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CE SUNT LITERELE?

Literele sunt elemente cu 
ajutorul cărora ideile sunt 
transpuse într-o formă 
grafică, vizuală.

Literele ne înconjoară în viața de zi cu zi: le 
observăm pe clădiri, pe străzi, sunt o 
componentă a spațiilor media pe care le 
consumăm, de la reviste, la televiziune, 
internet, ba chiar mai mult, le regăsim pe 
îmbrăcămintea pe care o purtăm sub forma 
branding-ului și sub forma diferitelor mesaje.

Modul în care acestea sunt reprezentate 
vizual poartă denumirea de stil tipografic sau 
stil de scriere. 

Multe caractere (litere) utilizate în prezent au 
la bază design-uri create în epoci istorice 
îndepărtate și chiar caracterele în sine 
utilizează linii care datează cu mii de ani în 
urmă, în primele însemnări făcute de oamenii 
primitivi, când caracterele erau folosite 
pentru a reprezenta obiecte sau concepte.

Stilul de scriere care este o parte importantă 
din viața noastră, este încununarea a secole 
de evoluție, ca literele care se compun în 
cuvinte, care s-au cristalizat în construirea 
alfabetelor pe care le utilizăm frecvent în 
activitățile pe care le desfășurăm.

Pentru a înțelege stilurile de scriere este 
necesară o bună înțelegere a terminologiei 
specifice referitoare la trăsăturile istorice și 
de măsurare.

tipografie
Artă, meșteșug, procedeu

de a tipări un text,
o lucrare etc.

Sursa: DEX '09



terminal
terminal

Face referire la 
terminația unei forme 
de literă.

spine
Principala linie 
curbată din litera S.

descender
descendent

Partea dintr-o literă mică (minusculă) care 
coboară sub linia bazei, pe care o găsim,
de exemplu, în cazul literelor g, j, p, q, y etc.

ANATOMIA LITERELOR

cap height
înălțimea majusculei

Distanța între baza și 
marginea superioară a 
literei majuscule.

Caracterele tipografice au o serie de 
atribute și forme care sunt descrise 
printr-o varietate de termeni diferiți, 
într-o manieră similară cu felul în care 
fiecare parte a corpului uman este 
denumită într-un mod specific.



ascender
ascendent

Partea dintr-o literă mică care 
depășește înălțimea literei x, pe 
care o regăsim în cazul literelor 
b, d, f, h, k etc.

overshoot
Este partea curbată a unei litere 
care depășește limita superioară 

sau de jos a celorlalte litere 
comparabile, cu terminații plate. 

Această rectificare optică previne 
ca aceste litere să pară mai mici 

decât celelalte.

x height
înălțimea literei x

Înălțimea literei mici x 
sau la modul generic, 

înălțimea unei litere mici.

baseline
linia bazei

Linia imaginară pe care sunt 
așezate/aliniate literele unui font.

stroke
Stroke-ul este diagonala 
principală a unei litere.

stem
Orice linie verticală 
a unei litere.

counter
Spațiul interior unei 
litere, complet închis sau 
parțial închis, spațiul alb 
rămas în interiorul 
construcției de literă care 
se formează în cazul 
literelor a, d, b o, etc.



În cele mai multe cazuri, cele două 
terminologii se substituie aproape 
integral, celor mai mulți fiindu-le 
imposibil să traseze definiții 
distincte pentru cele două.

Setul de caractere este o colecție de 
litere, numere, simboluri și semne de 
punctuație, care au același design 
distinctiv.

SET DE
CARACTERE

Un font este mijlocul propriu-zis pe care îl 
folosim să creăm un set de caractere, fie că 
este o mașină de scris, un stencil, plăci de 
tipografie sau un cod PostScript.

FONT
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SET DE CARACTERE
SAU FONT?

Un caracter
este ceea ce este 
vizibil ochiului 

– 
un font este ceea 

ce folosești pentru 
a-l realiza fizic.



MĂSURAREA
LITERELOR

Probabil ați mai auzit până acum: cu cât mai mare este 
caracterul, cu atât mai bine. Câteodată este adevărat, însă, 
de cele mai multe ori, mai mic este mai bine. Indiferent cu 
ce dimensiune lucrați, cea corectă este cea care subliniază 
cel mai bine conținutul.

PUNCTE

PICA

INCH

CENTIMETRI

Sg Sg
Times New Roman
56 pt

Dimensiunea exprimată în puncte se referă la
înalțimea blocului de literă, nu la litera propiu-zisă.

