Kiadói checklist

Kitöltési útmutató
- nyomdakész pdf beküldéséhez Figyelj a kis- és nagybetűkre, ékezetekre, szóközökre!
Ha van alcím vagy sorozatcím, itt jelöld meg azt is, legyen egyértelmű, melyik cím micsoda.

Így legyen
feltüntetve a
nevem a
könyvön

2.

Figyelj a kis- és nagybetűkre, ékezetekre, szóközökre, kötőjelekre!
Ha szeretnéd, szabadon választott művésznevet is használhatsz.
Ha többen írtátok a könyvet, a szerzőtársa(i)d nevét is itt tüntesd fel.

Ez legyen a
könyvem
címe
Az alábbi
gyártási
modellt
választom

3.

[nagypéldányos]
Ennél a gyártási modellnél lesz a könyved gyártási ára a legalacsonyabb. Az árat egyedileg a
példányszám, az oldalszám, a könyvméret és
egyéb paraméterei határozzák meg. Amikor az
általad kért példányszámban legyártjuk a könyveket, ezek mind a te példányaid. A könyvet
ezután bizományosi terjesztésben értékesítjük,
melyhez a fogyasztói árat te határozod meg. A
terjesztőpartnerek magas jutaléka miatt az általad meghatározott fogyasztói ár 38%-át tudjuk
neked elszámolni az értékesítésre került példányok után. Ez lesz a te átadási árad. 50 példánytól már választhatsz ilyen gyártási modellt, a
példányszámban felső határ nincs. 150 példány
felett már terjesztőpartneri beszállításhoz is
elegendő példány áll rendelkezésre (LibriBookline, Líra), 150 példány alatt a Könyvtárellátónál és a saját webshopunkon lesz rendelhető. E modell előnye az alacsony gyártási ár
mellett, hogy mindig polcon van a könyv, nem
kell várnia egy napot sem a megrendelőnek. 300
példány felett egyedi igényeket is meg tudunk
valósítani (pl. kemény borító, speciális méret és
papír, stb.) Nagypéldányos csomag választásakor, amennyiben elfogynak a könyvek, a későbbiekben is csak nagypéldányos modellben tudjuk gyártani azokat, ha újabb gyártás mellett
döntesz.

1.

[POD]
Ennél a gyártási modellnél mindig csak
akkor nyomtatunk, amikor megrendelés
érkezik rá. Így nincs megmaradó készlet,
melynek költségét utólag rád terhelnénk,
minden példány nyomtatását a megrendelő fizeti, mely után az általad meghatározott nyereségben részesülsz (eladási árgyártási ár=neked jár). Egy példány
gyártási ára aszerint alakul, hogy mely
kategóriában van az oldalszám alapján,
ezeket az árakat itt látod:
undergroundkiado.hu/konyvek-ara
Te mindig ezen a gyártási áron vehetsz
magadnak példányt, de mivel nincsenek
előre legyártott példányok, neked is és a
megrendelőknek is várnia kell pár napot,
míg a nyomda elkészül. E modell előnye,
hogy csak annyi könyv készül, amennyire
szükség van, s nem te finanszírozod a
nyomtatást, hanem a megrendelők.
Könyved saját webshopunk mellett a
Könyvtárellátó rendszerében is rendelhető lesz.
Ebben a gyártási modellben e két formátumban készülhet a könyved: standard és
elegant.
undergroundkiado.hu/konyvek-ara
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A szerződést
így
adom át

4.

A közös munka első lépéseként megbízási szerződést kötünk veled, melyben megbízol
minket a könyved elkészítésével, gyártásával, terjesztésével. Szerződésünket emailben küldjük át, ha kialakult benned, hogy melyik csomagot választod. A kitöltött szerződést elküldheted postán, vagy behozhatod személyesen is a szerkesztőségbe. Bármelyik opciót választod, 2 kitöltött példányra lesz szükségünk (ha több könyvvel készülsz, könyvenként 2-2
példány), az egyik példány a tiéd lesz (ezt a mintapéldánnyal együtt juttatjuk vissza hozzád),
a másik a miénk. Kitöltéskor ügyelj arra is, hogy minden oldal alját szignózd. Ha még nem
töltötted be a 18-at, gondviselőd neve és aláírása se maradjon le a szerződésekről.
Ha postáznál, ide küldd: Underground Kiadó és Terjesztő Kft., 1398 Budapest, Pf. 557.

