a cuvintelor.

Textul dicåionarelor comunicã

diferite informaåii: cuvinte strãine,

traducerea æi explicaåia lor,

comentarii în legãturã cu acest

cuvânt, modul de folosire, exemple,

informaåii etimologice, transcrierea

foneticã a pronunåãrii, indicarea

sinonimelor etc.

Pentru culegerea acestor

elemente se folosesc diferite

variante de literã æi o serie de semne

convenåionale æi multe prescurtãri.

Aceste prescurtãri sunt explicate

într-o listã care se culege separat,

integratã în volumul dicåionarului.

La culegerea dicåionarelor,

cuvântul care necesitã explicaåie se

evidenåiazã cu o literã majusculã sau

aldinã de rând iar particularitãåile

cuvântului sunt culese cu literã

cursivã, explicaåiile sunt culese cu

literã dreaptã.

Pentru explicarea cuvântului nu

se repetã cuvântul întreg, ci numai

iniåiala sau conjuncåia sa. Pentru a

uæura cititul, rãdãcina cuvântului se

desprinde de conjuncåia sa cu o linie

subåire verticalã (|), iar în locul

rãdãcinii cuvântului, se culege o

pauzã (-) sau, de cele mai multe ori,

o linie ondulatã (∼), numitã tildã.

La aceste genuri de lucrãri se

recomandã utilizarea colontitlului cu

urmãrire, deoarece uæureazã gãsirea

cuvântului.
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Când pagina nu are decât un

singur colontitlu, atunci se culege în

capul marginii din stânga primul

cuvânt din paginã. 

La dicåionare de format mic pe prima

coloanã se pune primul cuvânt al

paginii, iar pe a doua, ultimul

cuvânt:
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question mark quid

question mark /’kwest∫  n ma:k/
  s. semn de întrebare.
queue /kju:/ s. coad\, rînd.
quick /kwik/ I. s. nenum. adîncuri; 

to the quick a. pînã la os. b. pîn\ 
în fundul sufletului . II. adj. 1. 
rapid, iute; at a quick pace în ritm 
rapid. 2. vioi, iste]; a quick child 
un copil iste]. 3. prompt (d. 
r\spuns) . 4. violent ; quick of 
temper iute la mânie. III. adv. iute, 
repede.

quicken /’kwik n/ A. vt. (2) 1. a 
       gr\bi. 2. a stârni, a a]â]a. B. vi.  

1. a se gr\bi. 2.   a se anima.

286

quick lime /’kwik laim/ s. var 
nestins.

quicksand /’kwiksænd/ s. nisipuri 
mi[c\toare.

quick silver /’kwik’silv  / s. nenum. 
mercur, argint viu.

quid /kwid/ s. 1. tutun de 
mestecat. 2. lir\ sterlin\.

Textele dicåionarelor, lexicoa-

nelor sau enciclopediilor se pot

culege pe 2 sau 3 coloane, în funcåie

de mãrimea paginii.

TTeexxttuull  bbiibblliiooggrraaffiicc cuprinde

principalele date ale unei lucrãri

apãrute, într-o anumitã ordine,

elementele caracteristice ale acelei

lucrãri.

Atunci când textul bibliografic

este plasat la sfâræitul cãråii, el va

conåine elemente ca: numele æi

prenumele autorului, precum æi

titlurile sale profesionale; titlul

lucrãrii; numãrul volumului,

precedat de prescurtarea volumului

– vol.; numãrul ediåiei; editura sau

forul care publicã lucrarea;

localitatea unde îæi are sediul

editura; anul tipãririi lucrãrii.

De exemplu:
1. Crank, J., Mathematics of Diffusion.

Oxford Press, London, 1956.

2. Irod, A., Metode experimentale de

determinare a coeficienåilor de transfer. 

Referat, Catedra Procedee æi aparate, 

I.P.B., martie, 1973.

În cazul în care textul

bibliografic constituie o lucrare de

sine stãtãtoare, acesta va cuprinde

urmãtoarele elemente: numele æi

prenumele autorului, precum æi

titlurile sale profesionale; numele æi



prenumele responsabilului de carte;

numele æi prenumele traducãtorului

– dacã este o traducere; numele æi

prenumele ilustratorului (în cazul cã

volumul are ilustraåii); numãrul

volumului; numãrul ediåiei; editura

care publicã lucrarea; localitatea æi

sediul editurii; anul tipãririi lucrãrii;

numãrul de pagini æi numãrul

figurilor.

Toate aceste elemente, atât la

textul bibliografic plasat la sfâræitul

cãråii, cât æi atunci când acest text

constituie un volum aparte vor fi

fãcute cu mult profesionalism de

cãtre tehnoredactor. Astfel, numele

autorului sã fie evidenåiat prin literã

(caracter sau mãrime) sau prin

rãrirea textului. Titlul cãråii se va

evidenåia prin literã (albe, aldine sau

cursive), iar numele editurii prin

literã dreaptã sau cursivã.

