
2.4 - TIRAJE 

Majoritatea cărţilor poştale militare obişnuite s-au realizat în tiraje mari şi foarte mari. Nu îmi este 

cunoscută cantitatea minimă contractată pe comandă dar analizând informaţiile existente pentru alte ţări,  

probabil că o comandă a armatei se contracta pentru minim 100.000 - 500.000 bucăţi, fiind tipărite în coli 

de 16 sau 25 bucăţi în funcţie de formatul colilor de carton disponibile şi de tipul maşinii de tipar. Este 

probabil ca în cadrul unei coli să se fi inclus uneori şi clişee culese cu fonturi diferite faţă de restul colii, 

în funcţie de disponibilul existent în tipografie, rezultând subtipuri ale modelului de bază. O astfel de 

comandă s-a realizat în mod evident în tranşe diferite, ceea ce a făcut de asemenea posibilă apariţia unor 

subtipuri, varietăţi şi erori. 

 În acelaşi timp există multe cărţi poştale cu carateristici deosebite (structură grafică rară, policromie, 

tipar litografiat, model grafic elaborat, hârtie de calitate superioară etc.) ce indică faptul că un tiraj de 

masă nu este probabil. Ele constituie adeseori piese deosebite şi relativ rare. Acesta este şi cazul multor 

cărţi poştale regimentale sau a cărţilor poştale semi-ilustrate în tipar policrom. 

2.5 - TIPURI, SUBTIPURI, VARIETĂŢI.  
 

 Tipul este cele rezultat prin aplicarea criteriilor de clasificare, bazate pe:  

a) titlu (limba principală, numărul limbilor utilizate în titlu, textul titlului propriu-zis); 

b) indicaţiile privind expeditorul, (poziţia, aşezarea, orientarea, alinierea, numărul limbilor folosite şi 

ordinea lor); 

c) prezenţa unor indicaţii suplimentare (indicaţii de gratuitate, editor, preţ, an, indicaţii suplimentare la 

adresă, elemente ornamentale, etc.) 

d) structura generală a imprimatului (aşezarea spaţiilor dedicate şi a celorlalte indicaţii, linia de separaţie, 

texte sau elemente grafice speciale, etc.) 

     Tipurile sunt generale şi pot cuprinde subtipuri sau varietăţi. Criteriile pentru stabilirea lor sunt 

menţionate la fiecare capitol în parte şi apoi detaliate la fiecare tip general. 

 

   

 

Fig. 10- CP ilustrate obişnuite, din set editat de Oficiul pentru Ajutorul de Război 
(Kriegsfursorgeamt), pentru colectare de fonduri în folosul Crucii Roşii. 

Lipsă indicaţii de tip Feldpostkarte; publicate de editura Alberd Berger, Viena. 
 

Ordinary picture post cards issued by the War Aid Office, collecting funds for the 
Red Cross. No Feldpostkarte-type indications;  

issued at Messrs. Albert Berger Publishing House, Wien. 
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the described structure. The collector using this catalogue might consider going farther with his/her  study 

and compare colours or shades, certain dimensions, etc. which I considered superfluous but might be 

actually preferred by a very thorough collector. On the other hand, consideration was due to the printing 

errors (of design, print, cutting) as well as the design structure: the final layout, font types, separation line 

layout, presence of supplementary indications, and so on. Significant errors are mentioned with the basic 

types.   

     According to their origin, there are three error types:  Sometimes, the layout errors cannot be identified 

as such, appearing as layout subtypes. That is also the case with the positions of certain lines; they are 

scarce and seldom noticeable.  

Fig. 11 -  Zece exemple de erori de machetare.    Ten cases of design errors; 

 

 

 
 

 

 

Lipsa semnului "două puncte" 
la o parte din rânduri; 

 colon missing to some rows; 

"punct şi virgulă" în loc de 
"două puncte";   

semicolon instead of colon; 

Lipsă "două puncte" pe 
rândul doi;  

row 2 -colon missing; 

Primul "t" din "Mittente" 
mai mic;  first t in 

Mittente: smaller size; 

  

 

 
  

Tipul AONM - erori de 
machetare, rândul 1  devine 

rândul 7; lipsă l din Odesilatel; 
Layout error of AONM type: 

row 1 becomes row 7; l in 
Odesilatel missing  

Portnfrei  
în loc de  /  instead of  

Portofrei 
 

Inversarea primelor litere 
la rândurile 2 şi 3; 
Capitals inverted  

with rows 2 and 3; 

 
Lipsă P din Presentator; 

 
Capital missing in 

Presentator 
 

  

i în loc de / instead of j  >  
Posiliatelj în loc de / instead of Posiljatelj; 

u în loc de il  /  u instead of   il   > 
 Posujatelj în loc de  /  instead of  Posiljatelj; 

1- design errors: these occurred during the assembly of the printing plate, consisting in: wrong spelling, 

missing text, inverted positions of letters or words; sometimes wrong letters are inserted (e.g. i or l instead 

of j, e instead of a, o instead of c, etc.;), missing or inverted accents, symbols instead of letters (e.g. ! 

instead of I), or combinations of different font sizes in the same word, blanks instead of letters, displaced 

printing details, etc. One can assume that in most of cases these are isolated individual plates within a 

sheet due to operator's carelessness, inadvertence or fatigue.  

2- printing errors:  these  occur  during  the printing process:   double or multiple print, incomplete print, 


