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Cadru legislativ 
 

- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 
cultural naţional mobil – republicată 

- Hotărîrea Guvernului României nr. 886 / 2008 pentru 
aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale 
mobile 

Alte acte normative: Legea 41/2013 privind aprobarea OG 

4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 ;  
Legea 97/2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural național mobil; Hotărârea de 
guvern nr. 1676 din 10/12/2008 privind aprobarea Programului naţional 
pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii 
Digitale a României; Lege nr. 133/2008 pentru modificarea si 
completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și 
funcționarea Academiei Române; Ordin nr. 2062 din 9 iunie 2000 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea 
şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice 

 



Patrimoniul cultural național mobil 

 Bibliotecile se află sub incidența acestei legislații 

 Manuscrisele, incunabulele, cărţile vechi, rare şi cu 
valoare bibliofilă intră in patrimoniul cultural național 
mobil în categoria bunuri arheologice şi istorico-
documentare.  

 În funcţie de importanţa sau de semnificaţia lor istorică, 
documentară, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, 
bibliofilă, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, 
acestea pot fi incluse în tezaurul patrimoniului cultural 
naţional mobil, care este alcătuit din bunuri culturale de 
valoare excepţională pentru umanitate sau în fondul 
patrimoniului cultural naţional mobil, alcătuit din bunuri 
culturale cu valoare deosebită pentru România. 

 



Criterii de expertiză bibliofilă 

 Vechimea 

 Frecvența 

 Stare de conservare 

 Valoare istorico-documentară 

 Valoare memorială 

 Autenticitate 

 Autor / atelier / școală 

 Calitate formală 



Vechimea  

 A fost încadrată în patrimoniul cultural național cartea 
românească tipărită pînă la 1830. Limita cronologică 
1830 este doar o convenție, propusă de Ioan Bianu, 
directorul Bibliotecii Academiei Române, fără a fi însă 
impusă sau validată printr-un act normativ și care astăzi 
ar merita revizuită. 

 Toate celelalte criterii se obțin din cercetarea amănunțită 
a fiecărui exemplar de carte tipărită, atît din punctul de 
vedere al conținutului cît și al formei și compararea lui cu 
descrierea standard din Bibliografia Românească Veche, 
cu completările sale, precum și cu cataloagele tipărite și 
on line ale marilor biblioteci din România (dar nu numai). 

 O dată identificat exemplarul, se notează similaritatea 
sau diferențele descoperite. 

   



 Etapa următoare presupune plasarea cărții în contextul 
adecvat și stabilirea importanței acesteia pentru cultura 
română. Schematic, elementele urmărite sînt: cartea, 
autorul sau comanditarul, tipograful, posesorii - pentru a 
putea stabili criteriile de bibliofilie, valoarea istorico-
documentară și memorială, starea de conservare, 
frecvența, autenticitatea, atelierul în care a fost 
imprimată și calitatea formală.  

 În afara exemplarului propriu-zis, investigația se bazează 
pe lucrări de istorie a cărții, a tiparului și a Bisericii 
(monografii și articole din publicații periodice), dicționare 
și enciclopedii etc. 



 

 

 limbă și grafie latină, greacă și slavonă și în limba 
română cu grafie chirilică. În prima parte a secolului 
al XVIII-lea, în Țara Românească și în Moldova s-au 
imprimat și cărți în limba arabă, destinate 
credincioșilor ortodocși din Orientul Apropiat, însă ele 
au fost relativ puține. Prin urmare, cercetătorul cărții 
vechi trebuie să fie în mod obligatoriu cunoscător de 
paleografie, adică acea disciplină științifică auxiliară a 
istoriei cu ajutorul căreia se poate citi și transcrie un 
text scris pînă în a doua jumătate a secolului XIX pe 
teritoriul românesc.  

