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(continuare din numãrul precedent)

PPaaggiinnaarreeaa

PPaaggiinnaarreeaa este un proces de
aæezare în forme (suprafeåe) de
aceeaæi mãrime a textului cules,
ilustraåiilor, titlurilor, subtitlurilor,
tabelelor, notelor, coloncifrelor,
colontitlurilor, normelor, signiaturilor,
elementelor decorative (dacã este
cazul) etc., pentru a se obåine forma
tipograficã a paginilor unei cãråi,
broæuri, reviste sau ziare.

Aceastã operaåie reprezintã, de
fapt, montajul tuturor elementelor
(pregãtite în prealabil ca sã formeze
paginile care se vor imprima) pentru
obåinerea formei finale a obiectului
proiectat (cãråi, reviste, ziare,
ambalaje etc.).

Paginarea (aæezarea textului în
paginã) unei cãråi, broæuri, reviste sau
ziar trebuie sã fie unitarã în tot
cuprinsul lucrãrii, adicã sã aibã pagini
de aceeaæi mãrime, sã fie folosite
procedee similare de evidenåiere, de
culegere a titlurilor æi subtitlurilor, de
dimensionare a albiturilor etc. La
operaåia de paginare trebuie sã se åinã
seama de formatele (dimensiunile)
standardizate de hârtie æi texte.

Operaåia de paginare se face

dupã o machetã a editurii (“unitate

specializatã care asigurã apariåia unei

publicaåii”, definire a editurii conform

STAS 6590/82), sau pe baza

indicaåiilor date pe manuscris sau în

fiæa tehnicã a lucrãrii.

Aceastã operaåie de paginare se

face cu respectarea regulilor stabilite

de STAS 2106/84: “Cãråi æi broæuri.
Reguli generale de paginare” æi ale

altor standarde æi norme tehnice de

ramurã (NTR), cum ar fi : ISO –

216:”Hârtii de scris æi anumite
categorii de imprimate; formate finite:
serii A æi B” æi STAS/8721/79:”Hârtii
pentru tipãritul cãråilor, broæurilor,
buletinelor æi revistelor. Formate æi
lãåimi brute” sau NTR 312/1969:

“Formatele oglinzii paginilor æi ale
ramelor albe pentru cãråi, broæuri,
buletine æi reviste”, normã tehnicã de

ramurã ce a înlocuit STAS 885/65,

“Cãråi æi broæuri”. 
Principalele elemente ele unei

cãråi, broæuri sau reviste sunt: bbllooccuull
ddee  ccaarrttee æi ccooppeerrttaa sau ssccooaarrååaa..

Blocul de carte este alcãtuit din

douã pãråi: coala de titlu æi colile de
text.
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CCooaallaa  ddee  ttiittlluu cuprinde (conform

STAS 2106/84: “Cãråi æi broæuri.
Reguli generale de paginare)
urmãtoarele elemente: coperta de
gardã, care este prima filã a cãråii, ce

poate fi albã sau sã poarte pe ea titlul

lucrãrii, autorul, editura etc.; coperta
interioarã, care repetã, de obicei,

elementele de pe coperta cãråii, pagini

cu prefaåã, tabla de materii etc.

Paginile colii de titlu intrã în

numerotarea generalã a paginilor

cãråii sau broæurii. Ele se pot

numerota æi separat însã, în acest

caz, se folosesc cifre romane.

PPrreeffaaååaa,,  iinnttrroodduucceerreeaa,,  ccuuvvâânnttuull
iinnttrroodduuccttiivv se aæeazã începând cu

paginã nouã, paginã de dreapta

(paginã cu numerotare fãrã soå).

În cazul în care cartea are mai

multe prefeåe, se va pagina mai întâi

prefaåa la ediåia respectivã, apoi în

ordinea apariåiei, prefeåele celorlalte

ediåii.

Dacã lucrarea are colontitlu,

prefaåa va avea æi ea colontitlu (pe

paginile de stânga se trece numele

prefaåatorului, iar pe cele de dreapta

titlul prefeåei sau numai cuvântul

“prefaåã”).

Postfaåa se pagineazã în mod

normal la sfâræitul volumului, înainte

de tabla de materii (cuprins).

Când lucrarea are, în afarã de

prefaåã, æi introducere, aceasta se va

pagina pe prima paginã de dreapta

dupã prefaåã.

