Инструкция за
специалистите по предпечат

Пример

Знак
в текста

Да се премахне излишна буква,
дума или препинателен знак

Старецът и и морето

Да се замени сгрешена буква
или препинателен знак

О, тъзи тешка старост на дърветата,
на равнината, на маглите в есентъ.

Да се замени сгрешена дума
или няколко поредни букви

преди да тръгнеме на път

Да бъде вмъкната или добавена
пропусната буква, дума или
препинателен знак

Исках да кажа.

Да бъде вмъкнат или добавен
пропуснат текст

1. Януари

Да се разменят местата на
буквите

Аз туак виждам само смаотата си.

Да се разменят местата на
думите

И ако вече никога ти не дойдеш.
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12. Декември

под гръм или ще се роди нов свят

Да се премести думата или
групата думи

Не съм живял между дърветата, под
облаци и залези оранжеви. във двор

Да се разменят редовете

няма дим и мъгла, а блести светлина.
Там тичат коне по зелена трева,

Да се добави шпация между
думите

под старите,замислени дървета

Да се намали разстоянието
между думите

дърветата са тъжни и сами

Да се премахне излишната
шпация

старин ни забравени стихове

Да се премахнат излишният
препинателен знак и шпацията

напом-няне

Да се премахне препинателният
знак и да се добави шпация

държава-членка

Да се увеличи разредката

По моста все така минават
хората в мълчание.

Да се намали разредката

Дърветата като прозрачна риза ще
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облекат студената мъгла.
Да се подравни вдясно

Тихо е днес. Не е било никога
толкова тихо.

Да се подравни вляво

Стои и чака пролетта само сред
равнината.

Да се центрира

преди нощта
да приюти тревите и дърветата

Да се премести на нов ред

… грохват старите дървета. Тук има
мрак. Тук има тишина.

Няма нужда от нов ред

… бездомната луна.
И липите в лунна светлина.

Да се премести на предишния
ред

Аз дишам твоя здрач като дете, което спи

Да се премести на следващия
ред

Мечтая за гора от старо време

Да се смени от светъл в курсив
Да се смени от курсив в светъл
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Буквите трябва да са малки

l.c.

Буквите трябва да са главни

CAP

България
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ЮНЕСКО

l.c.

де факто

Васил Левски (1837—1873)
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Да се смени от светъл в
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Пред мен е земята просторна!

Горен индекс

изпълват със лазурна (1) светлина.

Долен индекс

CO2

Да не се нанася корекцията (да
остане първоначалният текст

Видях я, едва когато се размърда.
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NB: — Корекция, направена в текста, винаги трябва да се отбележи със съответния знак и в полето, за да не
бъде пропусната от специалиста по предпечат.
— Ако в полето се пишат инструкции за специалиста по предпечат или някакви коментари относно
оформлението или текста, те трябва да са оградени, за да не бъдат погрешно сметнати за корекции.
— Ако в една дума има няколко грешки, по-добре е тя да се напише отново изцяло.