Limba cărților vechi tipărite 
în spațiul românesc 



Transcrierea este fonetică -interpretativă 

 în spiritul limbii române actuale, conform regulilor 

stabilite de colectivul de lingviști, istorici și teologi care au 
realizat editarea în limba română a Bibliei lui Șerban 
Cantacuzino (București, 1688), la finele secolului trecut 
(1988 – 1990), sub egida Academiei Române. Asta 
înseamnă că: u scurt, i scurt, ă / î moale nu se notează: 
“Mineiulî” = Mineiul; Noul Testamentu = Noul Testament; 

 Vocala e se transcrie înmuiată: Voevod = Voievod;  

 vocabulele pe care astăzi le scriem despărțite prin 
cratimă, le vom despărți chiar dacă pe cartea veche ele 
sînt scrise legat: “sau tipărit” transcris corect = “s-au 
tipărit”. 

  



Prescurtările 

 pentru economie de spațiu (deoarece materialele de scris erau la 
început rare și scumpe); economie de timp și de efort. 

  Prescurtarea unui cuvînt este arătată, în general, cu ajutorul 
semnului numit titlă, pus orizontal cuvîntului din care lipsește slova 
(~)  

În scrierile bisericești există regula numită cu expresia în limba latină 
nomina sacra (nume sfinte): „Ceea ce este sfînt și lui Dumnezeu 
plăcut se scrie sub titlă, iar ceea ce lui Dumnezeu îi este neplăcut, 
decăzut, se scrie în întregime, în rînd, și niciodată nu se acopere «cu 
titla»” (Is Hs, D-zeu, Sf.).  
 prescurtarea prin slove suprascrise, caz în care într-un cuvînt slovele 
sînt scrise deasupra, iar întregirea se obține prin coborîrea lor la locul 
potrivit. 

 



Prescurtările se întregesc 

 Prescurtări prin omiterea voită a ultimei vocale (toat 
pentru toată; aciast pentru aciastă); 

 Prescurtarea titlurilor de vechi dregătorii, din care se 
păstrează numai prima silabă: log., post., vist., = 
log(ofăt), vist(iernic), post(elnic). 



Cifrele 

 în scrierea slavonă, chirilică și greacă veche nu există 
semne speciale pentru cifre, motiv pentru care o parte 
dintre slove au și valoare de cifre, fiind numite slove-
cifre  

 Din cele 43 de slove chirilice ale limbii vechi românești, 
doar 27 au valoare de slove-cifre.  

 Pentru identificare, orice slovă devenită slovă-cifră 

primește o titlă ~  deasupra. 

 Miile se exprimă tot prin cele 27 de slove-cifre 
cunoscute, cărora li se adaugă un semn special: o bară 
oblică tăiată de una sau mai multe linii secante: ҂ 



Slovo-cifre 



Cronologie medievală 

 Anul bisericesc ortodox începe la 1 Septembrie / Anul de 
la Facerea Lumii sau Anii de la Adam. Pentru aflarea Erei 
noastre se scad 5508 – cînd data este situată între 1 
Ianuarie și 31 August - și 5509 cînd data este situată 
între 1 Septembrie și 31 decembrie. 



Descrierea fizică a cărților vechi 
 

 Cărțile vechi tipărite sînt studiate sub toate aspectele:  

 legătură 

 format  

 hîrtie și filigran  

 grafia și cerneala 

 ornamentație 

 paginație (prin numerotarea filelor și prin reclamă sau 
signatură) 

 textul în sine.  

 



Structura cărții  

 O carte are părți vizibile și părți ascunse.  

 Privită dinspre exterior spre interior: 

 scoarță 

 forzaț 

 bloc de file (corpul cărții) 





Scoarța 

Denumirea provine de la cele două coperte care au fost 
inițial două scoarțe / scînduri de lemn neînvelite. În timp, 
scoarța a ajuns să fie învelită cu diferite materiale. În 
funcție de materialele folosite, scoarța cărții poate să fie 
rigidă sau suplă.  
Scoarța este formată din coperte și cotor, iar unele cărți 
vechi sînt prevăzute și cu închizători de carte,  
 (în spațiul apusean și cu lanțuri de legat cartea de 
pupitru). 
 Are rolul de protecție a părții scrise, dar și estetic.  