Coala de titlu mai poate cuprinde

æi alte elemente, cum ar fi “motto-ul”
sau “epitaful”, care se aæeazã

deasupra textului paginii de început

de capitol sau parte, între titlu æi text;

“dedicaåia”, în cazul când existã, se

aæeazã în prima paginã de dreapta

(fãrã soå), care urmeazã dupã pagina

de titlu a cãråii în colåul din dreapta

sau în centrul optic al paginii, iar

lungimea rândului de text este de

1/3–2/3 din lungimea rândului

oglinzii pagini.

PPaaggiinnaarreeaa  tteexxttuulluuii  ccuurreenntt..

Paginile unei cãråi trebuie sã

cuprindã un numãr fix de rânduri æi

trebuie sã fie egale. La paginile

iniåiale æi finale, pentru obåinerea

acestei egalitãåi se socoteæte æi

albitura din capul æi de la piciorul

paginii iar toate paginile, chiar æi

cele cu formule sau ilustraåii, vor fi

calculate la rânduri de text principal.
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Numãrul rândurilor este dat de NTR 312/69: “Formatele oglinzii
paginilor æi ale ramelor albe pentru cãråi, broæuri æi reviste”.
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Pentru obåinerea egalitãåii

formatului de text, rândurile

paginilor nu vor fi rãrite în mod

neuniform.

O atenåie deosebitã trebuie

acordatã primului æi ultimului rând

din paginã. Paginile nu pot începe cu

rânduri de sfâræit de alineat mai

scurte decât lãåimea formatului de

text, æi nici nu pot sfâræi cu rânduri

de început de alineat. Dreptunghiul

formatului de text trebuie sã fie

perfect închis. Aceste dificultãåi pe

care le prezintã existenåa unor astfel

de rânduri nu va fi soluåionatã prin

simpla lor îndepãrtare æi împlinire cu

albiturã a spaåiului rezultat, ci prin

culegerea mai strânsã (albiturã mai

micã între cuvinte) sau mai largã a

ultimelor rânduri ale alineatului.

Atenåie! Nu se admit spaåii prea

mici sau prea mari între cuvinte. De

exemplu, dacã textul se culege cu

corp 10, spaåiul normal între cuvinte

este de 5 puncte, iar în cazul

culegerii strânse va fi de cel puåin 

3 puncte, iar la culegerea textului

larg va fi de cel mult 8 puncte.

Se va evita despãråirea cuvin-

telor în silabe, când acestea ar trebui

sã continue de pe o paginã fãrã soå,

pe una cu soå.

Un alt element ce poate intra în

paginile de text este nota de subsol.

Nota, la care se face trimitere în

text, se aæeazã la baza paginii, la

sfâræitul capitolului sau al lucrãrii.

Notele sau adnotãrile sunt lãmuriri

suplimentare la text æi explicã sau

completeazã unele probleme ale

textului. Ele se despart, în general, de

text printr-o linie finã, aæa cum s-a

mai arãtat æi la culegerea notelor, cu

lungimea de circa 1/5 din lungimea

rândului de bazã æi se culeg cu literã

de corp cu 1 sau 2 grade mai mic

decât corpul literei textului de bazã.

Când pe o paginã sunt

maximum trei trimiteri la note,

acestea se pot numerota cu steluåe.

Dacã pe o paginã sunt mai mult

de trei trimiteri, acestea se vor

numerota cu cifre.
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Notele de subsol pot continua

de pe o paginã pe alta însã cifra se

pune pe pagina corespunzãtoare

trimiterii iar nota începe neapãrat pe

acea paginã, cu minimum douã

rânduri de text. De asemenea,

continuarea notei pe pagina

urmãtoare va avea cel puåin douã

rânduri.

Dacã lucrarea conåine foarte

multe trimiteri, este de preferat ca

notele sã fie plasate la sfâræit de

capitol, parte sau întreaga lucrare,

numerotate cu cifre arabe. Paginarea

lor se face pe oglinda paginii, cu corp

mai mic decât al textului de bazã.

AAææeezzaarreeaa  tteexxttuulluuii  îînn  ppaaggiinnii  iinniiååiiaallee

La început de parte sau capitol,

în care textul începe din nou dupã ce

a fost întrerupt pe pagina

precedentã, se recomandã ca aceste

pagini iniåiale sã fie pagini fãrã soå

(pagini de dreapta).