Courier New
56 pt

x
Adobe Caslon Pro

x
Arial

x
Times New Roman

x
Brush Script

x
Courier New

x
Tahoma

Sistemul de măsurare în puncte

Punctul este unitatea de măsură utilizată 
pentru determinarea dimensiunii unui 
caracter de font, de exemplu, 7pt Times 
New Roman. Această măsurătoare se referă 
la înălțimea blocului de caractere și nu la 
literă în sine. 

Această măsurătoare tipografică este o 
măsurătoare absolută, echivalentă cu 1/72 
dintr-un inch sau 0,35 mm.

În timp ce dimensiunea unui punct al unui 
set de caractere face referire la blocul de 
caractere și nu la literă în sine, caractere 
reprezentate prin fonturi diferite de aceeași 
dimensiune se vor comporta diferit, așa 
cum sunt exemplificate în ilustrația din 
stânga, unde la aceeași dimensiune de 56pt 
sunt ilustrate două fonturi diferite.

Dimensiunea în puncte are o foarte mică 
legătură cu dimensiunea fontului 
propriu-zisă deoarece unele fonturi pot face 
ca un caracter să pară mult mai mare cu 
toate că este reprezentat la aceeași 
dimensiune din puncte de vedere numeric.

Așa că măsurați prin ce metodă doriți, 
puncte, pica, inch, centimetri sau milimetri, 
numai țineți cont ca întotdeauna să printați o 
pagină de test pentru a vă da seama care 
este dimensiunea cea mai potrivită.

Înălțimea x

În mod natural, aceasta determină 
înălțimea literei x, drept pentru care este o 
măsurătoare relativă care variază de la un 
font la altul. Așadar, înălțimea lui x nu este 
o valoare fixă, independent de fontul utilizat.

Mai jos am exemplificat câteva fonturi la 
aceeași dimensiune de 60 pt pentru a 
ilustra diferențele de înălțime ale literei x, 
înălțime care variază de la un font la altul.



La dimensiuni mici, se observă cum setările de tracking afectează culoarea blocului de text. 
Cu cât tracking-ul este mai redus textul pare că se “întunecă”, iar atunci când trackingul este 
mărit textul pare că se “luminează”. 

s p a ț i a t compact potrivit

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nulla in 
rutrum risus. Nunc congue, lectus
nec placerat porta, enim ligula 
condimen lacinia odio nunc et purus. 
Aliquam eget dolor et sem 
ullamcorper vestibulum eget ac 
arcquam blandit bibendum.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nulla in 
rutrum risus. Nunc congue, lectus
nec placerat porta, enim ligula 
condimen lacinia odio nunc et purus. 
Aliquam eget dolor et sem 
ullamcorper vestibulum eget ac 
arcquam blandit bibendum.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nulla in 
rutrum risus. Nunc congue, lectus
nec placerat porta, enim ligula 
condimen lacinia odio nunc et 
purus. Aliquam eget dolor et sem 
ullamcorper vestibulum eget ac 
arcquam blandit bibendum.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nulla in 
rutrum risus. Nunc congue, lectus
nec placerat porta, enim ligula 
condimen lacinia odio nunc et
purus. Aliquam eget dolor et sem 
ullamcorper vestibulum eget ac 
arcquam blandit bibendum.

-30 tracking -15 tracking 0 tracking +30 tracking

Sfat
Atunci când textul este folosit în negativ, 
peste negru sau alt bloc de culoare, este 

recomandat să mărim tracking-ul 
pentru a compensa tendința culorii 

de a “îneca” cuvintele.

TERMINOLOGIE 
DE BAZĂ

Terminologia de specialitate își are rădăcinile în industria 
tipografică. Deși tehnologia s-a schimbat, nevoia pentru 
o comunicare corectă a rămas constantă așa că cei mai 
mulți dintre termenii tipografici au rămas actuali.

Tracking-ul face referire la spațiul care există între litere. Acest spațiu poate să fie ajustat 
pentru a face caracterele mai ușor sau mai dificil de parcurs.  Reducând tracking-ul se 
restrânge spațiul dintre litere, condensează textul și poate permite inserarea unei cantități 
mai mari de text într-un spațiu delimitat. Cu toate acestea, dacă tracking-ul este redus prea 
mult literele încep să se atingă una de cealaltă, în aceeași măsură, nu ar trebui mărit spațiul 
între litere deoarece dacă sunt prea distanțate se pot separa de cuvintele din care fac parte.

TRACKING



Leading-ul este un termen păstrat din metodele de tipărire vechi în care erau introduse fâșii 
de plumb între liniile de text pentru a le spația corespunzător. Leading-ul este determinat în 
puncte și face referire la distanța dintre rânduri. Cu cât mai potrivită este distanța, cu atât 
informația este mai ușor de parcurs.