Coperta - elemente componente 

 tăblițe (tartaje)  

 învelitoare  

 falțul cărții  

 cantul  

 colțarii  

 închizători  

 ferecătura.  



Tăblițele  
 Sau Tartajele = partea dură a copertelor; realizate după 

caz din: lemn  

 carton presat  

 mucava 

 Învelitoarea este materialul care se aplică peste tăblițe: 

- piele  

- pergament  

- pînză,  

- hîrtie decorativă. În unele cazuri, învelitoarea este 
formată dintr-o singură bucată de material care acoperă 
integral atît copertele cît și cotorul = cartea are legătură 
integrală sau legătură 1/ 1. 

 



 Alteori învelitoarea este formată din două materiale: unul 
mai durabil decît altul. Materialul durabil este folosit 
pentru învelirea cotorului, a părții dinspre cotor a 
copertelor și a colțurilor.  

 Materialul mai puțin durabil este folosit pentru învelirea 
suprafețelor centrale ale copertelor. În acest caz, cartea 
are legătură 1/2 (semilegătură).  

 Tipul de legătură 1/2 în piele se numește halbfranț. 

 

 



Falțul cărții  
 o zonă suplă, de cîțiva milimetri, aflată între cotor și 

copertă și care permite articulația mobilă a copertei.  

 În cazul în care tăblița este groasă sau foarte groasă, în 
zona falțului se formează o adîncitură evidentă numită 
șanțul cărții, prezent la legăturile de lux și la registre. 

 Cantul  (buza cărții) este marginea din copertă care 
depășește, din punct de vedere spațial, linia de contur a 
filelor scrise. Există însă și cărți legate în scoarță, fără 
cant. Zona de cant aflată la capetele cotorului se 
numește capișon. Unghiurile formate de cantul vertical 
cu canturile orizontale reprezintă colțurile. 

 Colțarii sînt întărituri de piele, pînză sau metal aplicate 
pe colțurile exterioare ale copertelor. Uneori, colțurile 
sînt protejate în șină de colț. 

 

 



Închizătorile 

 sînt dispozitive de fixare fermă a copertelor după 
închiderea cărții.  

 Pot fi simetrice (simple panglici) sau asimetrice (curelușe 
cu gaică, catarame cu articulație mobilă sau încuietori cu 
cheiță). De regulă, elementul mobil al închizătorilor 
asimetrice (curelușa cu gaică, catarama etc.) se fixează 
pe coperta inferioară, în vreme ce elementul de fixare se 
află pe coperta superioară. 



Ferecătura 

 reprezintă, cel mai adesea, un montaj din metal și pietre 
prețiase și semiprețioase, prelucrat prin tehnici de 
orfevrărie și care conferă cărții o valoare artistică 
deosebită. 



Cotorul 

 este elementul de legătură dintre cele două coperte. Din 
punct de vedere tehnic, acesta poate fi de trei feluri:  

 cotor drept,  

 cotor rotund   

 cotor cu burduf. 



Cotorul drept și rotund 

 are învelitoarea flexibilă (piele, pînză, hîrtie) lipită ferm 
de cotorul blocului. În vremea cînd cotorul învelitoarei a 
început să fie ornamentat, această formă tehnică s-a 
dovedit nepotrivită, deoarece frîngerea repetată a 
cotorului în timpul deschiderii cărții ducea la erodarea 
ornamentelor.  

 Din acest motiv s-a trecut la cotorul rotund, care este 
cămășuit, căptușit și întărit prin încleiere astfel încît să 
nu se mai frîngă  în timpul folosirii cărții. Acest tip de 
cotor conservă decorul de pe cotorul cărții dar afectează 
buna deschidere a blocului de file.  



Cotorul cu burduf 

 Pentru a elimina și acest tip de neajuns s-a recurs mai 
tîrziu la formula cotorului cu burduf.  

 În acest caz se păstrează o anumită fexibilitate a blocului 
de file, deoarece cotorul scoarței se întărește cu o tăbliță 
de carton numită ricăn și se lasă între cele două categorii 
de cotor un spațiu liber numit burduf.  

