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II - STRUCTURA CATALOGULUI II - THE CATALOGUE STRUCTURE 

1- SINTEZA TITLURILOR 
     Titlul constituie primul şi cel mai vizibil 
element de identificare a tipului de carte poştală. El 
se caracterizează prin următoarele elemente: 
1- limba titlului; în cazul titlurilor în mai multe 
limbi, se ia în considerare limba primului rând; 
2- numărul limbilor titlului; se cunosc titluri în 
una, două, trei sau patru limbi. 
3- aşezarea titlului în raport cu linia verticală de 
separaţie; acest criteriu este aplicabil doar la cărţile 
poştale la care indicaţiile de expediţie sunt 
amplasate la stânga, cu orientare orizontală sau 
verticală; faţă de această linie, titlurile sunt 
amplasate de regulă central în zona din dreapta, 
deasupra zonei rezervate pentru adresei 
destinatarului. Accidental, titlurile pot fi amplasate 
spre stânga, începând de lângă linia verticală de 
separaţie, fiind imediat vizibilă aşezarea 
nesimetrică în cadrul câmpului din dreapta. În 
cazul CP la care indicaţiile de expediţie sunt 
aşezate sub titlu sau deasupra titlului, poziţia 
titlului este de regulă la centrul cărţii poştale, cu 
amplasare simetrică faţă de marginile verticale iar 
în cazul CP la care indicaţiile de expediţie sunt 
amplasate în stânga sus într-un spaţiu cu ramă, 
titlul este de regulă aşezat la dreapta faţă de acesta. 
4- numărul de rânduri; în mod normal, titlul este 
dispus pe un singur rând pentru fiecare limbă dar 
există destul de multe excepţii, astfel: 
- titlul într-o singură limbă poate fi dispus pe un 
singur rând sau două rânduri;  
- titlu în două limbi poate fi dispus pe unul sau 
două rânduri; 
- titlul în trei limbi poate fi dispus pe unu, două sau 
pe trei rânduri; 
- titlu în patru limbi este de regulă dispus pe trei 
sau patru rânduri; 
5- tipul de font; la imprimarea cărţilor poştale tip 
Feldpost, în cadrul celor cinci tipuri de alfabet 
menţionate anterior, se cunoaşte o mare 
variabilitate a titlurilor; tipul de font corespunde 
unui subtip sau unei varietăţi al unui tip de carte 
poştală şi este posibil ca unele cărţi poştale militare 
de tipuri diferite dar cu titlu cules cu acelaş tip de 
font să provină de la acelaş editor, dar în mod cert 
există cazuri în care acelaş editor a folosit fonturi 
de tip diferit pentru acelaş tip general de carte 
poştală. Totuşi, un studiu atent poate releva că un 
anumit font poate corespunde unui anumit subtip 
sau varietate de carte poştală ce prezintă şi alte 
detalii specifice. 
      Majoritatea titlurilor sunt imprimate cu litere 
mici precedate de majusculă cu font drept şi de 

