
diferenţiată a unor piese cu varietăţi minore de dimensiuni diferite, a varietăţilor de hârtie / carton 

folosite, a culorilor sau nuanţelor suportului, etc.  

Pe de altă parte, s-au inventariat cu atenţie atât erorile de tipar întâlnite (de machetare, de imprimare, 

de decupare) cât şi structurile de tipar: aşezarea în formatul final, tipurile de fonturi utilizate, compunerea 

unor elemente din linii întregi sau din fragmente, prezenţa unor indicaţii suplimentare în text, etc. Erorile 

se evidenţiază ca atare alături de tipul de bază. După origine, identificăm trei tipuri de erori: 

1-  Erori de machetare: apar în timpul compunerii machetei de tipar, şi constau din aşezarea sau din 

lipsa unor elemente de text, ortografierea greşită sau inversarea poziţiilor unor litere sau cuvinte; uneori 

anumite litere sunt culese greşit, cu accente lipsă sau cu accente inversate, semne de punctuaţie în loc de 

litere (ex: ! în loc de l) sau chiar aşezarea inversată a unor litere, combinarea de fonturi de tipuri sau de 

mărimi diferite în acelaşi cuvânt, aşezarea deplasată a unor elemente de tipar, spaţii goale între litere, etc. 

Se poate presupune că de cele mai multe ori este vorba de clişee izolate în cadrul unei coli de tipar, 

apărute din neglijenţă, din neatenţie sau din cauza oboselii operatorului.  

      Uneori erorile de poziţie nu pot fi identificate ca atare, apărând drept subtipuri cu aşezare diferită. 

Acelaşi lucru se întâmplă cu erorile datorate aşezării greşite ale unor elemente de liniatură; ele sunt rare şi 

se pot identifica doar arareori, deoarece se confundă cu unele subtipuri. 

Fig.14- Defect de imprimare datorat unui clişeu defect.   Printing flaw due to a damaged plate element. 
   Elemente de matriţă de tipar vizibile, în loc de semnul "două puncte"; 
poate că operatorul a uitat să includă semnele respective în clişeu (eroare 
de machetare) sau poate că matriţa s-a defectat în timp prin lovire 
accidentală sau prin ruperea zincului datorită uzurii de impact (defect de 
tipar); prima ipoteză este mai probabilă. 

 

   Elements of the plate visible after text instead of the due colons; 
perhaps the machine operator forgot to provide the typographic elements 
to the plate (layout error) or maybe the printing plate got damaged by 
accidental contact or the breaking off of the missing elements (printing 
flaw); the former is more likely. 

2- Erori de imprimare: apar în cursul procesului de tipărire: tipar dublu sau multiplu, tipar incomplet, 

tipar deplasat. Un caz rar îl constituie piesele la care în timpul tipăririi unele elemente din clişeu sunt 

deteriorate sau nu se mai imprimă. În mod normal astfel de piese ar fi trebuit să constituie rebut dar au 

fost incluse (cu bună ştiinţă? din neglijenţă? din eroare?) in pachetele de CP livrate armatei ajungând să 

fie utilizate efectiv.                 Fig. 15-   Erori de imprimare.    Printing errors. 

  

Tipar parţial lipsă; 
Printing partially missing; 

Tipar defectuos, lipsă primul rând din bloc text. 
Flawed printing: first row of  the text block is missing; 
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Tipar dublu din care unul deplasat la stânga; 
Double print, one shifted to the left; 

Fig.16- CP pentru utilizare în sangeacul Novi-Pazar, 
supratipărită; 

Postcard for use in the Sandjak of Novi Pazar, 
overprinted for new use; 

3- Erori de decupare: tipar aparent rotit, decupare deplasată în oricare din cele 4 direcţii (devin vizibile 

elementele de poziţionare sau liniile de ghidaj, parte din tipar apare la baza cărţii poştale în loc să apară 

deasupra, etc.), decupare cu margini neparalele, decupare la dimensiuni diferite decât modelul etalon. 

Piesele cu tipar mult deplasat fac ca o parte din tipar să lipsească căzând la decupare (vizibil mai ales la 

partea superioară); uneori la partea inferioară apare o parte din tiparul de la partea superioară (deplasarea 

fiind mai substanţială). Piesele cu tipar rotit sunt destul de rare şi se cunosc puţine cazuri. 

2.7 - DEFECTE DE TIPAR 

Defectele apar în timpul operaţiei de tipărire, afectând la un moment dat un anumit clişeu sau o coală de 

litere rupte sau imprimate parţial, imprimare defectuoasă de ansamblu, imprimare ştearsă sau tipar. Din 

acest motiv apar subtipuri sau erori aparente: litere lipsă, imprimare parţială, cuvinte lipsă, "alunecată", 

linii dublate, etc.  Defectele se pot confunda uneori cu erorile de tipar, mai ales la tirajele "lungi".  

                               

  Fig. 17 - Defecte de tipar   Printing flaws. 

  

A - "tipar depalsat" în jos.  Indicaţia editorului lipseşte 
aproape complet; 

- priting shifted downwards; The publisher's notice 
almost completely missing; 

B - "tipar deplasat" mult în sus; primul rând al indicaţiei 
de Expeditor apare jos; 

- printing shifted upwards, the first row of the Sender 
group shows at bottom; 

 