Aceste pagini iniåiale pot fi, din

punct de vedere artistic, de mai multe

categorii:

- pagini iniåiale cu viniete.
Vignetele se folosesc în special

la cãråile beletristice. Se recomandã

ca între vinietã æi text sã existe o

albiturã care sã punã în valoare

ilustraåia. Vigneta trebuie sã

oglindeascã tema principalã a

capitolului respectiv, de aceea

tehnoredactorul trebuie sã aibã

cunoætinåe de istoria artelor æi sã se

documenteze. De exemplu: un

motiv decorativ folcloric românesc,

oricât ar fi el de frumos æi

reprezentativ nu poate fi folosit la

un volum de poezii traduse din

japonezã sau altã limbã. 

Ca dimensiune, vinietele trebuie

sã fie mai mici de 1/4-1/5 din

înãlåimea oglinzii paginii. Ele pot fi

în douã sau mai multe culori.
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De multe ori, paginile iniåiale

folosesc linii simple, ca element

ornamental. La versuri, elementele

decorative se pot aæeza æi în partea

de jos a paginii, ele dând echilibru

rândurilor. În acest caz linia se

repetã la fiecare paginã.

-pagini iniåiale cu letrine
(iniåiale).

Letrinele sau iniåialele pot fi

considerate tot motive decorative æi

se folosesc, de asemenea, în

strânsã legãturã cu conåinutul. Ele

pot fi înflorate, încadrate în diferite
chenare æi simple.

Iniåialele care au pânã la dublul

înãlåimii literei textului de bazã nu

se îngroapã în text; ele se plaseazã

la început de alineat, pe aceeaæi

linie cu a literei textului de bazã. În

acest caz se poate renunåa la

alineat.

Iniåialele (letrinele) mai mari

decât dublul înãlåimii literei textului

de bazã se îngroapã astfel: prima

literã a cuvântului se separã de

cuvânt printr-un spaåiu egal cu 1/2

din corpul de literã a textului, iar

celelalte rânduri se aliniazã sub

corpul cuvântului.

Spaåiul din jurul iniåialei trebuie

sã fie uniform æi nu mai mare decât

jumãtate din corpul textului de bazã.

Partea de jos a iniåialei îngropate

trebuie sã fie în linie cu rândul de

text respectiv. În cazul iniåialelor

ornate sau colorate, acestea se pot

scoate lateral, în afara oglinzii

paginii.

- pagini iniåiale simple.
Acestea pot prezenta o varietate

mare ca prezentare artisticã prin

plasarea variatã a titlului æi a

textului. La paginile iniåiale simple,

textul nu trebuie sã înceapã

niciodatã din capul paginii, ci dupã o

albiturã egalã cu cel puåin a cincea

parte din text.

Poziåia titlurilor poate fi foarte

variatã:

- în rânduri separate, plasate la

mijlocul formatului oglinzii paginii:
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- în rânduri separate, aliniate pe
lateralã la stânga sau la dreapta:

- în continuare în text, aæezate la
început de alineat æi evidenåiate (prin
culegere cu litere de evidenåiere):

- îngropate, înconjurate din 2
sau 3 pãråi de text:

- aæezate în afara formatului de
culegere:

- încadrate (în general, la
început de capitol sau parte):

AAææeezzaarreeaa  tteexxttuulluuii  îînn  ppaaggiinnii  ffiinnaallee

Paginile finale de capitol sau

parte, din punct de vedere tehno-

redacåional, prezintã aceleaæi

probleme ca æi paginile iniåiale.

De obicei înãlåimea textului în

paginã finalã va fi de cel puåin 1/4-

1/5 din formatul oglinzii paginii. În

caz contrar se va proceda la rãrirea

spaåiului dintre cuvinte sau a

spaåiului dintre rânduri, începând

din pagina precedentã.

Pe paginile finale nu se pun

coloncifre, atunci când ele sunt

plasate la piciorul paginii. Excepåie

fac manualele æcolare pentru clasele

mici.

Se pot folosi vinietele în scopul

micæorãrii spaåiului alb de la piciorul

paginii. Notele referitoare la textul

acestei pagini vor fi aæezate imediat

dupã text cu albitura prescrisã sau la

piciorul paginii.

Vinietele folosite în paginile

finale vor fi foarte mici (acestea nu

trebuie sã depãæeascã o optime din

formatul paginii).