 Astfel se asigură flexibilitatea blocului și se protejează și 
forma și ornamentele cotorului scoarței. 



Tipuri de cotor 



Cotorul – elemente: 

 capișon  

 nervuri  

 intervale (cîmpuri)  

 ricăn. 

 Capișonul este partea de cotor aflată pe linia canturilor 
copertelor și rezultă din plierea învelitorii peste tăblițele 
scoarței. Adesea, capișonul este consolidat prin 
montarea unui fir de sfoară în interiorul liniei de pliere a 
învelitorii sau prin împletituri exterioare executate din 
curelușe fine de piele. 

 



Nervurile și ricănul 

 deformări de relief ale învelitorii cotorului datorită 
prezenței ligamentelor executate din sfori sau curelușe.  

 Uneori, cărțile cu legături mai noi care doar le imită pe 
cele de epocă, au nervuri false obținute din baghete de 
carton montate sub învelitoare, cu rol pur estetic.  

 Intervalele sau cîmpurile de pe cotor sînt suprafețele 
delimitate de două nervuri; pot fi folosite pentru scrierea 
titlului cărții sau sînt ornate cu motive florale sau 
geometrice. 

 Ricănul (germ. rücken = cotor) este un ștraif (bandă) de 
hîrtie groasă ori carton subțire care dublează pe interior 
învelitoarea în zona cotorului. Dacă ricănul este puternic 
îngroșat, învelitoarea formează o muchie pe linia de 
învecinare cu coperta, numită umărul cărții. 

 

 



Forzațul 
 o coală de hîrtie albă sau colorată, lipită pe coperta 

interioară și pe prima filă albă a cărții cu scopul de a 
masca legătura cărții.  

 Coala de forzaț are două părți: una fixă lipită pe copertă 
= forzaț fix 

 una liberă spre blocul de file = forzaț mobil.  

 Cartea are un forzaț anterior și un forzaț posterior. 



Blocul de file (blocul de carte, 
 corpul cărții)  

 este partea principală a cărții, fiind legat de coperte cu 
ajutorul ligamentelor și al forzațului. Părțile sale 
componente sînt:  

- filele de gardă  
- fila de titlu 
- filele de text  
- cusătura blocului  
- capitalbandul  
- semnul de carte. 



Filele de gardă 

 sînt două fascicule de hîrtie nescrisă - una anterioară și 
alta posterioară, montate împreună cu blocul de file 
scrise, cu scopul de a proteja textul de acțiunea 
mecanică sau de altă natură a materialelor din copertă.  

 Numărul filelor de gardă este de regulă patru (două în 
față, două în spate), dar poate să fie și variabil (mai 
mare sau mic de patru).  

- Filele de text: sînt filele scrise. Textul (sau oglinda 
paginii) ocupă partea centrală a paginii, avînd în jur o 
zonă albă (rama) . 

 



Fila de titlu 

 pe care se imprimă elementele care vor constitui fișa 
bibliografică a cărții respective:  

 numele autorului  

 titlul complet al cărții  

 locul tipăririi  

 numele editurii  

 anul editării. 

 La cărțile românești, aceste elemente s-au standardizat 
tîrziu, spre mijlocul sec. XIX, odată cu dezvoltarea 
industriei poligrafice propriu-zise.  

 



Fascicule sau Caiete (tipografice) 

 Filele cărții sînt organizate pe fascicule cu număr par de 
file rezultate din plierea specifică a colilor de hîrtie.  

 Există fascicule simple, alcătuite din plierea unei singure 
coli și fascicole compuse, formate din două sau mai 
multe coli pliate separat și introduse una în alta. În 
interiorul unei fascicule de carte se identifică file pereche 
numite file conjugate.  

 Linia de îndoire care separă două file conjugate se 
numește falț (falțul fasciculei). 

 

 



Tranșa sau Șnitul  

 Toate fascicolele sînt așezate în ordine sub forma unui 
pachet. Laturile exterioare ale acestui pachet, frumos 
tăiate, se numesc tranșe sau șnit (germ. schnitt = 
tăietură).  

