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Cum se face o broşură/un booklet în 
Microsoft Word?

-un scurt ghid-

Centrul de Cultură anarhistă
-2012-



Va fi un ghid extrem de simplu şi scurt. Am zis să scriu acest 
ghid pentru a ajuta, sau a arăta şi altora cum se pot face broşuri/booklet-
uri  folosind Microsoft  Word.  E destul  de uşor,  doar că necesită  nişte 
tabele privind poziţionarea paginilor – asta pentru că stabilirea paginaţiei 
e o bătaie de cap. Dar cum tabelele sunt deja scrise pe hârtie – hârtia 
fiind în stânga mea – va trebui doar să le transcriu şi de acolo totul va fi 
şi mai uşor.

Vă voi prezenta două tipuri de broşuri  – pe care le folosesc eu, 
deci ştiu first hand cum stă treaba cu ele:

1. Broşura în format A5  - booklet-ul – pentru care există şi 
programe  speciale  care  construiesc  un  astfel  de  booklet,  doar  că 
majoritatea sunt în versiune trial şi nu lucrează cu mai mult de 16 pagini 
de  A5.  Desigur,  dacă  aveţi  sub  sau  până  în  16  pagini,  puteţi  folosi 
programul  BookletCreator. E foarte uşor de folosit,  având o interfaţă 
extrem de simplă şi câteva opţiuni.

Dar dacă aveţi peste 16 pagini, vă voi explica cum se pot face 
astfel de booklet-uri. Veţi avea nevoie atât de documentul unde se află 
textul în sine, cât şi să deschideţi un document nou. Înainte de a trece la 
acţiune, documentul original trebuie să fie setat să aibă paginile A5 (File 
> Page Setup > Paper > Paper Size > A5), şi inseraţi numere la pagini. 
Ar  fi  OK  dacă  marginile  la  pagini  s-ar  afla  undeva  la  3  liniuţe  de 
margine în sine.

Deci:
a. Deschideţi Word-ul (logic)
b. Setaţi pagina să fie Landscape (File > Page Setup > Margins > 

Orientation >Landscape) 
c. Setaţi ca să fie două coloane (Format > Columns > Two)
d.  Apoi  vă  veţi  folosi  de  tabelele  pe  care  le  voi  prezenta  la 

sfârşitul poveştilor de aici.
În orice caz, treaba stă astfel: să zicem că cele două tabele de mai 

jos reprezintă ambele feţe ale unei coli A4 împărţite în două. Să zicem 
că pe această foaie avem pagina 32 şi 1. Aceasta este faţa. Pe verso va 
trebui să fie 2 şi 31. Bun.

2

35 4 5 34
33 6 7 32
31 8 9 30
29 10 11 28
27 12 13 26
25 14 15 24
23 16 17 22
21 18 19 20

Cu 38-40 pagini
Spate Faţă - -

40 1 2 39
38 3 4 37
36 5 6 35
34 7 8 33
32 9 10 31
30 11 12 29
28 13 14 27
26 15 16 25
24 17 18 23
22 19 20 21

Cu 39-42 pagini
Spate Faţă 1 42

41 2 3 40
39 4 5 38
37 6 7 36
35 8 9 34
33 10 11 32
31 12 13 30
29 14 15 28
27 16 17 26
25 18 19 24
23 20 21 22
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30 3 4 29
28 5 6 27
26 7 8 25
24 9 10 23
22 11 12 21
20 13 14 19
18 15 16 17

Cu 31-34 pagini
Spate Faţă 1 34

33 2 3 32
31 4 5 30
29 6 7 28
27 8 9 26
25 10 11 24
23 12 13 22
21 14 15 20
19 16 17 18

Cu 34-36 pagini
Spate Faţă - -

36 1 2 35
34 3 4 33
32 5 6 31
30 7 8 29
28 9 10 27
26 11 12 25
24 13 14 23
22 15 16 21
20 17 18 19

Cu 35-38 pagini
Spate Faţă 1 38

37 2 3 36
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32 1 2 31

Este obligatoriu ca dacă pe faţă se află o pagină cu număr par, pe 
versoul paginii să fie un număr impar, şi invers, desigur. Astfel, opusul 
paginii 1 va fi pagina 2, iar opusul paginii 32 va fi 31. Sau, desigur, vă 
puteţi imagina că aceste două coli sunt legate între ele, iar tot ce trebuie 
să faceţi  este să le îndoiţi,  astfel încât părţile albe să fie înăuntru, iar 
părţile scrise în afară. 

Încă un lucru de subliniat: paginile merg crescător de la 1, iar de 
la  ultima  pagină  vor  fi  descrescător,  deoarece  la  un  moment  dat,  pe 
aceeaşi coală de A4 se vor întâlni. În cazul unui booklet de 32 de pagini, 
centrul bookletului va fi coala de A4 care conţine paginile 16 şi 17. Pe 
partea opusă a lui 16 va fi 15, iar pe partea opusă a lui 17 va fi 18. Deci e 
bine de ştiu că pe coala pe care se află cel mai mic număr, lângă va fi şi 
cel mai mare, precum era exemplul de mai sus.