1- THE TITLE SYNTHESIS 
     The title  is the primary visible element used to 
identify a postcard type. The title presents the 
following features: 
1 - the title language; in case of titles in more than 
one language, the language of the first line shall be 
considered; 
2-  the number of the title languages; titles are 
known into one, two, three or four languages. 
3- the position of the title in relation with the 
vertical separation line; this point is applicable only 
with the postcards where the sender's indications are 
given on left, with either horizontal or vertical 
orientation; thus, a title is usually placed to the right 
of the separation line, positioned centrally above the 
area provided for the destination address. 
Accidentally, a title may be positioned to left, 
starting near the vertical separation line, where the 
asymmetrical position above the address space on 
right will be readily noted. In case of the postcards 
where the sender's indications are printed under or 
above the title, the title position is usually central and 
laid symmetrically within the vertical margins of the 
card and in case of the cards where the sender's 
details are provided on left in a frame, the title is 
printed on right the within the frame. 
4- the number of title lines; usually, the title is set 
on one line for each language but there are quite a 
few exceptions to this rule, as follows: 
- a title in one single language may appear on one 
line, and exceptionally or  on two lines; 
- a title provided in two languages may appear on 
one or on two lines; 
- a title provided in three languages may appear on 
one,  two or three lines; 
- a title in four languages will usually appear on three 
or four lines; 
5- the font type; there is a large variety of fonts used 
with the Feldpost cards apart of the five alphabet 
types mentioned earlier in this book; a font type 
corresponds to a subtype or a varietiy of a postcard 
type and it is reasonable to consider that different 
fieldpost cards types printed with the same font type 
may originate from the same publisher, and it is also 
certain that  in some cases one publisher has used 
different font types for the same postcard type. Yet, 
in such cases a thorough checking may show that a 
certain font type may be related to a certain card 
subtype or variety which could also display some 
other specific characteristics. 
    Most of the card titles begin with a capital letter, 
the rest is printed in lower case letters, straight and 
normal thickness fonts but there are a few exceptions 
known cases such as:  
- title completely in CAPITALS; 
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grosime normală dar sunt şi câteva excepţii astfel: 
- titlu integral în MAJUSCULE; 
- titlu cu litere groase ("bold"); 
- titlu cu litere italice (înclinate); 
Există de asemenea o mare varietate de titluri în 
alfabet gotic sau ornamental. 
     În catalog, titlurile sunt grupate după criteriile 
limbii titlului, al numărul de limbi şi după tipul de 
font utilizat. În sinteza titlurilor prezentată la 
începutul fiecărui subcapitol din catalog, titlurile sunt 
reproduse în ordinea avută în vedere în catalog, 
respectiv:  
- fonturi tip serif: font drept; font bold; font italic; 
- fonturi sans serif: font drept; bold; italic; 
- fonturi alfabet gotic: în funcţie de complexitate, de 
la simplu la complex; 
- fonturi alfabet ornamental: în funcţie de 
complexitate, de la simplu la complex şi eventual 
după grosime; 
    În cadrul fiecărei grupe de mai sus, se listează mai 
întâi titlurile în litere mici precedate de majusculă, 
apoi cele integral în majuscule. 
    În casetele de prezentare ale cărţilor poştale din 
secţiunea de catalog, acolo unde este cazul, sunt 
menţionate şi alte elemente ale tipului de carte 
poştală, precum locul ştampilei sau mărcii poştale, 
indicaţii de gratuitate sau de adresă, OPM expeditor 
sau destinatar, eventual alte elemente grafice sau de 
text suplimentare. 
   La începutul fiecărei secţiuni de catalog dedicate 
unui anumit titlu, se prezintă o sinteză a titlurilor 
din acea secţiune sub forma unui tabel.  Fiecare titlu 
primeşte un cod conform tipului de font şi un număr 
de ordine.  Acest cod se adaugă la cel rezultat din 
caracteristicile descrise anterior (număr limbi în 
blocul de text, aşezare, orientare, dispunere, 
aliniere, ordine) devenind parte a codului analitic 
al cărţii poştale.  

- title with bold fonts; 
- title in Italics;      
There is also a variety of titles in Fraktur (GOTHIC)  or 
Ornamental alphabets. 
     In the catalogue section, the titles are given 
according to the title itself, the number of the 
languages and the font type. 
In the title synthesis produced at the beginning of 
each catalogue section, the titles are given in the 
catalogue order, as follows: 
- serif font types: straight, bold, italic; 
- sans serif font types: straight, bold, italic; 
- Gothic (Fraktur) alphabet font types: according 
to complexity. 
- ornamental (decorated) alphabet font types: 
according to complexity, from simpler to more 
elaborate and possibly by thickness. 
 
   Within each group mentioned above, the order of 
the title types is: title in small letters opening with 
capital, then title with all letters in capitals. 
   In the presentation cases in the Catalogue section, 
as the case may be, other card type elements have 
been provided, such as the presence of the space for 
stamp/cancel (named cancel place indication in the 
catalogue), indication of postage-free or address, 
sender or addressee FPO, or other supplementary 
graphic or textual details. 
   
    At the beginning of each catalogue section on a 
certain title, a title synthesis for the titles in that 
section is produced as a table. Each title receives a 
code according to the font type plus an item number.  
That code is added to the code resulting from the 
described elements (number of languages in the 
text block, position, orientation, arrangement, 
alignment, order) becoming part of the card's 
analytical code. 

 
 

Elementele tabelului cuprinzând sinteza titlurilor  The elements of the title synthesis table. 
 

1- cap de tabel  table header 

2- cod tip titlu (fără numărul de ordine) 
    title type code (without item no) 

3- cod tip titlu (cu număr de ordine) 
    title type code (with item no.) 

4- subtip de titlu     title subtype. 
 

 

Codul corespunzător tipului sau subtipului de titlu 
al unei CPM apare în caseta de prezentare a 
acesteia (vezi poziţia 7 din imaginea 24 de mai 
jos), fiind preluat în codul analitic de la poziţia 8. 

The code corresponding to the title type or subtype 
of a FPC will appear in the presentation case of the 
card - see position 7 in Fig. 24- and is comprised in 
the analytical code - see position 8. 

 
 



 113

2. STRUCTURA CODULUI UNEI CPM.          THE STRUCTURE OF THE CODE OF A FPC. 
    

     Listarea în catalog a CPM se face în ordinea 
elementelor analitice prezentate în capitolul 
anterior, care sunt detaliate în liniile pe fond gri de 
la începutul fiecărei secţiuni dedicate unui anumit 
grup de CP.  
  

    După aceste elemente, se introduc pe rând 
grupurile de CPM, grupate pe titluri în ordinea din 
tabel (mai întâi după tipul de font, tipul de titlu 
respectiv fiind menţionat pe prima linie roşie iar 
numărul de ordine al unui anumit titlu fiind 
prezentat pe linia a doua roşie din imagine). În 
acest mod, CPM sunt introduse treptat în grupuri 
care reunesc cărţi poştale cu caracteristici 
asemănătoare dar cu mici diferenţe între ele, ce 
definesc tipul individual de CPM. 
 

