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Culegerea elementelor
de informare ale cãråii

formatului de text, se despart de
acesta printr-o albiturã din acelaæi

(continuare din numãrul precedent)

corp inclusiv spaåiul dintre rânduri.

Continuãm sã dezvoltãm tema
începutã

în

Atenåionãm,

numãrul
din

nou,

anterior.
cã

24

25

24

25

aceste

indicaåii åin de tehnica standard, de
aceea am pãstrat limbajul din trecut.
Computerul oferã multe facilitãåi æi
metode diverse, însã regulile de bazã
Exemple de aæezare a coloncifrei
sus sau jos, marginal.

rãmân valabile.
Coloncifrele pot fi aæezate în
capul

paginilor

sau

la

Coloncifrele plasate la baza

piciorul

paginilor se culeg cu acelaæi corp

acestora, fie centrate faåã de lãåimea

sau cu un corp mai mic decât corpul

rândului, fie la marginea exterioarã

textului de bazã.

a formatului de text. În cazul
121

aæezãrii marginale a coloncifrelor,
plasarea lor se va face în stânga pe
paginile cu soå æi în dreapta pe
paginile fãrã soå, sus sau jos.
24
24

24

Exemplu de aæezare a coloncifrelor
cu rol decorativ.

8

9

În cazul când coloncifrele sunt
aæezate la marginea exterioarã a
2
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Amplasarea coloncifrelor în stil modern

Colontitlurile uæureazã gãsirea

Coloncifra nu intrã în oglinda
paginii în cazul când este separatã

unui

anumit

capitol,

care

de colontitlu.

intereseazã în mod deosebit, æi au în

Pe paginile cu titluri false sau

acelaæi timp rolul de a sistematiza

paginile a cãror suprafaåã este în

materia. Ele sunt folosite la cãråile

întregime ocupatã de o ilustraåie sau

ætiinåifice æi tehnice æi au un caracter

tabelã, nu se pune coloncifrã dar

informativ æi decorativ, putând fi

numãrul acestor pagini se cuprinde

completate

în calculul volumului cãråii.

ornamentaåie (linii, chenare etc.).

cu

elemente

de

Elementele complementare ale

Colontitlul nu trebuie sã aibã

cãråii, care se aæeazã la începutul

mai mult de un rând æi nu este

lucrãrii, paginile colii de titlu (adicã

obligatoriu la paginile unei cãråi. Nu

partea care cuprinde prefaåa, cuvântul

vor avea colontitluri paginile de

introductiv,

început de parte sau capitol æi nici

epigraful,

motto-ul,

dedicaåia etc.) se pot culege cu

coala de titlu.

coloncifre din cifre romane.
La revistele ætiinåifice (cum ar
fi periodicele Academiei Române),
care sunt alcãtuite din articole

5-8.2

mare

(pentru

oxigenul bivalent, azotul trivalent æi carbonul

tetravalent.
Exemplu de colontitlu cu coloncifre
æi colonlinie.

toatã

Colontitlurile se culeg de obicei

revista), mai existã o coloncifrã
micã,

ce

reprezintã

paginaåia

55

s-a dedus cã elementul clor este monovalent,

scrise de autori diferiåi, în afarã de
coloncifra

Formulã brutã æi molecularã

cu litera textului de bazã, dar de un
corp mai mic. Ele se pot culege cu

articolului respectiv.
C o l o n t i t l u l reprezintã rândul

litere verzale (majuscule) sau de rând.
Colontitlurile

de text care cuprinde, în general,

se

aæeazã,

de

sau

obicei, centrat faåã de lãåimea

capitolul æi care se aæeazã pe

rândului. Ele se mai pot aæeza însã æi

fiecare paginã, deasupra textului

la

de bazã.

interioarã a formatului de text.

titlul

lucrãrii

sau

autorul

marginea
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exterioarã

sau

3

Spaåiul dintre colontitlu æi text

de oxidare +6 (993). Combinaåii ale

trebuie sã fie de un rând din corpul

wolframului în alte stãri de oxidare (994).

literei de bazã (plus albitura dintre

2–Chimie generalã – c.2054

rânduri, în cazul când textul este
rãrit). Între colontitlu æi text se poate

Signiatura

este

numãrul

de

plasa o linie despãråitoare, care se

ordine al colii, care se aæeazã pe

numeæte colonlinie.