A rám eső
költségeket
így
rendezem

5.

A szerződés mellett a munka megkezdéséhez szükséges, hogy megérkezzen hozzánk a kiadás rád eső költsége, ami az általad választott csomagtól függ, ezeket itt látod:
undergroundkiado.hu/arak
Ha már underground író vagy, tehát adtál ki már velünk, a következő kötete(i)dnél minden
szolgáltatásból (kiadás, módosítás, korrektúra, egyedi borító, stb) 30% kedvezményben
részesülsz. Tudnod kell, hogy ez egy jelképes összeg, mellyel a kiadást segíted, célunk, hogy
a lehető legalacsonyabban tartsuk ezt a hozzájárulást, így lehetővé téve minél több könyv
megszületését, hiszen valljuk, hogy a könyvkiadás mindenkié.
Amennyiben nem kérsz semmilyen kiegészítő szolgáltatást, ez az egyetlen költség, amivel
számolnod kell. Ezt rendezheted személyesen a szerkesztőségben, vagy át is utalhatod a
számlánkra. Utalás esetén a beazonosítás érdekében a könyved címét tüntesd fel a közleményben, semmi mást nem kell hozzáfűznöd, a cím már elég. Utalni ide tudsz: Underground Kiadó és Terjesztő Kft. – 12010635-01509339-00100005 (Raiffeisen Bank)
Kérjük, hogy kerüld a számlára történő postai befizetést, mert ezért a bank aránytalanul
nagy összeget levon „postai befizetés analitikája” címen. Ezt a költséget kénytelenek vagyunk átterhelni rád. Sajnos a külföldről történő utalásnál is van egy plusz banki költség:
10EUR tranzakciós költséget számolnak fel, melyet szintén kénytelenek vagyunk átterhelni
rád.
[POD]
Két formátumban dolgozunk, a honlapon írunk róluk részletesen: standard,
elegant.
undergroundkiado.hu/konyvek-ara
E két formátumnál tudjuk biztosítani a
folyamatos, egyesével történő utángyártást, azaz a POD gyártást. Könyveinket fóliázzuk és puhafedeles, ragasztókötött formában, színes borítóval készítjük. A ragasztókötés alsó határa 50 oldal,
felső határa 550 oldal.

Ezt a
formátumot
választom a
könyvemhez

6.

[nagypéldányos]
Hagyományos gyártási modellben készülő, azaz
nagypéldányban készülő könyvek esetében a
formátumban semmilyen kötöttség nincs, sőt,
keményfedeles kötésre is van mód. Jelezd minden igényed a kivitelezéssel kapcsolatban, és
küldünk személyre szabott nyomdai árajánlatot.
Az árajánlathoz paramétereket fogunk kérni
tőled, a karakterszám, a belívben szereplő képek
száma és a tervezett vágott méret a leginformatívabb. Az árajánlat kalkulálása akkor a leggyorsabb, ha e két formátum közül választasz: standard és elegant.
undergroundkiado.hu/konyvek-ara

Küldheted emailen, behozhatod pendriveon, ahogy neked kényelmesebb. Fontos, hogy ha a
végleges verziót átküldöd, abból már elkészítjük a nyomdai kilövést, cserélni az anyagot a
mintapéldány kiküldése után tudunk csak és ez pluszköltséget jelent neked. Ha a nyomda
vétett hibát, természetes, hogy nem marad úgy, és még terjesztésbe kerülés előtt módosítunk
a kérésed alapján, ezért is kapsz tőlünk egy mintapéldányt, hogy ellenőrizhess mindent.

A
nyomdakész
pdf-eket így
adom át:

A nyomdakész fájloknál ezeket a paramétereket vedd figyelembe:

7.

