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Cerințe tehnice de predare a copertei
Documentul PDF pentru tipar
Coperta pe care o veți livra editurii va fi un singur document (.pdf) care va include:
coperta a 4-a cărții (spatele), cotorul cărții și coperta 1 a cărții, într-o singură imagine.

Cum veți calcula dimensiunea copertei desfășurate?
margine tăiere stânga+ dimeniune finită coperta spate + lățime cotor +
dimeniune finită coperta față + margine tăiere dreapta
Pentru o carte care are formatul finit de 13x20 cm și lățimea cotorului de 1 cm,
dimensiunea desfășurată a copertei va fi: 0,5+13+1+13+0,5 = 28 cm

Înălțimea copertei
margine tăiere+ înălțimea cărții format finit + margine tăiere
înălțimea copertei va fi: 0,5+20+0,5 = 21 cm
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Cum calculați lățimea cotorului:
Lățimea cotorului se calculează în funcție de numărul de pagini al cărții și de tipul de
hârtie pe care doriți să tipăriți cartea. Să spunem că aveți o carte de 160 de pagini.
Dacă vă tipăriți cartea pe hârtie crem, volumetrică, formula pe care o veți folosiți este
următoarea:
Nr. pagini x 0.0025 x 2.54 =
160 x 0,0025 x 2.54 = 1,01 cm (dimensiuea cotorului)
Dacă vă tipăriți cartea pe hârtie albă de 70 de grame, formula este următoarea:
Nr. pagini x 0.002252 x 2.54 =
160 x 0.002252 x 2.54 = 0,91 cm (dimeniunea cotorului)
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Elementele de care trebuie să țineți cont în construcția copertei

1. Marginea de tăiere
Pe fiecare latură a copertei desfășurate veți lăsa o margine de tăiere de 0,5 cm. Marginea
de tăiere este considerată a fi porțiunea care va fi eliminată (prin tăiere) la finisarea cărții.

2. Spațiul de siguranță
În momentul în care pregătiți designul de copertă, trebuie să vă delimitați un spațiu de
siguranță în care să nu intervină elemente importante cum ar fi textele de copertă,
titlurile, imaginile, codul de bare.
De regulă, spațiul de siguranță se stabilește spre interiorul copertei la o distanță de 0,5
cm de marginea de tăiere.
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3. Imaginile
Imaginile de copertă trebuie să fie RGB sau CMYK și la o rezoluție minima de tipar de 300
DPI. Imaginile la o rezoluție mai mica vor apărea pixelat sau neclar. La fel de important
este ca pentru imaginile folosite să aveți permisiunea autorului acestora.

4. Textul de pe cotor

Pe cotor se pot trece Numele autorului și Titlul cărții. Condiția este ca lățimea cotorului să
fie de minim 0.8 cm.
Important: Dacă aveți o carte cu un cotor mai îngust de 0,8 cm, este recomandat să nu
folosiți text pe cotor, întrucât textul va fi mult prea mic pentru a se citi.
Scrisul nu va ocupa toată lățimea cotorului. Atât spre coperta față cât și spre coperta
spate se vor lăsa câte 2mm, spațiu de siguranță, pentru îndoirea copertei.

5. Codul de bare

Codul de bare al cărții dvs. va fi generat din ISBN-ul cărții. Pentru a-l pune pe copertă,
solicitați editurii un ISBN. Imaginea codului de bare trebuie să fie și ea la rezoluție de
tipar. Codul de bare nu se va deforma pentru a putea fi citit, în librării, de aparatele de
citire. Dimensiunea codului de bare va fi de 5 cm (lățime).
Codul de bare se va poziționa pe spatele cărții (coperta 4), în colțul din dreapta.
Folosirea codului de bare pe carte este obligatorie pentru intrarea în distribuție.
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6. Coperta 1 / fața cărții
Pe coperta 1 sunt obligatorii folosirea: titlului cărții, subtitlului (după caz) și a numelui
autorului / autorilor. Acordați atenție fontului folosit, astfel încât să aveți un titlu care se
citește ușor.

7. Corectați-vă coperta
Este important să vă corectați coperta și să o verificați de câteva ori pentru a nu o da la
tipar cu greșeli.

8. Exportați coperta în format PDF
 Coperta trebuie să respecte dimensiunile de printare care includ și marginea de
tăiere.
 Verificați ca toate elementele importante ale copertei să se afle în zona de
siguranță, astfel încât să nu fie eliminate la tăiere sau să fie prea apropiate de
marginea de tăiere.
 Exportați coperta desfășurată ca PDF bun de tipar. Aveți grijă ca fonturile folosite
să fie încorporate (embedded).
 Dimensiunea copertei nu trebuie să fie mai mare de 40 MB.
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Nu sunt acceptate spre publicare:
 Copertele cu imagini pixelate / de proastă calitate sau care ridică probleme la tipar;
 Copertele cu imagini fără drepturi de autor;
 Copertele cu greșeli;
 Copertele predate în alt format decât cel indicat;
 Copertele a căror dimensiune este greșită;
 Copertele cu un design care lasă de dorit.
.

Dacă nu puteți preda coperta conform cerințelor, apelați la serviciile unui designer sau
achiziționați serviciul de design de copertă de la LETRAS.
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