LEADING

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit nulla in 
rutrum risus nunc congue, lectus
nec placerat porta, enim ligula 
condimen lacinia odio  et purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit nulla in 

rutrum risus nunc congue, lectus

nec placerat porta, enim ligula 

condimen lacinia odio  et purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit nulla in 
rutrum risus nunc congue, lectus
nec placerat porta, enim ligula 
condimen lacinia odio  et purus.

leading prea mic leading prea mare leading potrivit

Aj
Xe

Aj
Xe

Sfat
Cu cât textul este

mai mare cu atât leadingul
trebuie să fie mai mic.

La dimensiuni mici, se observă cum setările de tracking afectează culoarea blocului de text. 
Cu cât tracking-ul este mai redus textul pare că se “întunecă”, iar atunci când trackingul este 
mărit textul pare că se “luminează”. 

Leading-ul este distanța 
între baza literelor de pe 
un rând cu rândul 
anterior și nu distanța 
de la literă la literă.



Kerning-ul face referire la adăugarea și eliminarea spațiului între litere pentru a crea un 
aspect armonios. Unele combinații de litere pot crea un spațiu prea mare între ele precum, 
la fel, pot crea unul prea mic. Utilizând kerning-ul putem crea o asociere de caractere mai 
armonioasă. Pe măsură ce dimensiunea caracterului crește, spațiul dintre acestea trebuie 
micșorat proporțional pentru a păstra echilibrul vizual.

KERNING

Alinierea prin monospațiere plasează 

fiecare caracter într-un spațiu vertical, 

alocând același spațiu pe care îl ocupă o 

literă lată, de exemplu “w” sau “m”, și 

literelor mai înguste, de exemplu “i” sau 

semne de punctuație.

Alinierea proporțională plasează 
fiecare caracter în suprafețe diferite 
potrivite fiecărei litere în parte, astfel 
încât un “w” ocupă un spațiu mai mare 
decât un caracter îngust precum “i”.

SPAȚIEREA
LITERELOR

fără Kerning

cu Kerning

Sfat
Optimizează kerning-ul abia

după ce ai ales fontul,
dimensiunea și setările

de tracking. Kerning
KerningPrin reducerea sau mărirea

“spațiul alb” dintre litere,
se poate obține un aspect
mult mai echilibrat.



a
Un caracter cu adevărat Italic este un caracter 
construit pe o axă înclinată. Acestea sunt 
redesenate special pentru caracterele cu serife. 
Caracterele oblice, denumite și fals italice, sunt 
caractere înclinate artificial. 

ITALIC

a
Este versiunea de bază a unui caracter, 
denumit astfel datorită originilor sale 
descoperite pe monumentele romane.  
Roman este câteodată denumit și Book, deși 
versiunea Book este puțin mai subțire decât 
versiunea Roman.

ROMAN

a
Este o versiune cu o grosime mai mică 
decât caracterul Roman.

LIGHT

a
Caracterele Bold denumesc caracterele care 
au o grosime de linie mai mare decât 
versiunea Roman, descrisă mai sus.

Le mai puteți întâlni sub denumirile:
medium, semibold, black,  super sau poster.

BOLD

FORMA
CARACTERULUI

Forma caracterului este reprezentarea prin care 
comunicăm informații în design și care poate să fie 
stilizată în nenumărate forme, atât litere cât și caractere 
numerice.

Formele de caracter sunt mai mult decât un alfabet, conțin caractere speciale, accente, 
numere și detalii inclusiv grosimi și fonturi cu serife. 



condensed
condensed

extended
extended

Caracterele Extended sunt versiuni mai 
late ale celor Romane și sunt adesea 
folosite pentru headline-uri pentru a 
dramatiza efectul.

EXTENDEDCaracterele Condensed sunt mai înguste 
decât cele Romane și sunt utile pentru 
situații în care suntem constrânși de 
inserarea unei cantități mai mari de text 
într-un spațiu limitat.

CONDENSED

Fonturile pot avea multe 
variații, numele acestora fiind 
diversificate și abstracte, 
după cum se poate vedea din 
exemplele alăturate. 

Denumirea fonturilor

Nu există o convenție standard pentru 
denumirea diferitelor tipuri de fonturi, 
numele lor tind să reflecte caracteristica 
vizibilă a acestuia.

Heavy, Black, Extra Black și altele implică 
niște fonturi cu grosimi mai mari decât 
stilul Roman sau Regular.