Dacã paginile iniåiale au viniete

decorative, aæezarea de viniete la

paginile finale este necesarã în cele
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mai multe cazuri. Desenul, motivul

decorativ al vinietei de pe pagina

iniåialã nu este necesar sã fie acelaæi

dar e firesc sã fie apropiat ca motiv.

PPaaggiinnaarreeaa  tteexxttuulluuii  ppee  mmaaii  mmuullttee
ccoollooaannee

Cãråile tehnice sunt paginate în

general pe mai multe coloane (de

obicei pe douã coloane). Rândurile

coloanelor trebuie sã se gãseascã pe

aceeaæi orizontalã. Toate coloanele

din carte trebuie sã aibã aceeaæi

înãlåime. În capul sau la piciorul

coloanelor nu se vor aæeza rânduri

scurte.

Se obiænuieæte ca între coloane sã

se lase o albiturã de 1 cicero=4,5 mm

sau se pune o linie subåire (finã),

lãsându-se o albiturã de douã

puncte (0,7-0,8 mm), de o parte æi

cealaltã a liniei. Linia despãråitoare

trebuie sã fie continuã pe întreaga

înãlåime a formatului de text.

În cazul ilustraåiilor ce ocupã

lãåimea mai multor coloane, textul

continuã de sus în jos la fiecare

coloanã. În cazul tabelelor care

ocupã lãåimea mai multor coloane,

textul referitor la ele se aæeazã

deasupra tabelului. Dacã lucrul

acesta nu este posibil, textul fiecãrei

coloane continuã peste tabelã, de

sus în jos.

Dacã avem note ce se referã la

titlu, acestea se vor plasa sub prima

coloanã. La paginare nu se admite

plasarea mai multor ilustraåii una

sub alta pe aceeaæi coloanã, fãrã sã

fie despãråite de text, cât æi plasarea

acestora deasupra sau sub titlu. Nu

se admite plasarea ilustraåiilor în

mijlocul unui text referitor la

altceva, fãrã sã fie însoåite de

explicaåii.

PPaaggiinnaarreeaa  tteexxtteelloorr  ddrraammaattiiccee

Textul dramatic poate fi ilustrat

cu viniete plasate în frontispiciu la

fiecare început de act, iar ediåiile

festive pot fi ilustrate cu macheta

decorurilor æi costumelor create de

scenograf etc.

La aæezarea textului în paginã se

va evita ca o paginã sã se termine cu

numele personajului, iar replica lui

sã fie pe pagina urmãtoare. La fel,

nici observaåiile referitoare la

personaj nu vor fi trecute pe pagina

urmãtoare.
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De asemenea, se va evita ca o

paginã sã se termine cu titlurile de

tablou sau scene urmate numai de

indicaåii de decor, iar replicile

personajelor sã înceapã pe pagina

urmãtoare.

PPaaggiinnaarreeaa  vveerrssuurriilloorr

La aæezarea textului de versuri în

paginã trebuie sã se åinã seama de

câteva reguli:

- nu se admite ruperea unei strofe

prin trecerea unui grup de versuri de pe

o paginã pe alta;

- dacã versurile nu au strofe, ci

merg în continuare, ultimul vers de pe o

paginã trebuie sã exprime sfâræit de

idee;

- strofele se numeroteazã dacã

autorul cere aceasta;

- când versurile nu au titlu se pune

o steluåã sau 3 steluåe;

- albitura dintre strofe trebuie sã fie

uniformã.

PPaaggiinnaarreeaa  iilluussttrraaååiiiilloorr

Prin ilustraåie se înåelege orice

imagine graficã introdusã în textul

publicaåiei pentru a-i explica sau preciza

sensul. Sunt douã tipuri de ilustraåii:

- ilustraåii în text — imagini

aæezate înãuntrul textului sau pe pagini

separate, cuprinse în numerotarea

generalã a paginilor;

-ilustraåii în afara textului —

imagini aæezate pe foi de hârtie, de

obicei de calitate superioarã, intercalate

sau adãugate la sfâræitul textului, prinse

la cotor sau anexate sub banderolã æi

mai rar în “pungã” sau în “burduful” ori

“clapa” coperåii.

Ilustraåia depinde de tipul de

lucrare æi trebuie sã formeze un tot

unitar cu textul. Alegerea genului de

ilustraåie este de competenåa editorului.

Ilustraåia poate fi utilã sau

ornamentalã. Ilustraåiile utile sunt

plasate cât mai aproape de textul la

care se referã, fiind mai uæor la

prezentare. Plasarea ilustraåiei
ornamentale depinde de consideraåiile

artistice.