prima æi a treia paginã, (deci pe faåa

La culegerea dicåionarelor æi a

I-a æi a II-a a fiecãrei coli de tipar).

lexicoanelor, colontitlul aæezat în

Pe pagina a treia, signiatura este

partea stângã a paginii cuprinde

însoåitã de o steluåã, aæezatã pe linia

primul cuvânt sau primele litere ale

superioarã a literei, care serveæte la

primului cuvânt care este explicat,

controlul fãlåuielii:

iar cel aæezat în partea dreaptã
2*-c.2054

cuprinde ultimul cuvânt explicat pe
pagina respectivã.
din

Signiatura æi norma se culeg cu

când

corp 6, se despart de textul de bazã

paginile sunt încadrate în chenar,

printr-o albiturã de 8 puncte æi nu

colontitlul se plaseazã sub linia de

fac parte din oglinda paginii.

Colontitlul
oglinda

face

paginii.

În

parte
cazul

În unele cazuri, atât signiatura

cadru.
denumirea

cât æi norma pot fi plasate pe

prescurtatã a cãråii; ea se aæeazã la

marginea ramei albe, pentru a fi

partea inferioarã a primei pagini a

eliminate la tãierea cãråii pe formatul

colii de tipar. Se culege cu litere de

finit.

Norma

este

rând de corp 6 pe un format care sã
nu treacã de o treime din lãåimea

Culegerea copertelor interioare

rândului textului de bazã:
Coperta interioarã sau pagina de

Wolframul (tungstenul) (993)

4

Stare naturalã. Obåinere (993). Proprietãåi

titlu cuprinde majoritatea datelor de

(993). Combinaåiile wolframului în starea

identificare ale cãråii.
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La

proiectarea

copertei

Numele

traducãtorului

se

interioare se are în vedere atât

scrie, de asemenea, în întregime æi

caracterul lucrãrii, cât æi compoziåia

se plaseazã sub numele autorului.

copertei

Datele de traducere (din ce limbã,

exterioare.

interioarã

se

Pe

trec

coperta
mai

dupã care ediåie etc.) se culeg cu

importante date ale cãråii, cum ar fi:

literã mai micã decât a traducã-

numele

cãråii,

torului. Numele traducãtorului se

editura æi anul apariåiei æi, în

culege cu o literã mai micã decât

anumite cazuri, numele traducã-

numele autorului.

autorului,

cele

titlul

torului, redactorului, ilustratorului
etc.

Numele

ilustratorului

se

plaseazã pe spatele paginii de

Numele

autorului

trece

gardã. Când pagina de gardã

întotdeauna în întregime æi se culege,

lipseæte, numele ilustratorului se

de

verzale

trece pe coperta interioarã, sub

(majuscule), de corp 10-16, în funcåie

numele traducãtorului. În cazul

de formatul de paginã (mãrimea

când

acesteia) æi se aæeazã la marginea

deosebitã, numele ilustratorului

superioarã a formatului de text.

se plaseazã deasupra traducã-

obicei,

cu

litere

se

Titlul cãråii se aæeazã, de obicei,
în centrul optic* al paginii, iar în caz
cã acest titlu mai are æi alte

când

caracterul

lucrãrii

monografie,

culegere,

fie

(manual,
antologie

etc.), fie destinaåia cãråii (pentru uz

valoare

Numele redactorului se trece

el.

aratã

o

literã.

numai

subtitluri

au

torului, dar cu aceeaæi mãrime de

subtitluri, acestea se plaseazã sub
Aceste

ilustraåiile

în

cazuri

lucrarea

îngrijirea

æi

a

excepåionale,
apãrut

sub

rãspunderea

unei

personalitãåi.

Anul

apariåiei,

editura

æi

localitatea se plaseazã la marginea

intern, uz æcolar etc.)
Centrul optic al paginii este un punct

inferioarã a formatului de text æi

imaginar aflat cam la o treime de la marginea

se culege numai cu verzale, de

de sus a paginii.

corp maxim 12 puncte (4,5 mm).