 La cărțile de mare valoare, tranșa sau șnitul poate să fie 
aurită, decorată sau marmorată;  

 în secolul al XIX-lea șnitul era decorat cu modele foarte 
interesante: ochi de pisică, coadă de păun etc. 

 

 



 Cusătura blocului de file îi conferă acestuia stabilitate 
și este caracterizată prin ligamente și lanțul de 
coasere.  

 Ligamentele pot fi: sfori, șireturi sau curelușe peste 
care trece ața de coasere ce fixează fiecare fasciculă.  

 Corpul ligamentelor provoacă deformarea învelitorii în 
zona cotorului, unde apar ridicăturile numite nervuri. 

 Lanțul de coasere este traseul pe care îl urmează ața 
de coasere în interiorul și în afara unei fascicole.  

 Traseul interior aflat între două puncte de fixare pe 
ligament se numește pas de coasere, iar traseul 
exterior de fixare pe ligament se numește buclă de 
coasere. 

   



Capitalbandul (banda de capăt) 

  cusătură specială - festonată sau brodată, executată pe 

cotorul blocului de file la capul și piciorul cărții.  

 Există, după caz, capitalband cusut nemijlocit pe blocul 
file și capitalband realizat separat (manual sau industrial) 
și aplicat pe cotorul blocului de file. 

 Semnul de carte: o panglică lungă de mătase albă sau 
colorată care se fixează cu un capăt pe cotorul blocului 
de file la capul cărții și care are rolul de a permite 
marcarea paginii la care s-a ajuns cu lectura. 

 



Formatul cărții tipărite 

 noțiunea desemnează două situații diferite: 

- formatul dimensional = exprimat prin mărimea filelor sau 
a corpului cărții (înălțime și lățime) exprimată în milimetri 
sau în centimentri; 

- formatul tipografic - exprimat prin modul de tratare a 
unei coli tipărite pentru a se obține fasciculele (caietele) 
cărții. Între formatul dimensional și formatul tipografic 
există o strînsă interdependență. 



Formatul tipografic 

 era dat de numărul de îndoituri ale colii de hîrtie sau de 
pergament. Cu cît numărul de îndoituri este mai mare, 
cu atît formatul tipografic al cărții este mai mic.  

 Denumirile formatului tipografic au fost codificate prin 
simboluri, iar denumirile complete au fost stabilite în 
limba latină: 

 in plano – coala neîndoită (cu înălțimea de peste 60 
cm) 

 in folio sau in 2 ⁰ (foliant) – coala îndoită o singură 
dată rezultînd 2 file = 4 pagini (carte de dimensiuni 
mari). In folio sînt cele mai de seamă în cultul bisericesc: 
Evanghelia, Apostolul, mai rar Psaltirile. 



 in quatro sau in 4⁰ – coala era îndoită de două ori, 
rezultînd 4 file = 8 pagini 

 in sexto sau in 6⁰ – coala era îndoită de trei ori, 
rezultînd 6 file = 12 pagini 

 in octavo sau in 8⁰ – coala era îndoită de trei ori, 
rezultînd 8 file = 16 pagini; 

 in 12 ⁰, in 16 ⁰, in 18 ⁰, 24 ⁰, 32 ⁰... adică pentru 
cărți din ce în ce mai mici: „de buzunar” sau chiar liliput. 

 De multe ori, cărțile vechi sînt alcătuite din fascicule 
(colițe) care nu au, toate sau întotdeauna, același număr 
de file, caz în care formatul se stabilește în funcție de 
numărul majoritar de fascicole de același fel. 

 



Formatul dimensional 

 Împarte cărțile în: format mare 

 mijlociu  

 mic   

 cărți liliput.  
Formatul dimensional este uniform la cărțile de tiraj, nu însă și la 
cartea veche, din mai multe motive:  

- producția de hîrtie nu era standardizată și fiecare fabricant de hîrtie 
punea în circulație coli de mărimi diferite;  

- exemplarele care s-au păstrat au avut o circulație și o istorie diferită, 
pe parcursul căreia s-au uzat, au fost desfăcute și relegate, suferind 
tăieri de rotunjire a filelor care au modificat formatul inițial. Prin 
urmare, exemplare cu același titlu și aparținînd aceluiași tiraj au de 
multe ori formate dimensionale diferite.  