Exemplele de fonturi oferite în stânga 
paginii evidențiază unele dintre denumirile 
utilizate pentru etichetarea fonturilor 
obișnuite.

Gill Sans Light Italic
Gill Sans
Gill Sans Bold
Gill Sans Extra Bold
Gill Sans Ultra Bold

Cronos Caption
Cronos Subhead
Cronos Display
Cronos Bold Caption
Cronos Bold Subhead
Cronos Bold Display

Helvetica 45
Helvetica 55
Helvetica 65
Helvetica 85
Helvetica 95

Helvetica 
folosește un sistem de 

numerotare, Cronos folosește 
nivelul de indentare/citare ca 

descriptor, în timp ce Gill 
Sans descrie fonturile prin 

grosimea literei.



Sunt două clasificări ale caracterelor numerice: Old Style și Lining.
Aceste stiluri reflectă modalitățile diferite în care sunt utilizate caracterele 
numerice în corpul de text, fie în bloc de text, fie în formă tabelară.

Caracterele numerice de tip Old Style au 
ascendenți și descendenți si nu se aliniază 
la bază, ceea ce le face mai greu de citit. 
Caracterele Old Style sunt utilizate în 
interiorul pasajelor de text, caracterele 
funcționând mai degrabă ca niște litere.

OLD
STYLE

Caracterele numerice de tip Lining sunt aliniate 
la bază și au înălțimi egale. Caracterele 
numerice majuscule au, de asemenea, lățimi 
fixe, permițând o mai bună aliniere tabelară în 
plan vertical. Prin inversarea ordinii 
numerelor, se păstrează alinierea verticală.

LINING

12345678901 2 3 4 5 6 7 8 9 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

CARACTERE
NUMERICE

ALINIEREA TEXTULUI

Aliniat stânga

Este cel mai întâlnit tip de 
aliniere, tradiționaliștii preferă 
această soluție deoarece este 
cel mai ușor de parcurs.

Centrat

Potrivit pentru pasaje îngrijite, 
poezii. Nu este potrivit pentru 
cantități mari de text deoarece 
este greu de parcurs.

Aliniat dreapta

Este o abordare diferită decât 
cea obișnuită, dar mai dificil de 
parcurs. Poate să fie folosit 
doar pe pasaje scurte de text 
sau explicații suplimentare.

Justified

Un aspect îngrijit dar vulnerabil 
prin extinderea cratimelor și 
spațiilor dintre cuvinte pentru 
realizarea acestui tip de 
aliniere.

&A



IERARHIE

Unul dintre cele mai importante aspecte atunci când ne 
gândim la scrieri este și ierarhizarea informației. Ierarhia 
este o modalitate logică și vizuală pentru sublinierea 
importanței fiecărui pasaj de text ordonându-l în funcție de 
locul ocupat ca importanță.

Ierarhia textului are rolul de a da un aspect 
mai clar informației, făcând-o mai ușor de 
digerat.

O ierarhie bine gândită poate ghida privirea 
cititorului acolo unde dorești, pe când lipsa 
acesteia poate creea confuzie.

PUNCTE

PICA

INCH

CENTIMETRI&A
Accentul poate fi pus prin mărimea, 
grosimea, culoarea, stilul și poziționarea 
textului. Este important de menționat că 
utilizarea unei ierarhizări prea complexe 
poate să distragă atenția și să conducă la 
dezechilibrarea layout-ului.

În acest exemplu, titlul este mare și cu 
bold, pentru a seta importanța lui.

Subtitlul are grosimea literelor mai redusă, 
detașându-se de titlu dar permițând în 
același timp să rămână proeminent.

Textul de corp este setat la o dimensiune mult mai mică față de 
titlu și subtitlu. Acest paragraf poate avea un volum foarte mare 
și conține informații de rang inferior.

Pentru unele informații de rang secundar, se poate apela la o formă de italic a fontului, la baza paginii.

Sfat
O ierarhie a textului

mult  prea complexă poate
dezechilibra layoutul.



CLASIFICAREA FONTURILOR

O varietate mare de 
fonturi înseamnă că este 
necesar un sistem de 
clasificare.

Clasificarea fonturilor este bazată pe 
caracteristici anatomice și se divid în patru 
mari categorii: 

Block, Roman, Gothic și Script.

În plus, o categorie suplimentară, Graphic, 
înglobează orice font care nu se 
încadrează în mod firesc în niciuna dintre 
cele patru categorii.

Blackletter
Black, Blackletter, Block, Old English sunt tipuri de caractere bazate pe stiluri de scriere ornate, mari, predominante 
în Evul Mediu.