*

www.afaceri-poligrafice.ro
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Coperta interioarã mai poate

traducerii) sau poate rãmâne alb.

cuprinde diverse însemnãri, ca:

Copertele interioare — din punct

numãrul de ordine al ediåiei, dedi-

de vedere tehnoredacåional — pot fi:

caåii, motto, numãrul ilustraåiilor

- culese, în care caz pot fi
compuse din aceeaæi literã cu care

etc.
Pe spatele copertei interioare,

este cules textul de bazã æi se pot

dacã este cazul, se trec numele

folosi

ornamente,

ilustratorului, titlul original (în cazul

frontispiciii, vigniete etc.

baghete,

I

7

9

N

7

9

N

7

9

7

Exemple de aæezare a textelor la pagina de titlu æi urmãtoarele.
6
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9

- desenate în întregime de

reflecte în mod clar structura întregii

ilustrator sau desenator, iar motivele

cãråi æi, prin aceasta, sã uæureze

decorative

înåelegerea conåinutului ei.

strânsã

folosite

legãturã

vor
cu

avea

o

motivele

decorative din interiorul cãråii æi
copertei exterioare;

Iatã câteva modalitãåi:
- metoda intensitãåii literelor, ce
constã în evidenåierea titlurilor prin

- combinate – o parte din

caracterul, corpul æi desenul literelor

elemente culese iar o parte desenate.

sau prin felul culegerii (strâns sau

Culegerea

titlurilor.

Pentru

spaåiat).

operaåia de culegere a titlurilor un

Toate titlurile cãråii vor fi culese cu

rol deosebit îl are tehnoredactorul

acelaæi caracter de literã, în feluritele

cãråii. El stabileæte criteriul formei de

sale variante (aldine, cursive, rãrite etc).

culegere, adicã pentru fiecare grad

- metoda graficã. În aceastã

de titlu* se va întocmi o listã æi se

metodã titlurile sunt evidenåiate prin

vor da indicaåii de culegere æi

diferite

paginare. Rubricarea este o operaåie

(romburi, triunghiuri, pãtrate, linii)

foarte importantã, de aceea tehno-

puse

redactorul se va sfãtui cu redactorul

aceasta este rar folositã, deoarece

de carte sau cu editorul.

oferã o evidenåiere slabã.

semne

înaintea

convenåionale

titlurilor.

Metoda

Alegerea literei pentru titluri se

- metoda compoziåionalã. Prin

face potrivit gradului fiecãrui titlu.

aceastã metodã subordonarea fiecãrui

Tehnoredactorul stabileæte repre-

titlu reiese din aæezarea lui: în

zentarea graficã æi litera care sã

frontispiciu, ca titlu fals, centrat pe
paginã nouã, în cap de rând, în casetã

*

Gradarea titlurilor este operaåia prin

care se stabileæte nivelul de subordonare a lor
în structura cãråii (pãråi, capitole, subcapitole
etc). Dacã autorul prezintã o Tablã de materii
bine structuratã,

aceasta poate deveni un

sau marginal.
Titlurile

culese

cu

verzale

(majuscule) sunt considerate de un
grad superior celor culese cu literã de

instrument de lucru în stabilirea gradelor de

rând, chiar dacã acestea sunt culese

subordonare a titlurilor.

cu un corp mai mare.
www.afaceri-poligrafice.ro
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La titlurile principale nu se
admite despãråirea cuvintelor în
silabe. Se admite doar în cazuri
excepåionale, numai la subtitluri.
Rândurile titlurilor lungi nu se
terminã cu prepoziåii sau conjuncåii.
Acestea vor fi trecute în rândul
urmãtor. La “ruperea” rândurilor se
mai åine seama æi de pãstrarea
sensului logic. Se preferã aspectul
neregulat de aranjare a rândurilor æi

La sfâræitul titlurilor nu se pune
punct, cu excepåia cãråilor pentru
(manuale

æcolare

pentru

clasele I-IV æi literaturã pentru
copii).
Gradul

valoare

sau

aæezate

înaintea

lor.

Acestea sunt folosite îndeosebi la
lucrãrile ætiinåifice æi tehnice.

cifre

arabe

urmate

de

urmate

de

parantezã: 1); 2); 3); ...
-

litere

mici

parantezã: a); b); c); ...
- litere greceæti urmate de
punct: α.; β.; γ.; δ. ...
- litere greceæti urmate de
parantezã: α); β); γ); δ) ...
Subordonarea

titlurilor

mai

desenul lor.
Paginarea titlurilor aratã, de
asemenea, subordonarea unuia în
raport

cu

altul.