Ca să faceţi broşura  în sine, bazându-vă pe tabelele de mai jos, 
daţi copy paste la pagina din documentul iniţial în zona unde trebuie să 
fie  respectiva  pagină  în  broşură.  Pentru  a  nu  vă  încurca  atunci  când 
faceţi asta, ar fi OK dacă aţi scrie sub fiecare pagină numărul paginii în 
sine.

Atenţie! Vor apărea decalări cu ocazia copy-paste-urilor, aşa că 
na...va trebui folosit Backspace-ul destul de des.

Şi  desigur,  mare  grijă  atunci  când  scoateţi  booklet-ul  la 
imprimantă. Nu mă pricep la imprimante, dar există diverse opţiuni care 
ar putea face operaţiunea de tipărit un pic grea. Oricum, vă veţi prinde 
singuri ce şi cum e cu imprimanta – doar e a voastră.

După ce aţi scos-o la imprimantă, puneţi paginile în ordinea lor, 
îndoiţi la mijloc, şi gata broşura. Dacă aveţi posibilitatea de a capsa la 
mijloc, şi mai bine!

2.  Broşura  în  format  A6  –  cărticica –  este  o  broşură  de 
buzunar, care se poate capsa cu uşurinţă şi e uşor de purtat. Pentru a face 
astfel de broşuri, treaba se complică un pic. La fel ca şi cu celălalt tip de 
broşură, avem documentul iniţial şi un document nou, gol.
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Pentru  început,  pentru  a  vă  fi  mai  uşor  –  privind  modul  de 
prezentare  a textului  în documentul  original – mergeţi  la File  > Page 
Setup > Paper şi schimbaţi mărimea paginilor astfel: Width 3.93 inch şi 
Height 4.73 inch. Astfel paginile documentului vor fi de mărimea acestei 
broşuri. Desigur, marginile documentului trebuiesc trase cât mai aproape 
de capete posibil, deoarece, dacă nu s-ar face asta, pe o singură pagină ar 
rămâne  doar  câteva  cuvinte  şi  ar  fi  o  grămadă  de  pagini.  Pe  noi  ne 
interesează formatarea documentului. În plus, numerotaţi paginile (Insert 
> Page Numbers), de preferinţă la subsolul paginii şi centrată. 

Acuma  vom  trece  la  documentul  în  care  vom  face  această 
broşură. Trageţi marginile paginilor cât mai la margine posibil (eu de 
obicei las 3 liniuţe între margine şi de unde începe scrisul), la fel ca la 
broşura A5, adăugaţi două coloane (doar că nu vom face pagina să fie 
Landscape, o lăsăm asa, Portrait). Bun. Zoom out până când vedeţi două 
pagini una lângă alta, în sensul în care pagina 1 va fi paralelă cu pagina 
2.  Bun. Împărţiţi  coloanele  în două (tot  timpul).  Adică prima parte  a 
coloane se va opri la 5,5 (orice ar fi, centimetri, inchi, asta potrivit riglei 
din partea stângă), iar a doua parte...la capăt de tot. Eu de obicei adaug o 
linie la acel punct, pentru că mă ajută şi în continuare, când voi adăuga 
paginile din documentul celălalt.

Modul în care se va prezenta o pagină de A4 va fi astfel:

 
Dar pentru ca munca să fie mai uşoara, va trebui tot timpul să fie 

două pagini paralele, şi, pentru a explica şi de ce, vă voi prezenta un 
exemplu:

Spate Faţă 1 34
33 2 3 32

După cum veţi observa în tabelele ce vor urma (la un moment dat), 
la o formă de broşură, paginile încep de pe pagina opusă Feţei acesteia, 
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14 11 12 13

Cu 23-26 pagini
Spate Faţă 1 26

25 2 3 24
23 4 5 22
21 6 7 20
19 8 9 18
17 10 11 16
15 12 13 14

Cu 26-28 pagini
Spate Faţă - -

28 1 2 17
26 3 4 25
24 5 6 23
22 7 8 21
20 9 10 19
18 11 12 17
16 13 14 15

Cu 27-30 pagini
Spate Faţă 1 30

29 2 3 28
27 4 5 26
25 6 7 24
23 8 9 22
21 10 11 20
19 12 13 18
17 14 15 16

Cu 30-32 pagini
Spate Faţă - -

32 1 2 31
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14 3 4 13
12 5 6 11
10 7 8 9

Cu 15-18 pagini
Spate Faţă 1 18

17 2 3 16
15 4 5 14
13 6 7 12
11 8 9 10

Cu 18-20 pagini
Spate Faţă - -

20 1 2 19
18 3 4 17
16 5 6 15
14 7 8 13
12 9 10 11

Cu 19-22 pagini
Spate Faţă 1 22

21 2 3 20
19 4 5 18
17 6 7 16
15 8 9 14
13 10 11 12

Cu 22-24 pagini
Spate Faţă - -

24 1 2 23
22 3 4 21
20 5 6 19
18 7 8 17
16 9 10 15
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astfel încât se va număra în zig-zag între cele două coli de A4.  De genul: 
coala din stânga are Faţa, opus acesteia este pagina 1, sub faţă e pagina 2, 
opus paginii 2, pe coala 2, se află pagina 3, sub 2, pe coala 3, se află pagina 
4, opus paginii 4, se află pagina 5, şi aşa mai departe. De asta spuneam că 
astfel munca ar fi mai uşoară – având tabelele deja gata.