Ilustraåia se poate pagina astfel: 

- deschis, caz în care imaginea se

plaseazã simetric în text, scoasã la

tãietura lucrãrii æi în afara oglinzii

paginii;

- îngropatã în text, caz în care

imaginea este încadratã de text pe

douã, pe trei sau pe patru laturi.
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La ilustraåia paginatã deschis,

STAS 2106/84 - “Reguli generale de
paginaåie” recomandã  ca ilustraåia,

împreunã cu explicaåiile, sã ocupe

cel puåin 2/3 din lãåimea oglinzii

paginii sau, dacã sunt mai mici,

atunci explicaåiile se pot plasa

lateral lângã ilustraåie.

Pentru ilustraåiile plasate la

mijlocul paginii, numãrul rândurilor

de deasupra este de 3/8 din

numãrul total al rândurilor care

încap pe pagina respectivã. Rândul

de deasupra ilustraåiei, cât æi rândul

de sub ilustraåie nu trebuie sã fie

început de alineat.

Dacã se pagineazã douã sau mai

multe ilustraåii pe orizontalã, baza

lor trebuie sã fie pe aceeaæi linie.

Ilustraåiile care se pagineazã

culcat se aæeazã în toate paginile cu

capul spre marginea din stânga a

paginii.

Ilustraåia nu se aæeazã pe ultima

paginã a lucrãrii, cu excepåia

vinietelor, la sfâræit de capitol, parte,

paragraf etc.

Paginile ce au ilustraåia pe

întreaga suprafaåã (nu conåin

rânduri de text de bazã) nu au

coloncifrã sau colontitlu. Ilustraåiile

scoase la tãieturã trebuie sã ocupe

minim 1/4 din suprafaåa paginii. Ele

se pot plasa sus sau jos, dreapta,

respectiv stânga, dupã cum pagina

este de dreapta sau de stânga.

La ilustraåiile îngropate în text,
acelaæi standard prevede cã ilustraåiile

pot fi îngropate în text pe douã, trei

sau patru laturi.

La ilustraåiile încadrate de text pe

douã laturi, aæezate în capul paginii,

trebuie ca marginea lor superioarã sã

fie la nivelul primului rând din text; în

cazul când sunt aæezate la baza

paginii, marginea lor inferioarã,

inclusiv legenda (explicaåia) trebuie sã

fie la nivelul ultimului rând din text.

De asemenea, ele pot fi scoase la

tãietura cãråii. Pe aceeaæi paginã se

recomandã sã nu se plaseze în colåuri

pe diagonalã douã sau mai multe

ilustraåii.

Ilustraåiile încadrate în text pe trei

laturi, plasate în partea superioarã a

paginii, trebuie sã aibã deasupra cel

puåin 4 rânduri de text.

În raport cu corpul literei textului

de bazã, lungimea minimã a

rândurilor de text din jurul ilustraåiei
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îngropate se stabileæte ca pentru

literã de corp 6 sã fie de 1,5 cvadraåi

(27 mm), iar pentru litera de corp 8

lungimea rândului de text din jurul

ilustraåiei sã fie de 2 cvadraåi (36

mm). Pentru litera de corp 10 rândul

de text din jurul ilustraåiei trebuie sã

fie 2,5 cvadraåi (45 mm).
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Legendele ilustraåiilor sunt texte

care explicã conåinutul figurilor,

tabelelor, fãcând în general legãtura

acestora cu textul. Aceste texte se

culeg, în general, cu o literã de corp

cu 1 sau 2 grade mai mic decât

corpul textului de bazã.

Lungimea rândului legendei nu

trebuie sã depãæeascã desenul

ilustraåiei æi se plaseazã simetric faåã

de axa ilustraåiei sau lateral.

Rândurile legendei nu se rãresc, iar

spaåiul dintre ilustraåie æi textul

legendei nu trebuie sã fie mai mare

decât jumãtate din spaåiul dintre

textul legendei æi textul de bazã.

Spaåiul dintre legendã æi textul de

bazã nu trebuie sã fie mai mare

decât distanåa de 1,5 din corpul

literei textului de bazã.

Dacã legenda se aæeazã lateral

lângã ilustraåie, textul ei se plaseazã

spre interiorul paginii, iar ilustraåia

spre marginea paginii.