În

ordinea

importanåei lor, pornind de la gradul

- titluri false - titlurile aæezate
singure pe prima paginã a pãråii sau
a capitolului, spatele ei rãmânând
alb. Aceste titluri se aæeazã pe
pagini de dreapta (fãrã soå), fie în

În ordinea importanåei titlurilor,

centrul optic al paginii, fie pe linia

de la cel mai mare grad, la cel mai

superioarã a formatului de text

mic, simbolurile poate fi:

(oglinda paginii), centrat sau retras

- cifre romane: I; II; III; IV ...

cãtre marginea lui exterioarã. Aceste

- litere majuscule (verzale): A; B;

titluri pot fi însoåite de elemente

C; ...

liniare sau decorative;

- cifre arabe urmate de punct: 1.;
2.; ...
8

-

cel mare cãtre cel mic, titlurile pot fi:
de

subordonare poate fi arãtat æi prin
simboluri

b.;...

poate fi determinatã prin corpul æi

nu cel triunghiular.

copii

- litere mici urmate de punct: a.;

- titlurile în frontispiciu sunt
aæezate puåin sub linia superioarã a
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formatului de text (unul sau douã

alineatului în rând cu textul. Ele se

rânduri). Între aceste titluri æi text

culeg cu acelaæi corp de literã ca al

rãmâne un spaåiu alb;

textului, dar cursiv sau aldin æi se

- titlurile centrate pe paginã

despart de text prin punct sau prin

nouã sunt titlurile aæezate în albitura

blanc.

dintre linia superioarã a formatului

subordonare.

de text æi începutul acestuia (minim
1/5

din

înãlåimea

formatului).

Pagina finalã a capitolului precedent
(pagina anterioarã paginii pe care se
aflã titlul) rãmâne necompletatã în
partea de jos, iar textul din pagina în
care se aflã titlul nu va ocupa mai
mult de 4/5 din înãlåimea formatului
de text. Albitura dintre titlu æi textul
ce urmeazã va fi mai micã decât cea
de deasupra titlului. Acest aspect se
pãstreazã pentru toate titlurile de

grad

de

- titlurile marginale sunt titlurile
aæezate pe rama albã lateralã a unei
pagini. Aceste titluri sunt specifice
lucrãrilor

ætiinåifice.

Formatul

(dimensiunea) pe care se culeg
aceste titluri va fi unitar în toatã
cartea æi ele se vor aæeza la stânga
pe paginile cu soå æi la dreapt pe
paginile fãrã soå. Se folosesc cu totul
excepåional deoarece, fãcând parte
din oglinda paginii, trebuie îngustat

- titlurile centrate pe rânduri
titlurile

ultimul

paragraful:

acelaæi grad.

sunt

Este

aæezate

pe

000

aaaaaaaa

aaaaaaaa

000

axa

formatului de text. Ele se despart de
textul care le precede æi de cel care
urmeazã prin albituri. Albitura de
deasupra titlului va fi cel puåin o
datã æi jumãtate mai mare decât
albitura de sub el. Exemplul cel mai

- titlurile în casetã sau încadrate

simplu: douã rânduri albe deasupra

sunt

unul dedesubt.

cuprinsul

- titlurile de cap de rând sunt
titlurile

aæezate

la

începutul

titlurile

aæezate

textului,

chiar

în

putându-se

folosi numai pentru titluri de parte
sau capitol. Titlurile în casetã,

www.afaceri-poligrafice.ro
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situate în partea de sus sau de jos a

Etichetele sunt afiæe mai mici, ce

paginii vor fi precedate sau urmate

se ataæeazã produsului în scopul

de cel puåin trei rânduri de text. Este

informãrii

tot mai rar folosit.

conåinutul, modul de folosire etc.

consumatorului

de

Aspectul lor trebuie sã fie atractiv,
Culegerea publicaåiilor de informare
æi publicitate
În aceastã categorie de lucrãri sunt
incluse afiæele, etichetele æi placardele.
Afiæele sunt publicaåii ce constau
dintr-o foaie cu o singurã faåã tipãritã,
destinate în primul rând informãrii,
reclamei, mobilizãrii etc., expuse în
locuri publice (locuri de afiæaj, vitrine
etc.) sau distribuite publicului. Afiæul