Acuma vine partea care ocupă un pic de timp. În zonele destinate 
paginilor se vor copy-paste-ui paginile din documentul original. Astfel că 
pentru zona destinată paginii 1, se va copy-paste-ui, desigur, pagina 1 din 
document. Desigur, în momentul în care faceţi asta, se va mişca întreaga 
prezentare  a  paginilor,  aşa  încât  linia  de trasare  a  zonei  centrale  a  unei 
coloane nu va mai fi la 5.5 ci poate la 2 în coloana următoare. Ehh, da, aici 
vine partea cu Backspace-ul, ştergerea zonelor libere. Asta durează cel mai 
mult – părerea mea.

Pentru a nu vă trezi că încurcaţi paginile, ar fi bine ca după ce aţi 
paste-uit o pagină, să scrieţi sub numărul paginii. M-am trezit de câteva ori 
că, din cauză că am uitat să notez paginile – şi având încredere în „muşchii 
mei” – atunci când am scos broşura la imprimantă şi am „ansamblat-o”, 
paginile să nu fie în ordine crescătoare, ci într-o ordine haotică (la mine era 
1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7, etc.). Dacă scrieţi pagina sub vă va ajuta mult.

După ce aţi făcut toate paginile, aţi terminat broşura, aţi scos-o la 
imprimantă (desigur, faţă-verso, doar că înainte să scoateţi întreaga broşură 
din prima, faceţi un test cu primele 2 coli de A4 ca să vedeţi dacă e totul 
OK), urmează „ansamblarea”. Aceasta este uşoară. Tăiaţi colile fix în zona 
aceea unde se află linia de 5,5 (centimetri, inch, sau ce or fi), şi, luându-vă 
după  paginile  din  stânga,  puneţi  totul  cap  la  cap.  O  dată  în  ordine 
crescătoare,  aveţi  grijă  ca  toate  paginile  să  fie  egale,  puse  cum trebuie, 
îndoiţi la mijloc, şi voilla! Mai lipseşte o capsă la mijloc, şi norocoşi sunt 
cei care au capsatoare mai lungi.

Chiar dacă broşura aceasta ar părea a fi mai greu de făcut, după doar 
câteva exerciţii pe lucruri simple, treaba o să meargă destul de repede. Aţi 
putea exersa chiar pe acest ghid scurt, luând şi făcând precum am zis mai 
sus. Şi, cu ajutorul tabelelor, va fi şi mai uşor. Pentru că până prinzi logica 
paginaţiei, poate dura un pic (adică mie mi-a luat un pic de timp până să mă 
obişnuiesc cu asta,  încurcându-mă destul de des, mai  ales când faci  asta 
noaptea târziu).
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Desigur, vă puteţi  juca cu imaginea broşurilor. Eu personal le las 
simple, chiar elimin linia aceea de la 5,5. Ţine mult să poziţionaţi numerele 
la pagini în acelaşi loc, la toate paginile, astfel încât să nu iasă 1 mai sus 
decât  2,  iar  10  să  fie  tăiat  o  dată  cu  tăierea  colilor  în  două  (în  cazul 
broşurilor mici), dar asta depinde de fiecare în parte. Asta vine cu timpul 
(adică după maxim 2-3 zile de făcut broşuri simple).

Broşurile se pot face în acelaşi mod şi în Paint, sau Photoshop, sau 
orice alt program de genul, acolo putându-se adăuga mai uşor fel şi fel de 
prostioare colorate şi imagini decât pe Word. Eu neştiind să lucrez cu astfel 
de programe de editat,  nu pot să zic nimica despre asta. Poate cineva va 
avea bunăvoinţa să facă un ghid despre cum se fac broşuri în Photoshop – 
par example. În orice caz...

Aşa, tabelele. Vă prezintă cum să paginaţi broşuri care sunt de până 
la 40 şi un pic de pagini. Şi sunt de două tipuri. Tipul celor la care începe 
numerotarea de pe prima pagină, cea opusă Feţei broşurii, şi cele care încep 
de pe următoarea pagină, lăsând câteva pagini albe, aşa, de dragul esteticii, 
şi nu numai (depinde de câte pagini aveţi). Oricum, acestea vor fi puse în 
ordine crescătoare.
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Cu 4-6 pagini
Spate Faţă 1 6

5 2 3 4

Cu 6-8 pagini
Spate Faţă - -

8 1 2 7
6 3 4 5

Cu 7-10 pagini
Spate Faţă 1 10

9 2 3 8
7 4 5 6

Cu 10-12 pagini
Spate Faţă - -

12 1 2 11
10 3 4 9
8 5 6 7

Cu 11-14 pagini
Spate Faţă 1 14

13 2 3 12
11 4 5 10
9 6 7 8

Cu 14-16 pagini
Spate Faţă - -

16 1 2 15
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