ZLECENIE WYDAWNICZE
nr ……………………………

Zleceniodawca

Informacje uzupełniane w dniu przyjęcia zlecenia

Tytuł publikacji
Podtytuł
Autor publikacji

Kontakt:

Seria i numer
Redaktor serii
Objętość książki
Format książki
Oprawa
Nakład

Kontakt:

liczba arkuszy
wydawniczych

liczba znaków
160×230

145×205
miękka

inny:
twarda

FINANSOWANIE
Rodzaj publikacji:

 naukowa

Rodzaj
kosztów

 ogólnouczelniana

Jednostka
dysponująca
środkami

 druki akcydensowe

Numer zadania

 promocyjna

Kwota
dofinansowania

Potwierdzenie
posiadanych środków
(pieczątka i podpis)

Działalność
dydaktyczna
Działalność
statutowa
Projekty
badawcze
Płatne usługi
edukacyjne
Ogólnouczelniane

Pozauczelniane

………………………………………………
podpis osoby wnioskującej

Koszty dodatkowe

………………………………………………
podpis osoby dysponującej środkami

Sposób rozliczenia

Zewnętrzny projekt okładki
Korekta zewnętrzna
Tłumaczenie
Recenzje

Kraków, ……………………………………………
data i podpis pracownika wydawnictwa

REDAKCJA
Redaktor
językowy

Informacje uzupełniane w dniu przekazania tekstu redaktorowi językowemu

Kontakt:

Uwagi
do redakcji
językowej

SKŁAD

Informacje uzupełniane w dniu przekazania tekstu redaktorowi technicznemu

Redaktor techniczny

Kontakt:

Makieta

do opracowania

na podstawie poprzedniego tomu serii

na podstawie innego projektu

do opracowania

na podstawie poprzedniego tomu serii

projekt zewnętrzny

Uwagi do makiety
(przypisy, bibliografia,
żywa pagina)
Okładka
Grafik

Kontakt:

Uwagi do okładki
(uszlachetnienia,
skrzydełka)
czarno-białe
Ilustracje

kolorowe

włamane

na wklejkach – offset

na wklejkach – kreda

Uwagi:

Tabele i wykresy
Format netto
Gramatura papieru
Oprawa

szyta drutem

szyta nićmi

klejona

Liczba stron
po składzie

DRUK

Informacje uzupełniane w dniu przekazania plików do drukarni

Drukarnia
Kontakt:

TERMINARZ

Data

Podpis pracownika
wydawnictwa

Tekst autorski złożony w wydawnictwie
Uzupełniające materiały złożone w wydawnictwie
Tekst przekazany do I korekty
Planowany termin zakończenia I korekty

Tekst przekazany do I korekty autorskiej
Planowany termin zakończenia I korekty autorskiej

REDAKCJA

Tekst po I korekcie przekazany wydawnictwu

Tekst po I korekcie autorskiej przekazany wydawnictwu
Tekst po I korekcie autorskiej przekazany redaktorowi językowemu
Tekst po korekcie przekazany redaktorowi technicznemu
Planowany termin zakończenia składu
Tekst po składzie przekazany wydawnictwu
Tekst po składzie przekazany do II korekty autorskiej

Tekst po II korekcie autorskiej przekazany wydawnictwu

SKŁAD

Planowany termin zakończenia II korekty autorskiej

Tekst po II korekcie autorskiej przekazany redaktorowi językowemu
Tekst po II korekcie przekazany redaktorowi technicznemu
Planowany termin przekazania wydawnictwu plików produkcyjnych
Pliki produkcyjne przekazane wydawnictwu

Tekst oddany do druku
Planowany termin odbioru książki z drukarni
Książka odebrana z drukarni

DRUK

Planowany termin oddania do druku