 



Prin urmare, formulele clasice in folio, in quatro etc. nu sînt 
suficiente în descrierea cărților vechi. 

Trebuie să se înregistreze atît dimensiunile paginii: 
înălțimea x lățimea în cm (rotunjit în sus) cît și numărul de 
îndoituri ale colii de tipar, precum și oglinda paginii (cm și 
nr. de rînduri). O oglindă a paginii diferită la exemplare 
diferite ale aceleiași ediții = echipe de tipograf; defecțiuni 
tehnice; tiraje = particularități bibliofile  

Dacă lățimea unei cărți este mai mare decît înălțimea ei, la 
formatul inițial se adaugă cuvîntul oblong (ex.: in quatro 
oblong); este cunoscut și sub denumirea de format album 

 

 



 
 
 
 
 

Legătura cărții vechi tipărite 

 Ansamblul de elemente destinate să protejeze cartea: 
cusătură; cotor; scoarțe; învelișul scoarțelor. În epoca 
veche se făcea în funcție de valoarea cărților și de 
posibilitățile și dorința posesorilor, de regulă după ce 
cartea pleca din tipografie. 

 Tipuri de legătură: carte legată și carte broșată 

 Cartea legată este protejată între coperte rigide 
confecționate din tăblițe de lemn sau de carton gros, 
îmbrăcate în piele, pergament, pînză sau hîrtie.  
 

 

 



    
Cărțile ferecate  

 
 - O categorie specială de carte legată este cea cu 

ferecătură - executată integral sau parțial din metal 
prețios (aur, argint), prin ciocănire, gravare sau cizelare 
și decorată cu pietre prețioase, semiprețioase, email. 
- Se mai numește și legătură bizantină sau legătură de 
orfevrărie. 
-- Ferecătura redă subiecte religioase și cîteodată laice 
cu caracter votiv (se mai numește și istoriată / parlantă 
sau vorbitoare). Se lucra mai ales pentru Evangheliare, 
care sînt cărți de altar, pentru restul cărților de cult 
folosindu-se o îmbrăcăminte din piele sau pergament. 
 



 Cartea broșată este cartea ieftină, apărută în spațiul 
românesc spre mijlocul sec. XIX odată cu tendințele de 
industrializare a legăturii de carte. Este protejată simplu, 
între coperte de carton subțire și suplu, prin lipire cu 
adezivi calzi sau reci sau prin coasere cu agrafe de 
sîrmă. 

 Mai rar întîlnită la cărțile vechi, fiind relativ nouă în 

raport cu periodizarea general acceptată – 1830.   



Tipuri de legături de carte 

 Legături de lux: lucrate din plăcuțe de metal prețios, de 
fildeș, cu ferecături din aur și argint, cu basoreliefuri, cu 
plăcuțe de email pictat etc; 

 Legături în scoarțe de lemn, îmbrăcate în piele vopsită 
în culori închise: maronie, roșie, cafenie, mai rar 
neagră; uneori imprimată sau gravată, alteori 
împodobită cu încrustații din metal prețios, email etc.; 

 Legături simple din piele sau pergament, vopsite în 
diverse culori. Se foloseau piei de oaie, vițel, iepure sau 
porc. 

 Legături din carton – sunt cele mai ieftine și au apărut 
la sfîrșitul sec. XVIII-începutul sec. XIX ca urmare a 
industrializării producției de carte. 

 



 Există cărți legate ulterior apariției care cuprind în același 
volum mai multe titluri editate de autori diferiți sau în 
epoci diferite și cu conținut diferit = volum numit colligat 
(colligatum).  