Alegerea formatului afiæului este
fãcutã de graficieni în funcåie de
titlului

principal

æi

cu

reprezentarea

obiectului când acesta este ambalat
deoarece sunt imprimate de reclamã
æi prezentare.
Forma geometricã a etichetelor
este

cea

aleasã

de

grafician

(dreptunghiularã, pãtratã, ovalã,
rotundã etc.).
La etichete textul se grupeazã
mai ales pe axa de simetrie æi poate
fi încadrat sau nu.

este un gen de artã graficã.

conåinutul

colorat

æi

a

volumului de text ce urmeazã a fi cules.
Acest lucru se face cu menåinerea

Placardele se deosebesc de afiæe
prin aceea cã ele conåin text de
mobilizare. Se compun numai din
text sau text æi ilustraåii æi pot fi
încadrate sau nu.

echilibrului între elementele tipãritoare
Culegerea textelor pentru
prospecte/cataloage

în aæa fel încât sã formeze un tot unitar,
cu un maxim de efect artistic. Modul de

10

grupare a textului afiæului se face în

Prospectul este o publicaåie care

dreptunghi, în bloc, precum æi în

prezintã pe scurt, în scop de reclamã

semicerc æi acestea sunt cele mai

sau informare, un produs sau o

indicate, deoarece mãresc efectul de

clasã de produse, descrierea sau

evidenåiere a titlului principal.

planul unei instalaåii, lucrãri sau
BULETIN INFORMATIV

intreprinderi, sub formã de pliant,

dupã lãåimea filei de hârtie, lãsând o

foi volante sau chiar broæuri. Se

ramã albã, egalã în cele trei pãråi.

tipãresc de obicei în mai multe

Textul antetului nu trebuie sã ocupe

culori, pe formate diverse.

pe înãlåime un spaåiu mai mare de

C a t a l o a g e l e se aseamãnã în

1/9 la hârtia de format A4 (210 x

general la culegere cu textul

297 mm) æi de 1/4 la hârtia de

pentru cuprins (cataloagele de

format A5 (148 x 210 mm).

preåuri, ofertele firmelor etc.).
Cataloagele æi prospectele se
culeg

dupã

machete

(schiåe)

executate de graficieni.

Culegerea textelor pentru lucrãri
cu caracter colectiv æi personal

Scrisori

cu

antet

sau

formularele de corespondenåã.
Antetul conåine ca titlu principal
denumirea firmei, intreprinderii,
unitãåii,

instituåiei

etc.

æi

coordonatele ei: adresã, telefon,
fax, cod fiscal, cont bancar æi
marca (emblema) instituåiei.
El poate fi: antet cules pe

format scurt æi plasat în colåul din
stânga sus, sau antet cules pe

toatã

lãåimea

filei

de

hârtie ,

plasat în partea superioarã.
La

antetele

formularelor

de

corespondenåã culese pe formatul
filei, formatul textului se stabileæte

Chestionarele
cuprind

www.afaceri-poligrafice.ro

texte

æi
cu

declaraåiile
caracter
11

ce

personajelor æi ale interpreåilor.

dea

Dacã rândurile sunt mai lungi decât

rãspunsul. Prin aceasta, spaåiile albe

formatul de culegere de text stabilit,

destinate rãspunsurilor scrise se

cuvintele care depãæesc formatul se

completeazã cu linii punctate sau

transferã în rândul doi, dar retras

fine (subåiri). Culegerea acestor

faåã de primul rând cu un pãtriæor.

interogativ,

la

completeazã

imprimate

care

cel

trebuie

se

face

sã

cu

rãrirea

rândurilor, pentru a crea spaåiile
necesare completãrii.

Plicurile

de

principal:

de

vizitã

numele

æi

conåin

în

prenumele

persoanei, titlul sau funcåia pe care

corespondenåã.

o deåine, adresa, telefonul, care pot

Instituåiile sau firmele obiænuiesc sã

fi de acasã sau/æi de la firma la care

îæi imprime antetul pe plicurile de

lucreazã.

corespondenåã.

Pentru

aceasta,

La

culegerea

numelui

æi

formatul antetului se calculeazã

prenumelui

dupã

Toate

fantezi, caligrafice sau litere din

elementele grafice ale antetului vor

familia literelor groteæti, dar late, ce

fi reduse sau mãrite în funcåie de

dau o notã de eleganåã. Corpul

dimensiunea plicului.

literei pentru titluri va fi de corp 8,

formatul

plicului.

se

folosesc

litere

Programele pot fi diferite, în

10 sau 12 æi corp 6 pentru funcåie,

funcåie de manifestarea pentru care

iar pentru adresã æi telefon corpul

au

literei va fi 6, 7 sau 8.

fost

destinate.