PPaaggiinnaarreeaa  rreevviisstteelloorr  ccuu  oo  ssiinngguurrãã

ccoollooaannãã se face dupã aceleaæi reguli

ca æi paginarea cãråilor. În cazul

ppaaggiinnããrriiii  rreevviisstteelloorr  ccuu  mmaaii  mmuullttee

ccoollooaannee este necesar ca între

coloane sã se aæeze o albiturã de 12

puncte tipografice (4,5 mm). În

cazul când avem linie de coloanã,

aceastã distanåã ajunge la 6 puncte

tipografice (2,25 mm).

Colontitlul, de regulã, acoperã

lãåimea însumatã a tuturor coloa-

nelor. Dacã existã colonlinie æi

coloanele sunt despãråite prin linie,

aceasta se sprijinã pe colonlinie.

Titlurile pot ocupa una sau mai

multe coloane.

Se recomandã sã se gãseascã,

pe orizontalã, douã titluri de

coloanã. Notele se plaseazã sub

coloana în care se face referirea.

Notele de sub titlu comun se

plaseazã sub prima coloanã.

Semnele de coalã æi norma se aæeazã

ca la cãråi. Toate coloanele paginilor

trebuie sã aibã aceeaæi lungime, cu

excepåia ultimei coloane ce poate

avea un rând mai puåin.

Ilustraåiile se pagineazã dupã

aceleaæi reguli ca æi la carte æi vor fi

plasate în spaåiul destinat articolului

de care aparåin.

PPaaggiinnaarreeaa  zziiaarreelloorr se deose-

beæte de cea a cãråilor æi a revistelor.

Dacã pentru sublinieri la acestea se

folosesc litere cu acelaæi caracter ca
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textul de bazã, cu tãietura cursivã

sau semineagrã, la ziare textele

folosite vor avea tãieturi diferite,

chiar æi negre, sau cu alte caractere

decât cel de bazã. Paginile de ziar

pot avea 6-9 coloane, întotdeauna

pline (nu au spaåii albe, ci doar

albituri mici între articole).

În STAS 3452/84 - “Ziare” se

stabilesc condiåiile tehnice æi regulile

de verificare a calitãåii. Sunt prezen-

tate condiåiile ce trebuie îndeplinite

de materialul cules æi ilustraåii cât æi

modul de executare a paginaåiei.

Redacåia ziarului va face

paginarea, folosind machetã pentru

fiecare paginã, machetã ce indicã

locul fiecãrui articol, titlu, ilustraåie

etc. Tabelele se vor pagina în imediata

apropiere a textului la care se referã.

Amplasarea ilustraåiilor se face,

pe cât posibil, evitând suprapunerea

celor de pe o faåã cu cele de pe verso

sau suprapunerea titlurilor de corp

mai mare de 24 puncte, precum æi a

liniilor de coloanã de pe o faåã cu

ilustraåie color sau în semitonuri de

pe verso.

În procesul de lucru se folosesc

diferite forme de paginare:

simetricã, asimetricã, centratã,

continuã, în funcåie de specificul æi

conåinutul paginii.

PPrreeggããttiirreeaa  ffoorrmmeelloorr  ddee  iilluussttrraaååiiee

Aæa cum s-a mai arãtat, formele

de tipar sunt clasificate, dupã

caracterul imaginilor care se

reproduc, în: ffoorrmmee  ddee  tteexxtt, a cãror

pregãtire a fost tratatã, ffoorrmmee  ddee

iilluussttrraaååiiii,, a cãror pregãtire o vom

prezenta în continuare æi ffoorrmmee

mmiixxttee (acestea sunt forme ce conåin

atât text cât æi ilustraåii).

În general, produsele poligrafice

(cãråi, reviste, ziare, pliante, calen-

dare etc.) conåin, în afarã de text, æi

ilustraåii.

Ilustraåiile îndeplinesc funcåii

diferite, dupã tipul lucrãrii editate:

- în literatura beletristicã,

ilustraåia subliniazã textul autorului,

redând sub formã de imagini ceea ce

autorul a redat în cuvinte;

- în literatura ætiinåificã æi cea

tehnicã, ilustraåia constituie, de cele

mai multe ori, un element in-

dispensabil înåelegerii textului;

alteori ea reprezintã un material

documentar, exemplificator. În
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manualele didactice, ilustraåia

serveæte de multe ori ca material

intuitiv.