Belív:
[standard] A5-ös méretű a pdf. Vágójel ne legyen. A vágott méret 144mm*204mm lesz, azaz
körbe szimmetrikusan 2-3mm-t vágunk le. A kép vagy kifutó, vagy minimum 5mm vágás
utáni margó. Minden betű legörbézett, vagy beágyazott. CMYK színkód, minimum 300dpi.
Ha egy A5-ös íven bármilyen színes jel szerepel, színes felárral nyomtatjuk.
[elegant] ugyanúgy A5-ös méretű a pdf, ugyanúgy ne legyen vágójel, minden legyen ugyanolyan, csak kívül többet vágunk (belül nem vágunk), fejbe és lábba pedig 5,5mm-t.
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Borító:
[standard] a pdf magassága 214mm, szélessége 2*149mm+oldalszám*0,05mm+1mm. Ebben a méretben benne van körbe 5mm kifutó. Gerincfelirat a gerinc szélétől legalább 2mmre legyen. 150 oldal alatti könyvön gerincfelirat nem lehet. Borítón minden feliratnak a vágásoktól legalább 5mm távolságra kell lennie. Nyitóbígelés a borítón gerinctől 7mm-re elöl és
hátul 1mm széles. Szintén CMYK és szintén legörbézett, vagy beágyazott, és szintén minimum 300dpi.
[elegant] a pdf magassága 209mm, szélessége 2*128+ oldalszám*0,057mm.
Minden esetben figyelj még arra, hogy a belívbe kerülő képek érjék el a minimum 500 bájtot
és a minimum 600x900 pixelt, ennél nagyobb bőven lehet, de ennél kisebb már használhatatlan nyomtatáshoz.
Ne feledd, hogy a kifutó miatt a szélekről lekerül 5-5mm, illetve azon se lepődj meg, ha nem
100%-ban azt a színt látod viszont, amit a monitoron. Minden monitor más beállítású, ráadásul a nyomdagépek teljesen más módszerrel állítják elő a színeket, ezért is küldünk mintapéldányt, hogy megnézd, mi lesz a végeredmény. Gerincfeliratot kb. 150 oldalas könyvvastagságtól tud biztonsággal és pontosan kezelni a nyomda, ezért kérünk, hogy 150 oldal alatt
ne tegyél gerincfeliratot, mert a digitális nyomdagép működési sajátosságaiból adódóan
minden nyomtatáskor csúszkálhat a gerinc, nem lesz szép a végeredmény. Ofszet nyomtatás
esetén (300 példánytól) nem áll fenn ez a probléma, ebben az esetben bármilyen oldalvastagságnál használhatsz gerincfeliratot.
Miután megkaptuk könyved ISBN számát, elküldjük neked a vonalkóddal, illetve logónkkal
együtt, melyeket még el kell helyezned a hátsó borítón.
Amikor nyomdakész anyagról beszélünk, akkor az alatt azt értjük, hogy a beküldött borítót
és belívet egy-egy egységnek kezeljük, amibe mi egyáltalán nem nyúlunk bele, csak nyomdai
kilövésekkel látjuk el őket, és már mennek is a nyomdába. Olyan fájlokat várunk tehát, amivel nekünk a kilövésen kívül nincs dolgunk – ezt tartalmazza a csomag díja.

8.

Ha színes oldalak mellett döntesz, itt jelezd nekünk, hogy a leadott belív pdf-ben pontosan
melyik oldalakat szeretnéd színesen nyomtatva viszontlátni a mintapéldányban.
[POD] esetén a könyvek gyártási árát az oldalszám határozza meg, a kategóriák árai ragasztókötött, fóliázott, színes borítójú és fekete-fehér belívű könyvre vonatkoznak. Ha a borítón
kívül a belívben is szeretnél színt (pl. képek, ábrák, diagramok miatt), oldalankénti felárat
(50Ft) számolunk a könyv gyártási árához. Így lesz egy 100 oldal alatti könyv 1db színes
oldallal 1350+50=1400Ft gyártási áron – szerzőként mindig ezen az áron juthatsz hozzá a
példányaidhoz.
PrintOnDemand nyomdatechnikával sajnos a színes nyomtatás nem olcsó, gondold át, hogy
tényleg szükséges-e színessel nyomtatnunk. Ha ragaszkodsz a színes oldalakhoz, javasoljuk,
hogy válassz [nagypéldányos] gyártást, így egy-egy példány ára csökken.

