
 Subtipurile reprezintă variante ale unui tip. Ele se datorează utilizării de structuri uşor modificate, 

poziţii diferite ale elementelor de tipar, imprimarea titlului cu caractere (fonturi) de diferite tipuri, tipul de 

alfabet folosit la indicaţiile de expeditor, prezenţa unor indicaţii suplimentare secundare, poziţiile 

variabile ale unor elemente de structură sau indicaţii suplimentare, caracteristicile liniei de separaţie, etc. 

 

Fig. 12- Două subtipuri ale unei cărţi poştale imprimate 

la editura publicaţiei "Brassoi Lapok" din Braşov 

(Kronstadt): indicaţia editorului este plasată în două poziţii 

diferite faţă de linia verticală de separaţie. 

Two sub-types of a post card type printed at Messrs. 

"Brassoi Lapok", publishers of Braşov (Kronstadt): see the 

editor's notice in two different positions vs. the separation 

line. 

 Varietăţile reprezintă variante ale unor tipuri sau subtipuri, datorate unor deosebiri minore de 

aşezare, de mărime a fonturilor de tipar, de distanţe între elemente, etc.  În principiu, varietăţile se listează 

la tipul de bază, cu evidenţierea detaliilor caracteristice. S-a urmărit ilustrarea cât mai completă a tuturor 

varietăţilor prezentate, dar în unele cazuri lucrurile fiind evidente, astfel de varietăţi au fost doar descrise 

sau însoţite numai de ilustraţii ale detaliilor semnificative. 

2.6 - ERORI 

La fel ca şi în cazul mărcilor poştale, o eroare reprezintă o abatere clară şi sistematică de la modelul 

de bază, considerat corect.  

Având in vedere multitudinea editurilor implicate, a tranşelor succesive de tipar uneori reluate pe toată 

durata războiului, caracteristicile fiecărei matriţe individuale din coala de tipar, nevoia de înlocuire a unor 

matriţe uzate sau litere defecte etc., apariţia pieselor cu defecte de tipar sau care prezintă varietate - de la 

deosebiri infime până la deosebiri majore - a fost inevitabilă, ba chiar un proces omniprezent. Între ele, nu 

este deloc de neglijat variaţia în dimensiunile unor elemente de tipar sau apariţia unor varietăţi de poziţie 

(titluri aşezate mai jos sau mai sus faţă de alte elemente de structură, mai aproape sau mai departe de linia 

verticală, linii continue sau aceleaşi linii compuse din segmente individuale vizibile, intensitate variabilă a 

tiparului, tipar mişcat sau murdar datorită dereglării presei, tipar rotit datorită poziţionării greşite la 

ghilotină a colii, cărţi poştale de formă trapezoidală sau cu margini neparalele etc.). Cu timpul, luarea în 

consideraţie a absolut tuturor detaliilor de acest fel ar permite individualizarea foarte bună a fiecărei 

tranşe de tipar, poate chiar la fiecare editor în parte, dar ar crea poziţii de catalog inutile sau care nu ar 

reprezenta de fapt decât curiozităţi fără importanţă majoră ale aceluiaşi tip de obiect poştal. De aceea, 

pentru a simplifica prezentarea şi a evita în oarecare măsură capcana „diavolului care se ascunde în 

detalii”, dimensiunile elementelor de tipar sau unele detalii de tipar ce nu ţin de caracteristicile structurii 

au fost luate în considerare numai acolo unde ele se dovedesc relevante. Colecţionarul care utilizează 

acest  catalog  este  invitat  să aprofundeze studiul dacă doreşte, prin compararea şi eventual colecţionarea 
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incongruous print, offset. A rare case consists in items where plate elements were seriously damaged and 

would no longer print; normally, such items should have been discarded as trash but were included (on 

purpose or incidentally? or by mistake?) in the fieldpost card batches delivered to the army and reached 

effective postal use. 

3- cutting errors: apparently rotated printing, displaced printing in any of the four directions (positioning 

elements or guide lines become visible, part of the design missing, etc.), non-parallel edges, size differing 

from standard size. . Items showing substantial displacement may result in missing text (mostly at top)  

but sometimes, part of the top design appears at bottom. The rotated print cutting error is rare and only a 

few cases are known. 

2.7 PRINTING FLAWS 

A printing flaw would occur accidentally, usually with one or a few successive sheets and consists of a 

damaged element ar a printing accident, whereas an error would consist in a permanent, structural feature 

occurring with a complete print run until is noticed and corrected. Such flaws occur during the printing 

process, with a certain individual design or sheet(s): missing letters, partial print, missing text, damaged 

or partially imprinted letters, general weak print, dull or "smuggled" print, double lines, etc. The flaws 

can be sometimes taken for errors, especially with the long print runs, therefore careful consideration 

should be shown before deciding if we are dealing with an error or a flaw case.  
(to be continued on page 60 ) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fig. 13 - Erori de imprimare sau defecte de tipar ? 
               Printing erors or printing flaws? 

   

A - tipar greu (ancrasat); cauza probabilă este 
excesul de cerneală tipografică; 

- heavy print; probable cause is excessive 
inking; 

B - tipar ancrasat şi parţial lipsă; 
cauza probabilă este uzura matriţei 

(clişeului); 
- heavy print and partially missing; 
probable cause is a worn off plate; 

C - tipar defectuos la stânga 
("alunecat"); cauza probabilă este 

încărcarea inegală cu cerneală; 
- flawed print at left ("slipped"); 

probable cause is an uneven inking 
of the printing plate; 

 

 
 

 

 

D - tipar parţial incomplet: cauza este 
încărcarea slabă cu cerneală tipografică; 

- partially incomplete printing; caused by the 
poor inking of the plate; 

E - Tipar parţial; de asemenea, la 
rândul de sus lipseşte jumătatea 

superioară; 
- partial printing; also, the upper part 

of the top row missing;  

F - tipar incomplet, lipsă jumătatea 
din dreapta a literei B; clişeu defect; 

- incomplete printing of letter B, 
right half missing; damaged plate; 

 