   Fiecare CPM are un TITLU DESCRIPTIV la 
partea de sus a casetei de prezentare, under se 
menţionează principalele caracteristici ce 
determină, în fine, tipul general de CPM.  
    În funcţie de prezenţa sau absenţa unor indicaţii 
care definesc structura grafică, putem avea 
următoarele tipuri de CPM: 
 

  CPM fără indicaţii; 
 CPM cu indicaţia locului ştampilei, (cerc, 
dreptunghi, text); 
   CPM cu indicaţie de gratuitate; 
   CPM cu indicaţie OPM expeditor; 
   CPM cu indicaţie OPM destinatar; 
   CPM cu indicaţia editorului; 
   CPM cu indicaţia preţului de vânzare; 
   CPM cu indicaţii suplimentare; 
 

    De asemenea pot apare combinaţii ale acestor 
indicaţii pe aceeaşi CPM, toate fiind menţionate în 
titlul descriptiv. Aceste indicaţii precum şi 
informaţii privind liniile verticală sau orizontală de 
separaţie sau alte detalii sunt prezentate în caseta 
de descriere din dreapta imaginii CPM, unde se 
dau detalii despre structura grafică care trebuie 
studiată înainte de a încadra o CPM la o anumită 
poziţie de catalog. 
 

   La aceste tipuri generale pot apare unele 
subtipuri în funcţie de variaţia unor elemente ale 
structurii grafice. Ele sunt prezentate împreună cu 
tipul de bază. 

     The listing of the FPCs in the catalogue is done 
in the order of the analytical elements presented in 
the previous Chapter, and which are given in the 
lines with grey background at the beginning of 
each section dedicated to a certain group of cards. 
 

   After these elements, the FPC groups are 
introduced, presenting grouped by titles in the 
order they appear in the table (the font type and the 
title type being mentioned in the first red line and 
the item number of a title being mentioned on the 
second red line in the image.) This way, the FPCs 
are gradually introduced in groups of cards with 
similar features but with small differences among 
them, which define the individual FPC type.  
 

    Each FPC has a DESCRIPTIVE TITLE at the 
top of the presentation case, where the main 
features are mentioned, features that finally 
determine the general type of a FPC. 
 

    According to the presence or absence of certain 
indications that define the graphic structure, we 
may have the following types: 
 

  FPC without indication; 
 FPC with cancel place indication, circle, 
rectangle, etc; 
  FPC with postage-free indication; 
  FPC with sender FPO indication; 
  FPC with addressee indication; 
 FPC with editor's (publisher? printer?) 
indication; 
  FPC with price indication; 
 FPC with supplementary indications; 
 

  Also, combinations of these features may 
appear with the same card, all of them being 
mentioned in the descriptive title. Those 
indications as well as information regarding the 
vertical or horizontal separation lines or other 
details are presented on right to the postcard 
image, where details are given on the elements to 
be studied before identifying a certain FPC as 
corresponding to a certain catalogue position. 
   For these general types, certain subtypes may 
appear according to the variation of some graphic 
structure elements. These subtypes are introduced 
together with the basic type. 
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Fig. 24-  Elementele de prezentare ale unei CPM în catalog. 
             The presentation elements of a FPC in the catalogue. 
 
 
 

 

1- A1- codul numeric rezultat din elementele 
analitice ale secţiunii, descrise pe liniile gri. 
2-  ultimul element analitic: ordine (K7g + 7 PL4) 
corespunzând erorii Pasiljatelj din blocul de text) 
3-  A2- codul tipului de ordine 
4-  codul tipului de font (1A = SERIF NORMAL) - 
din tabelul cu sinteza titlurilor. 
5- tipul de titlu 
6- numărul de ordine al titlului în tabel 
7-  A3- codul tipului de titlu (5 + 6) 
8-  A- codul analitic (A1+A2+A3) 

Alte elemente: 
9-  B - codul secvenţial; 
10-  valoarea în puncte acordată; 
11- imaginea mărită a titlului CPM respective 
12- elemente descriptive în două limbi;  

1- A1- numeric code resulting from the analytical 
elements of the section in the grey lines. 
2-  the last analytical item: the order (K7g+7 PL4) 
corresponding to error Pasiljatelj in the text block. 
3-  A2- the order type code 
4-  the font type code (1A = SERIF NORMAL) - 
in the title synthesis table. 
5- the title type. 
6- the item number of the title in the table. 
7-  A3- the title type code (5 + 6) 
8-  A- the analytical code (A1+A2+A3) 

Other elements: 
9-  B - the sequential code; 
10-  the assigned point value; 
11- the enlarged image of the title. 
12- descriptive elements in two languages. 

 
 
 
 
 
 