 Există și volume în care s-au inclus de la început mai 
multe lucrări editate inițial separat dar avînd același 
autor sau cuprinzînd materii înrudite = volum numit 
convolut. 

 



Ornamentația legăturilor din piele 

 De obicei, coperta din față este mai bogat ornamentată, 
cu medalioane în formă de romb de cele mai multe ori, 
redînd o scenă biblică încadrată în chenare fitomorfe, 
liniare, geometrice stilizate iar coperta din spate este 
mai simplă, cu ornamente liniare și geometrice.  

 Tehnica de impresiune:  

- la cald  

- la rece. 

 Pielea dură permite imprimarea rapidă a modelelor cu 
scule bine încălzite (la cald). Pielea moale  se decorează 
cu scule încălzite moderat (la rece, în sec  sau orb) iar 
timpul de imprimare este mai lung. 

 



 
 
 
 

 În cazul impresiunii la rece, în sec sau în orb, 
ornamentele sînt în relief înalt, deoarece uneltele folosite 
aveau motivele gravate în adîncime; 

 în cazul impresiunii la cald, ornamentele sînt în adîncime, 
fiind rezultate în urma arderii ușoare a pielii cu unelte 
fierbinți.  

 Ornamentele puteau fi și: 

- poleite cu aur și argint  

- în sec, adică simple, fără poleială.  



Ilustrația cărții tipărite 

In cărțile vechi ilustrația are un dublu rol: documentar și 
estetic.  

Ilustrații cu rol exclusiv decorativ: 

 Începuturi de capitol 

 Inițiale ornate / istoriate 

 Vignete 

 Chenare 



 Ilustrații cu rol funcțional - reproduc imagini legate 
de textul cărții, pe care îl explică și îl completează: 

 Gravuri de diferite dimensiuni:  

- pe o pagină întreagă  

- pe jumătate de pagină  

- intercalate în text (icoanele unor sfinți sau scene biblice); 

 Ilustrații care certifică în mod simbolic 
autenticitatea tipăririi cărții: 

 marca editorială  

 marca tipografică 

 

 

 



Există o schemă de ilustrare a subiectului cărților de 
cult: 

 Psaltirea are înaintea textului portretul psalmistului 
David; 

 Evanghelia are portretele celor patru Sf. Evangheliști 
(Matei, Marcu, Luca, Ioan) dispuse înaintea textului 
fiecăruia; 

 Liturghierele conțin portretele Sf. Vasile cel Mare, Sf. 
Ioan Gură de Aur și Sf. Grigorie Teologul, autorii 
Liturghiilor, precum și o serie de gravuri explicative ale 
momentelor Liturghiei: Sf. Proscomidie, Închipuirea Sf. 
Discos, Scoaterea Sf. Agneț. 



Tehnica de realizare: Gravura 

 În Țările Române ilustrația cărților s-a făcut în principal 
prin xilogravură; heliogravura a apărut tîrziu.  

 Se obișnuia schimbul de materiale între atelierele 
tipografice precum și folosirea clișeelor de lemn mai 
vechi, chiar și pe durata a două-trei decenii – aspect ce 
pretinde prudență din partea cercetătorilor cu privire la 
atribuirea sau datarea unor ediții.  

 Unele ilustrații sînt semnate de autorii lor – caz în care 
valoarea bibliofilă a cărții sporește. 

 



Începutul de capitol 
 

 Compoziție ornamentală plasată în partea superioară a 
paginilor, cu precădere la începutul cărții, al capitolelor 
sau al părților. Poate fi alcătuit din motive vegetale, 
fitomorfe, împletituri sau poate reproduce o scenă 
semnificativă inspirată din conținutul cărții – caz în care 
se numește istoriat sau parlant. 

 Cărțile românești sînt împodobite cu frumoase începuturi 
de capitol. 



Început de capitol simplu 



Început de capitol istoriat 



Inițiala ornată 

 O literă cu care începe o carte, un capitol sau un 
paragraf ori un anumit cuvînt cu o semnificație 
deosebită, de dimensiuni mai mari decît celelalte 
litere ale textului, caligrafiată sau imprimată în culori, 
împletită cu elemente geometrice, florale sau 
zoomorfe, pusă într-un chenar etc. 



