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Imprimare este uniformă însă uneori este defectuoasă, cu tipar mişcat, tipar ancrasat până la şters, lipsă 
parţială a unor elemente grafice, sau tipar "alunecat". Cel mai adesea tiparul este de calitate bună sau 
mediocră. 

Elementele de structură formează criteriile pe baza cărora se stabileşte tipul cărţii poştale. Ele sunt 
codificate iar totalitatea acestor indicative formează codul sau tipul cărţii poştale. Codurile sunt explicate 
la începutul fiecărui capitol în parte. 
N.B: Un exemplu de stabilire a codului (sau tipului) de carte poştală este prezentat la pagina 116. 

2.1- Titlul.  
Titlul cărţii poştale este imprimat relativ centrat, deasupra spaţiului pentru adresa destinatarului. El 

apare într-o diversitate de tipuri, în limbi diferite, cu caractere de tipar diferite în cadrul aceleiaşi limbi şi 
chiar cu structură diferită de la caz la caz. El constituie un criteriu principal de clasificare a tipurilor de 
cărţi poştale şi permite compararea între ele a tipurilor sau subtipurilor întâlnite. De regulă, un anumit tip 
de titlu îşi păstrează pe toată durata războiului caracteristicile, indiferent de tipul sau culoarea cartonului 
pe care este imprimat, dar de la un anumit tip de bază se poate ajunge uneori la tipuri derivate, când sunt 
modificate doar câteva elemente de tipar.  

Drept criteriu principal de clasificare după titlu, se va lua în considerare limba în care este scris titlul, 
aceasta fiind considerată limba cărţii poştale;  în cazul celor bi- sau multi-lingve care apar pe două sau 
mai multe rânduri, se va lua în considerare limba primului rând; 
2.1.1 - limba; există cărţi poştale cu titlu într-o singură limbă (cel mai adesea în limba germană sau în 
limba maghiară), cărţi poştale bilingve sau în mai mult de două limbi. Limbile utilizate sunt simbolizate 
conform tabelului de mai jos. 
NOTĂ: dacă titlul apare în mai multe limbi iar unul dintre ele apare cu litere de mari dimensiuni şi mai 
groase în comparaţie cu celelalte (şi de regulă aşezat central), acela se va considera titlul care dă limba de 
bază; astfel de cazuri sunt rare şi apar doar accidental, mai ales la unele CP semi-ilustrate. 

 

 Fig. 2-  Tipuri de titluri, selecţie;       A selection of title types;  
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După criteriul limbii titlului se întâlnesc: 

Nr 
crt 

Tip de carte poştală 
 

Cod 
catalog 

Nr 
crt 

Tip de carte poştală 
 

Cod 
catalog 

1 CP fără titlu A10 5 CP cu titlu în limba croată             (Cr) A14 
2 CP cu titlu în limba germană       (Ge) A11 6 CP cu titlu în limba poloneză         (Po) A15 
3 CP cu titlu în limba maghiară      (Hu) A12 7 CP cu titlu în limba ucrainiană      (Uk) A16 
4 CP cu titlu în limba cehă             (Cz) A13 8   

2.1.2 - titlul propriu-zis; de regulă, în cadrul unei limbi, pot fi întâlnite titluri diferite iar în cadrul 
unui anume tip de titlu se pot uneori întâlni uneori ortografii diferite; remarcăm folosirea preponderentă a 
limbilor germană şi maghiară, folosirea pe scară mai redusă a limbilor cehă, Croată sau poloneză precum 
şi lipsa aproape totală a utilizării celorlalte limbi vorbite de soldaţii recrutaţi din imperiu, - cu rare 
excepţii în cazul cărţilor poştale bilingve sau multi-lingve. Dar şi la acestea, folosirea altei limbi decât cea 
germană sau maghiară pentru primul rând este caz destul de rar. Ca şi structură, se cunosc 60 tipuri de 
titlu de bază din care două sunt titluri false (vezi tabelul de la pag 75). 
   2.1.3 - tipul de literă (font): pentru culegerea titlurilor, tipografiile au folosit o varietate de caractere de 
tipar (fonturi) care în general nu au nicio legătură cu caracterele folosite pentru indicaţiile de expeditor 
dar pot avea legătură cu indicaţiile suplimentare, acolo unde ele apar. Pentru CP în limba maghiară s-a 
folosit o gamă mult mai redusă de fonturi. Putem împărţi tipurile de caractere (fonturi) în patru mari 
grupe: serif , sans-serif, gotic şi ornamental - litere cu aspect decorativ mai deosebit. Ca grosime, ele 
pot fi subţiri (normale) sau groase ("bold") cu aşezare dreaptă sau, în rare cazuri, înclinate ("italice").  

Orice titlu poate fi teoretic tipărit cu o varietate de caractere tipografice (fonturi) acestea constituind 
subtipuri diferite ale respectivului titlu. Uneori, o schimbare de font este însoţită şi de alte modificări în 
structura cărţii poştale respective, ceea ce poate avea drept rezultat apariţia unui nou tip de carte poştală. 
Există însă câteva excepţii precum titlul în limba germană FLEDPOSTKORRESPONDENZKARTE - 
de altfel cel mai comun din toate - care pare a fi întâlnit în mai multe subtipuri, cules cu fonturi diferite 
fără ca structura cărţii poştale să sufere alte modificări. 

În funcţie fontul utilizat, subtipurile au fost catalogate în următoarea ordine: 
 1- serif:  normal, bold, italic; majuscule: normal, bold; 
 2- sans-serif:  normal, bold, italic; majuscule: normal, bold; 
 3- gotic; 
 4- ornamental: litere mici; majuscule; 
Alte caracteristici luate în considerare la ordinea de listare au fost, de pildă, complexitatea stilului 

fantezie sau forma specifică a literei "e" care la titlurile tip serif sau sans serif poate avea bara buclei de 
închidere aşezată orizontal sau uşor înclinat, ca în figura de mai jos: 

 

  
Titlu serif , "e" cu bucla de închidere orizontală; 

Serif letter type, loop of e horizontal; 
Titlu serif , "e" cu bucla de închidere înclinată; 

Serif letter type, loop of e slant; 

  
Sans serif  bold, "e" cu bucla de închidere orizontală; 

Sans serif bold, loop of e horizontal; 
Sans serif  normal, bucla de închidere înclinată; 

Sans serif bold, loop of e slant; 

  

  
Forme de alfabet tip ornamental.  /  Ornamental type alphabet. 

2.1.4 - lungimea titlului; de regulă, aceasta este constantă la un anumit tip de CP; o variaţie de cca. 
0.5 mm se consideră o toleranţă normală care se poate datora modificărilor în timp a dimensiunilor cărţii 
poştale prin presare în timpul fabricaţiei sau a unor alte cauze naturale, cum ar fi: variaţii de umiditate în 
mediul de păstrare a hârtiei brute, contragere prin uscare accelerată după tipărire, variaţii de porozitate a 
hârtiei, densitatea diferită a pastei de celuloză înainte de fabricarea cartonului, influenţa cernelii mai 
fluide sau a altui lichid acolo unde este cazul, etc. Pe de altă parte, hârtia superioară sau hârtia tratată, 