Datorită complexității formei de caracter se pot dovedi greu de citit, în mod special dacă sunt folosite în blocuri mari 
de text, așa că sunt folosite mai degrabă pentru reprezentarea literelor decorative de început de text.

BLACK

Roman
Serifele decorative ale fonturilor Roman ajută privirea să facă legătura de la o literă la alta și de aceea sunt adesea 
utilizate pentru corp de text.

Fonturile Roman fac parte din cea mai veche categorie de fonturi și design-ul își are originea în textele cioplite în 
pietrele romane.

ROMAN



Gothic
Fonturile de tip Gothic, cunoscute și ca fonturi Sans Serif, există de mai bine de 100 de ani. Absența serifelor, 
lăsând loc unei litere curat trasate, poate afecta lizibilitatea corpului de text. Fonturile de tip Gothic sunt limitate din 
punct de vedere aplicabilitate și sunt utilizate mai degrabă pentru calupuri mici de text, ca titluri sau alte manifestări 
similare. Fonturile Gothic au întotdeauna un “g” cu codiță, “g-ul” construit din două cercuri închise fiind adesea 
utilizat în fonturile cu serife.

GOTHIC

Script
Fonturile Script au fost create pentru a copia scrisul de mână. Multe caractere se termină cu linii care fac legătura 
între ele, exact cum se întâmplă în cazul scrisului de mână. Nu sunt clasificate nici ca Roman nici ca Gothic, având 
atribute din ambele categorii. Întrucât caracterele Script sunt greu de citit în blocuri mari de text, sunt adesea 
utilizate pentru a sublinia anumite idei într-un mod mai decorativ sau pentru numele de brand.

SCRIPT

graphic
Conține caractere care pot fi considerate imagine în sine. Pot fi create chiar cu un scop precis, tematic. Pot 
dramatiza un design, însă, luând în considerare complexitatea formelor, le face să fie greu de parcurs, așadar sunt 
nepotrivite pentru utilizarea lor în blocuri de text.

GRAPHIC



TIPURI DE FONT
ÎN IDENTITĂȚILE
DE BRAND

Alții exploatează forma cuvintelor. De exemplu, Baskin Robbins produc 31 de arome de 
înghețată, lucru speculat în simbolurile B și R din logo.

Adesea identitățile sunt create din detalii ascunse. Un exemplu este logo-ul 
Federal Express care formează o săgeată în spațiul negativ dintre “E” și “x”.

Compania petrolieră Mobil folosește “o-ul” din logo pentru a reda o țeavă de ulei sau roată 
pe care îl subliniază grafic printr-o altă culoare.

Uneori individul este încurajat să deslușească ceea ce privește, ca pe un puzzle. Un 
exemplu bun este logo-ul I love New York făcut de Milton Glaser.231 9



Când sunt folosite în corpul de text, cifrele pot părea mari. Încercați să reduceți dimensiunea 
cifrelor în așa fel încât să se potrivească din punct de vedere vizual cu restul textului.

CIFRE

Evitați fundaluri aglomerate fie că sunt pattern-uri fie că sunt imagini care 
distrag atenția de la informație.

AGLOMERARE

Coloanele care sunt prea înguste sau prea late sunt greu de parcurs. 
O dimensiune ideală este de 6-70 de caractere pe linie în print sau 40 în online.

LIZIBILITATE

Întotdeauna alegeți mai întâi dimensiunea fontului din corpul de text 
și apoi determinați toate celelalte elemente în funcție de acesta.

DIMENSIUNEA

Cu cât mai mare este scris corpul de text cu atât trebuie micșorat 
leading-ul, mai ales dacă folosiți majuscule.

LEADING

Dezvoltați un layout clar care să îi dicteze celui care îl parcurge ordinea de citire. 
Cel mai important text trebuie să capteze atenția acestuia.

IERAHIE

Când folosim un font mic pe background închis îi putem mări spațiul dintre 
caractere (tracking) care va ajuta la lizibilitate.

NEGATIV

Nu utilizați niciodată majuscule pentru a sublinia cuvinte într-un corp de text, vor ieși 
prea mult în evidență afectând echilibrul paginii. Puteți folosi Italice în schimb.

MAJUSCULE

Uită-te cu atenție la layout și dacă îți pare totul gri atunci pune accente care să 
sublinieze zone din text.

CONTRAST

TIPS & TRICKS

231 9



Strada Henri Coandă nr. 15
Sector 1, București, 010677

salut@siglasilozinca.ro
siglasilozinca.ro