Inițială ornată 



Inițială istoriată  
(litera P – cu Sf. Apostol Pavel) 



Vignieta 

 Mic motiv ornamental care decorează o carte = fr. vigne 
= “viță de vie” (fleuron, cul-de-lampe);  

 Poate fi:  

- de început = cînd este plasată la începutul unei cărți / 
capitol; 

- finală = cînd este plasată la sfîrșitul unei cărți / capitol; 

- Florală = compusă din motive vegetale 

- Tipografică  



Vignetă 



Chenarul 

 Ornament care încadrează un text sau o ilustrație, 
executat din linii sau elemente decorative (bordură / 
cadru). 

 Poate fi:  

 Chenar de poartă sau ancadrament = cînd împodobește 
foaia de titlu (cadru bogat); 

 Chenar zețuit = simplu, compus din materiale de 
ornamentică tipografică 



Chenar simplu 



Chenar de poartă sau ancadrament 



Marca editorială / tipografică 

 Un desen simbolic (o emblemă) ce conține numele sau 
doar inițialele editorului și o deviză. 

 Marca editorială figurează pe foaia de titlu sau uneori pe 
copertă. 

 Marca tipografică este plasată la sfîrșitul cărții. 

 Constituie un veritabil act de identitate al cărții străine, 
pentru că în Apus, toate editurile / tipografiile aveau 
propria marcă.  



Marca Elsevier 



Ediții clandestine - când Elzevirii nu doreau să-și pună 
numele pe lucrările lor, le marcau cu o sferă și treceau un 

loc de editare fictiv 



Marca tipografică 

 În spațiul românesc – în Transilvania chiar e la început, 
la tipografii sași din Brașov și Sibiu. 

 În Moldova – tîrziu, la sfîrșitul sec. XVIII – marca 
tipografică a lui Mihail Strelbițchi: doi îngeri și inițialele 
M. C. = Mihail Strelbițchi 

 Pentru spațiul românesc – tipografia de la Buda 



Ex libris 
 Expresia latină completă ex meis libris) înseamnă „din cărţile mele” 

şi desemnează orice marcă de proprietate, manuscrisă sau tipărită, 
aplicată pe cărţi de către un posesor particular sau o instituţie. 
Expresia precede numele posesorului cărţii, marcîndu-i astfel 
apartenenţa.  

 De la simpla expresie verbală, ex librisul a devenit în timp o mică 
operă de artă grafică sub formă de:  

 Etichetă, timbru sec, stampilă, heraldic sau blazon; autograf; 
monogramă etc.  

 Alte elemente componente sunt devizele, dictoanele sau alte texte  
legate de calitatea de proprietar, mesaje către eventuali 
împrumutători de cărţi: „din cărţile lui…”; „această carte aparţine 
lui” sau simple gînduri ale posesorului referitoare la carte, la grija 
pentru ea: „cartea este un amic care nu-şi pierde tinereţea”; 
„mînuieşte-o cu grijă şi înapoiaz-o repede” sau ceva foarte egoist: 
„morbi nola”! nu împrumut (cărţi)  

 

 



Ex libris-ul sporeşte valoarea cărţii 

 face dintr-o carte oarecare, una bibliofilă, cu un plus 
informaţional, cu date noi despre: 

- colecţionarul / proprietarul cărţii, oglindindu-i 
personalitatea, gusturile, profesia și alte preocupări etc.;  

- cel care a creat ex librisul (în cazul celui de tip etichetă); 
- prin ce biblioteci a trecut; 
- pentru cine s-a comandat etc. 



Vă mulţumesc! 
 

Dr. Elena Chiaburu  
 

Expert în Bunuri arheologice și istorico – documentare / 
Carte veche şi documente,  

atestat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Național cu nr. 674 din 2009 

și  
Bunuri arheologice și istorico – documentare / Carte 

modernă, manuscrise și bibliofilie, atestat nr. 1053 din 
2020 

 