Ele

pot

fi

executate pe o singurã filã sau pe

Numele æi prenumele se pot

mai multe, pot avea copertã sau pot

plasa în centrul optic, pe axa de

fi din coalã separatã.

simetrie verticalã, sau asimetric, iar

Textele culese pentru conåinutul
programelor se realizeazã cu literã
de corp 8 sau 10 æi se grupeazã în

12

Cãråile

adresa

la

baza

formatului,

la

distanåa de 4-5 mm de margine.
Pentru

realizarea

lor

se

douã pãråi. În prima parte se culege

utilizeazã, de obicei, cartoane albe

textul conåinutului manifestãrii. În a

sau colorate în crem, chamois, gri

doua

etc., de grosimi diferite (carton de

parte

se

culeg

numele

BULETIN INFORMATIV
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140 - 180 g/m ) tipãrite mono- sau

Invitaåiile-program

bicolor. Se mai folosesc æi alte

sesiunile

materiale, atunci când posesorul

jubiliare, expoziåii etc. se culeg, de

doreæte

obicei, pe un format mai mare.

sã

prezinte

materialului

pe

æi

mostra

care

îl

ætiinåifice,

pentru
festivitãåi

Ramele albe din jurul textului sunt
mai mari, iar rândurile sunt rãrite.

comercializeazã:

Când invitaåiile au mai multe
pagini,

se

recomandã

sã

fie

utilizate formatele pe verticalã. La
culegerea lor se utilizeazã frecvent
diferite motive ornamentale, linii,
vigniete sau altele.

Corectura
În timpul culegerii textului,
indiferent dacã aceasta se realizeazã manual, mecanic (linotip,
monotip)

Invitaåiile

pentru

diverse

manifestãri oficiale sau personale

sau

procesat

pe

calculator, în textul cules se pot
strecura greæeli.

se culeg sub diverse forme de

Procesul de corecturã constã în

prezentare, în funcåie de caracterul

confruntarea (citirea) paginii tipãrite

manifestãrii sau de cei cãrora li se

(printate) cu manuscrisul (textul

adreseazã.

original ce trebuie reprodus), gãsirea

Culegerea textelor invitaåiilor

æi însemnarea greæelilor pe acest tipar

poate fi fãcutã folosind litere de

æi indicarea formei corecte. Procesul

caracter simplu, puåin ornamentate

de corecturã este o etapã foarte

æi mai ales cu tãieturã cursivã sau

importantã, însã astãzi doar editurile

litere caligrafice.

de prestigiu, care se respectã, o mai
www.afaceri-poligrafice.ro
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de

calificatã, un bun cunoscãtor al

meticulozitate, care cere timp æi

regulilor gramaticale æi tipografice. El

atenåie. Or, astãzi ...time is money!

nu este abilitat sã modifice enunåul

Mulåi se limiteazã la programul de

unui text, însã poate semnala o

corecturã al computerului (care, din

inepåie, iar decizia de modificare o va

pãcate, nu este complet).

lua autorul sau editorul.

practicã.

Este

o

muncã

La însemnarea greæelilor se
folosesc

semne

de

corecturã

corecturã

se

semnelor
folosesc

de

pentru

convenåionale stabilite de STAS

însemnarea greæelii în text, dupã

1032/89,

“Corecturi tipografice”.

care se repetã pe marginea albã

Acest standard stabileæte modul de

unde, dupã semn, se aratã cum

executare a corecturilor æi semnele

trebuie îndreptatã greæeala. Alte

de corecturã folosite de corectori,

semne se aæeazã în textul tipãrit æi

autori æi editori în vederea tipãririi

se repetã pe margine, însuæi semnul

finale æi în bune condiåii a textelor,

indicând

tabelelor, lucrãrilor de accidenåã, a

fãcutã. Este indicat sã se lucreze cu

figurilor. Însemnãrile trebuie sã fie

creion colorat, pentru a se evidenåia.