Szeretnék
színes
oldalakat a
belívben,
mégpedig
ezeket

Kolofon oldal
és címnegyed

9.

Miután megkaptuk könyved ISBN számát, elküldjük neked egy sablonoldallal együtt, melyet
a könyved utolsó oldala után kell betenned.
A belív legutolsó oldala a kolofon oldal. Itt lesznek feltüntetve a hivatalos infók, hogy ez a
te könyved, itt lesz az ISBN szám, stb. Itt tüntetheted fel mindazoknak a nevét, aki bármilyen módon segítettek a könyv elkészültében. Itt szerepelhet például a borítótervező, a korrektor, a tördelő neve. A név mellett a titulust is írd ide, pl így: „Borító: XY”. Fontos tudnivaló, hogy ezen az oldalon szerepel a copyright (©) a te neveddel – de ennek a polgári nevednek kell lennie. Még ha művésznéven is fog megjelenni a könyv, itt nem az fog szerepelni. Ha ezzel bármilyen problémád lenne, beszéld meg velünk, segítünk!
A címnegyedről is küldünk egy sablont, melyet értelemszerűen ki kell töltened a szerző
nevével és a könyv címével, és beillesztened a könyv legelejére.
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Ez legyen a
fülszöveg

10.

Fülszövegnek hívják azt, ami a könyved hátlapjára kerül. Ez lehet egy ajánló, a könyv rövid
összefoglalója vagy idézet a könyvből. Írhatod te is, felkérhetsz rá mást is – a könyved te
ismered a legjobban, te tudod, hogy mi a legjobb megoldás. Ha tanácstalan lennél fülszövegügyben, segítünk! A könyv hátlapjára nagyjából 500 karakternyi szöveg fér el kényelmesen,
persze, ha ez épp vers, akkor a sorhossztól függően kevesebb. Nem kell túlzsúfolni a hátlapot, légy lényegre törő, legyen ütős szöveg! Mivel ezt a szöveget használjuk a terjesztés
során a könyv ajánlójaként, kérjük, küldd el külön szerkeszthető fájlban nekünk csak a szöveget.

Erre a címre
kérem a
mintapéldányt
kipostázni

11.

Miután megvan a nyomdai kilövés, készül neked egy mintapéldányt, hogy a kezedbe vehesd
a könyved, tetőtől talpig megnézhesd, hogy milyen és ellenőrizhesd. A mintapéldányt nézd
át alaposan, ha a nyomtatás során elkövetett hibát találsz, jelezd! Ha a mintapéldány után
módosítanál az anyagon, s így újabb nyomdakész pdf-eket küldenél, ez újabb nyomdai kilövést jelent nekünk, mely pluszköltséggel jár. Célszerű minden kézirattal kapcsolatos teendőt
még azelőtt elvégezned, hogy hozzánk eljuttatod és elkezdünk rajta dolgozni. Így kerül
mielőbb terjesztésbe, hiszen nem megy az idő az újabb mintapéldánnyal, s így kíméljük meg
a pénztárcád.
A mintapéldány kipostázásának költségét belföldön mi álljuk, de ha szeretnél, be is jöhetsz
érte személyesen a szerkesztőségbe. Ez a könyved legelső példánya, ez példány a tiéd.

Plusz

12.

A könyvet nem írjuk meg helyetted, de azon kívül szinte mindent kérhetsz tőlünk. Ha esetleg nem is vállaljuk (pl. szuahéli szakfordítás, fekete alapon fehér betűk végig a belívben,
stb), akkor is lesznek hasznos tippjeink, javaslataink. Korrektúra, nyelvi lektorálás, egyedi
borító, digitalizálás, begépelés, illusztráció, könyvjelző, plakát… rengeteg ötletünk van. :)
Ha van valami, amit már most tudsz, akkor azt mindenképp mondd! Ne feledd, ezek már
nem képezik a csomagok részét. Nyilván ezeket mind jó alaposan egyeztetjük veled, és
pluszköltség csak akkor merül fel, ha ezt te előre jóváhagytad.
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