Din punct de vedere tehno-

redacåional, al caracterului æi

execuåiei, ilustraåiile pot fi clasificate

astfel:

- desene de creaåie – executate

în linii ce pot fi subåiri æi dese, în linii

mari æi bine conturate, în linii æi

haæuri diferite;

- desene în tonuri - executate în

tente, în creion gras sau cãrbune sau

în combinaåie de tuæ æi cãrbune;

- desene tehnice - sunt în

majoritatea cazurilor desene liniare

conturate, executate dupã preve-

derile standardelor de specialitate;

- hãråile sunt un gen de desen

aparte, care cere din partea execu-

tantului o specializare deosebitã. Ele

pot fi executate într-o culoare sau

mai multe culori. Se întâlnesc foarte

des în manualele didactice (nu

vorbim de atlase, care sunt de strictã

specialitate);

- fotografii - ce se folosesc de

obicei la lucrãri ætiinåifice, albume cu

diferite reproduceri, studii critice, în

general la lucrãrile cu caracter

ætiinåific æi didactic. Ele pot fi alb-

negru sau color pe suport opac sau

transparent (diapozitive).Fotografiile

trebuie sã fie clare, cu contrast

accentuat, cu detalii uæor de

deosebit.

Procesul de reproducere a ilus-

traåiilor este mai complex decât

reproducerea textului æi se reali-

zeazã prin procese ffoottoommeeccaanniiccee

sau pe ccaallee  eelleeccttrroonniiccãã, prin

scanarea originalului, prelucrarea æi

expunerea acestuia pe material

fotosensibil (film).

În mod deosebit trebuie arãtat

cã imaginile liniare, æi în special cele

în semitonuri (alb-negru sau color),

nu pot fi reproduse identic cu

originalul, pentru simplul motiv cã

atât suportul originalului cât æi

natura sa, cantitatea sau repar-

tizarea materialelor ce conferã

tonalitãåile (acuarelã, guaæe,

cãrbune, ulei, vopsele, coloranåi sau

fotografii) sunt în cele mai multe

cazuri altele decât cele folosite

pentru reproducerea tipograficã, iar

posibilitãåile tehnologice de

reproducere pe cale tipograficã sunt

încã mult limitate.
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Astãzi, reproducerea ilustraåiilor se
executã în cele mai multe cazuri pe cale
electronicã. Totuæi, o parte din
mecanismele de fotoreproducere
clasicã (de exemplu developarea æi
fixarea filmelor) este inclusã æi folositã
în reproducerea electronicã.

Prin pprroocceessee  ffoottoommeeccaanniiccee se
înåelege ansamblul de procedee
fotografice, chimice æi mecanice care
sunt folosite pentru obåinerea formelor
de tipar pentru ilustraåii.

Cu ajutorul acestor procese se
realizeazã modificarea caracteristicilor
suprafeåei materialului din care se
confecåioneazã forma de tipar, în aæa fel
încât sã se diferenåieze partea activã
(elementele imprimabile) de cea neutrã
(elemente neimprimabile).

Pentru formele de tipar utilizate la
tipar înalt, tipar flexografic æi tipar
adânc, între cele douã tipuri de
elemente (imprimabile æi neimprima-
bile) se realizeazã o diferenåã de
înãlåime iar, pentru tiparul plan, o
diferenåã de caracteristici fizico-
chimice (elemente oleofile æi hidrofile).

Dupã natura proceselor utilizate,
utilaje, materiale folosite æi procesul
tehnologic de realizare a formelor de
tipar, se disting:

- procese tehnologice de foto-
reproducere sau scanare æi prelucrare
electronicã, ce constau în operaåii de
fotografiere sau scanare care urmãresc
obåinerea imaginii fotografice a
originalului pe un suport transparent;

- procese de copiere, care sunt
procese care pornesc de la filmele
obåinute prin fotoreproducere æi
urmãresc sã realizeze, pe suprafaåa
materialului din care se confecåioneazã
forma de tipar, elemente de protecåie
care sã asigure o gravare selectivã a
elementelor tipãritoare æi netipãritoare;

- procese de gravare, ce realizeazã
diferenåierea elementelor imprimabile
de cele neimprimabile, fie ca înãlåime (la
tiparul înalt, flexografic æi adânc), fie din
punct de vedere al caracteristicilor
fizico-chimice (la tiparul offset).

În general, procesele fotomecanice
pot fi reprezentate astfel:

continuare în numãrul urmãtor
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