clare, pentru a nu se produce alte

Este bine de ætiut cã semnele de

ce

îndreptare

trebuie

corecturã ce se repetã pe margine se

greæeli.
Semnele de corecturã conven-

aæeazã în dreptul rândului unde este

pentru

greæeala. În cazul cã pe o paginã

îndreptarea greæelilor cât æi pentru

sunt mai multe greæeli, ele se

introducerea

sau

noteazã cu semne diferite pentru a

completãri de text. Întrebuinåarea

se evita confuziile. Semnele se

semnelor convenåionale de corecturã

repetã în ordine, de la stânga spre

este obligatorie æi numai în sensul

dreapta, pe marginea din stânga

indicat de standard æi ele trebuie

pentru corecturile de pe jumãtatea

cunoscute atât de corectori cât æi de

stângã a textului, æi pe marginea din

cei ce proceseazã textul pe calculator.

dreapta pentru corecturile de pe

Corectorul trebuie sã fie o persoanã

jumãtatea din dreapta.

åionale
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Majoritatea

se

folosesc

de

atât

modificãri
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- semne de rearanjare a textului,

Dupã Standardul amintit (STAS
1032/89) semnele de corecturã se

de

împart în mai multe grupe:

exponenåilor æi indicã:

-

semne

de

poziåionare

a

indicilor

æi

înlocuire,

• modificarea locurilor dintre

introducere sau eliminare, grupã în

litere, cifre, cuvinte, semne ortografice

care putem aminti semnele de:

sau de punctuaåie din acelaæi rând;

• înlocuirea unei litere;

• modificarea ordinii cuvintelor

• înlocuirea mai multor cuvinte;
• eliminarea unor litere, cuvinte,
rânduri de prisos æi a altor elemente;
• introducerea unui cuvânt, a
unei pãråi dintr-o expresie, a unei

într-un grup de cuvinte;
• modificarea ordinii rândurilor
într-un text;
•

schimbarea

poziåiei

unui

cuvânt sau a unei figuri;

expresii lipsã dintr-un text, unui

• deplasarea textului;

rând sau a mai multora dintr-un

• poziåionarea indicilor æi a

text.

exponenåilor;
www.afaceri-poligrafice.ro
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- semne de modificare a spaåiilor
sunt:

în paginã se executã o corecturã în
tipografie (corectura pe æpalå). Dupã

• mãrirea/micæorarea spaåiului;

aæezarea

• egalizarea /suprimarea spaåiului;

ilustraåia (dacã conåine ilustraåie) se

• mãrirea/micæorarea spaåiilor pe

executã

orizontalã.

- semne de început de alineat, erori
de aliniere æi modificãri ale caracterelor
de literã. În aceastã grupã semnele
prevãzute sunt:
• început de alineat;
• suprimarea alineatului;

textului

împreunã

corectura

în

cu

paginã.

Numãrul operaåiilor de corectare
poate fi în funcåie de numãrul de
greæeli gãsite.
Ultima corecturã în paginã este cea
pe care se acordã menåiunea BUN DE
TIPAR (B.T.)
Înainte de imprimarea tirajului

• centrare;

lucrãrii,

• modificarea caracterului de literã

paginilor. Aceasta se face dupã

sau tãieturii acestuia.

- semne pentru greæeli tehnice de
culegere æi de tipãrire, cum ar fi:

se

executã

“revizia”

tiparul obåinut în maæina de tipar. La
revizie se verificã dacã au fost
eliminate toate greæelile indicate în

• introducerea rândurilor;

B.T. Se verificã starea formei de tipar

• alinierea pe verticalã;

pregãtitã pentru imprimare; dacã

• alinierea pe orizontalã;

este bunã, se citesc capetele de

• eliminarea coridoarelor;

rânduri, pentru a se constata dacã

• mãrirea sau micæorarea presiunii

textul a suferit vreo modificare, dacã

de tipãrire (lãåimea literei sau a

nu a fost atins de soluåia de retuæ a

punctului de raster);

plãcii etc. Dupã revizie æi scoaterea

•modificarea caracterului (desenului) liniilor;
• prelungirea/scurtarea unei linii;

corecturilor, forma poate fi folositã
la imprimarea tirajului.
continuare în numãrul urmãtor

• notarea unui semn tipografic
greæit, repetat continuu.
Citirea corecturilor se face atât
în tipografie cât æi în editurã. De
regulã, înainte de aæezarea textului
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