CCuulleeggeerreeaa  ttaabbeelleelloorr.. În cãråi cu

text ætiinåific, didactic, tehnic etc.,

pe lângã formule æi ilustraåii întâlnim

æi tabele, care prezintã un material

grupat pe baza unor caracteristici

sau pe baza unor concluzii pe care le

trage autorul în urma experienåelor

efectuate. Tabelele pe care le

întâlnim în lucrãri pot fi: încadrate

cu linii sau tabele neîncadrate.

Tabelele, prin construcåia lor, se

împart în douã grupe principale:

a). Tabele complete, ce au în

coloanele lor texte æi cifre, æi pot

avea sau nu linii despãråitoare;

b). Tabele de completat, cum ar

fi registrele, fiæele, formularele æi

altele, ce au rubrici ce se

completeazã ulterior.

În general tabelele sunt

compuse fie numai din text, fie text

însoåit de cifre, fie numai cifre,

împãråite pe coloane (vertical) æi

rânduri (orizontal). Aceste coloane æi

rânduri sunt despãråite prin linii.

Grafic, o tabelã este alcãtuitã din

urmãtoarele elemente principale:

--  Capul tabelei, compus din text

sau cifre, în care se aratã indicii

comuni pentru cifre sau pentru text

pe coloana respectivã;

--  Coloana principalã (lateralã),

compusã de obicei din text care

reprezintã caracteristicile comune

pentru text sau cifre pe orizontalã;

- Piciorul textului, compus din

cifre sau text aæezate pe coloane

verticale.
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Nu întotdeauna, însã, tabelele

sunt compuse din aceste trei

elemente.

În figura de mai jos este expusã

grafica din care se compune un

tabel.

Tabelele se culeg, în general, cu

un corp de literã cu douã puncte

mai mic decât corpul literei textului

de bazã.

Aceasta face ca cifrele culese cu

corp mai mic cu douã puncte, ce au

floarea egalã în mãrime cu litera de

rând a corpului de bazã, sã

faciliteze citirea tabelei cu uæurinåã.

Culegerea capului tabelei.
Capul unei tabele poate fi  compus

din simboluri, cifre sau text. Textul

se culege de obicei orizontal; în

cazul când textul este mai lung æi

coloana îngustã, aæezarea lui poate

fi æi verticalã pentru a micæora

coloana (mai ales în tabelele mari).

Textul nu se va culege lipit de

linii. Se lasã un spaåiu liber de 

2 puncte, aproximativ 0,7-0,8 mm

de jur împrejur. La textul din capul

tabelei se va evita despãråirea

cuvintelor în silabe. În cuprinsul

capului tabelei, unei linii pot fi mai

importante decât altele. Existã o
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Abcdefghijklmno
Abcefg ....................
Abcdefghijklmno
       pqrstuvw ........

12
1234

1234

1

2

3 3 3 3

4 4

5 5 5 5

8

8b 8b

12

9

10 108a 10 1011

6 7

1 - capul de tabel; 2 - piciorul sau corpul
tabelului; 3 - rubricile; 4 - subdiviziunea
rubricii; 5 - coloana albã; 6 - coloana text;
7 - coloana de cifre; 8 - linia de încadrare
a capului de tabel; 8a - linia de încadrare
a piciorului; 8b - linia de încadrare a
pãråilor laterale ale tabelului; 9 - linia de
separare; 10 - linia de coloanã; 11 - linia
de zecimale pe coloanã; 12 - linii de
totalizare a coloanelor.



subordonare a lor. Capul tabelei va

avea atunci mai multe etaje.

Culegerea coloanei principale
(lateralã) – se culege pe un format de
minim 1/10 æi maxim 1/3 din lãåimea
totalã a tabelei. Între text æi liniile care
încadreazã coloana principalã se va
lãsa un spaåiu minim de 0,7 – 0,8 mm
(2 puncte). Dacã textul din coloana
principalã este scurt, se recomandã ca
rândul sã se completeze cu puncte
pentru a crea legãtura cu coloanele de
cifre ce urmeazã.

Evidenåierile se fac, de obicei, cu literã
verzalã sau prin rãrirea celor de rând.

Culegerea piciorului tabelei. Piciorul
tabelei este compus din text sau din
cifre. Acest text sau cifrele se încadreazã
atât pe verticalã cât æi pe orizontalã,

totdeauna cu linii. La tabele se pot
întrebuinåa douã feluri de linii: linii
subåiri (hair line) æi linii negre (la
calculator în puncte). Liniile negre se
folosesc de obicei la încadrarea tabelelor
æi la despãråirea capului tabelei de picior.

Liniile orizontale din tabel, care se
mai numesc æi ccvveerruull  ttaabbeelleeii,,  sunt de
obicei seminegre. Ele se folosesc pentru
a despãråi pãråile principale ale tabelei.

De regulã, liniile care încadreazã
tabela despart capul de primul rând æi
se culeg cu linii negre, iar liniatura
tabelei trebuie sã uæureze gãsirea
datelor necesare.

Dacã în tabele se utilizeazã douã
feluri de linii, linii subåiri æi linii negre,
atunci:

- liniile care încadreazã tabelele,
precum æi cele care despart capul æi
primul rând de restul tabelei se vor
culege din linii negre (grosime în
puncte).

- restul tabelei va avea linii subåiri
(hair line).

continuare în numãrul urmãtor
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