Informacje potrzebne do przygotowania
kalkulacji wydawniczej
* prosimy wpisać informacje o planowanej publikacji
1.

Wszystkie planowane źródła finansowania wydania książki *

2.

Czy mamy przygotować kalkulację ofertową w przypadku zbierania ofert
z innych wydawnictw zgodnie z zarządzeniem nr 33 Rektora UJ z 25 czerwca 2007 roku?) *
(rodzaje kalkulacji: wewnątrzuczelniana; ofertowa - w przypadku zabierania ofert z innych wydawnictw –
Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 25.06.2007 roku; zewnętrzna)

3.

Deklarowany termin złożenia kompletu materiałów do wydania publikacji. (Przyjęcie
utworu następuje po obowiązkowej recenzji wydawniczej zlecanej przez Wydawnictwo,
z potwierdzonym na piśmie kompletem zależnych praw autorskich) *

4.

Tytuł publikacji*

5.

Autor/redaktor*

6.

Format*

7.

Rodzaj oprawy*

8.

Proponowany nakład*

9.

Liczba egzemplarzy promocyjnych dla zleceniodawcy (w tym dla autorów, redaktorów,
wydziału, instytutu itp.)*

10.

Objętość w arkuszach wydawniczych (znormalizowany arkusz wydawniczy to 39600 znaków
ze spacjami i przypisami) + liczba stron materiału ilustracyjnego*
Więcej informacji, o tym co zawiera arkusz wydawniczy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkusz_wydawniczy

11.

Materiał ilustracyjny czarno-biały (liczba stron w książce; włamywany do tekstu czy na
wklejce (wkładce)?) *
Materiał ilustracyjny kolorowy (liczba stron w książce; włamywany do tekstu czy na wklejce
(wkładce)?) *

12.

Koszt recenzji wydawniczych (do uwzględnienia w kalkulacji)*

13.

Czy przewidywany jest indeks (np. osobowy, rzeczowy, etc.?)*

14.

Zakres prac wydawnictwa:*
a. Pełny (adiustacja, korekta, skład i łamanie, projekt okładki, druk)*

b. Częściowy (jakie prace będą wyłączone) *

15.

Inne*

Dodatkowe elementy
1.

Jeżeli jest przyznany grant, prosimy o podanie terminu jego rozliczenia.

2.

Jeżeli jest wersja elektroniczna książki, to koniecznie prosimy o przysłanie jej pliku w celu
policzenia objętości (w przypadku, gdy nie jest jeszcze skończona, to ile ewentualnie stron
trzeba doliczyć).

3.

Prosimy bardzo szczegółowo opisać materiał ilustracyjny (rysunki, tabele, wykresy;
prosimy podać liczbę ilustracji oraz ile średnio miejsca zajmuje jedna ilustracja, a także czy
ilustracje będą kolorowe czy czarno-białe).

4.

Czy mają Państwo sugestie odnośnie do rodzaju papieru?

5.

Weryfikacja tekstów obcojęzycznych – czy wydawnictwo ma wykonać korektę językową,
jeśli tak, to ile to będzie stron znormalizowanych (strona to 1800 znaków) i jaki język

6.

Tłumaczenia – czy fragmenty tekstu wymagają przetłumaczenia, jeśli tak, to ile to będzie
stron znormalizowanych (po 1800 znaków) i jaki język

7.

Prawa autorskie zależne – czy kalkulacja ma uwzględniać koszt ich zakupu

Dodatkowe elementy

1.

