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Korektor

■ Czasem to ta sama osoba, która
robiła redakcję, choć zaleca się, żeby
książkę czytało więcej par oczu
Do korektora tekst powinien trafić
już po pierwszych poprawkach,
wyczyszczony z najgorszych błędów
i w ostatecznym kształcie, jeśli
chodzi o układ treści. Korektor
poprawia błędy: literówki, błędy
ortograficzne, interpunkcyjne,
stylistyczne, błędy składu np. źle
podzielone wyrazy i inne.



Kolejna korekta czyli poprawa

■ Poprawiony w trybie śledzenia

zmian tekst trafia do autora, który

ma za zadanie przejrzeć poprawki

i zaakceptować je lub poprosić

o ich cofnięcie bądź o inne

zmiany.



Składacz. Drukarz.

■ Poprawiony tekst, ilustracje oraz projekt okładki trafia do

redakcji, technicznej, gdzie tekst jest łamany czyli

umieszczany w kolumnach na stronicach naszego dzieła wraz

z fotografiami, a następnie tekst jest składany, czyli

ostatecznie formatowany, co pozwala nadać mu odpowiedni

wygląd w akapitach.

■ Złożona książka za pomocą Internetu jest wysłana do

drukarni. Tutaj maszyny drukarskie powielają ją na papierze

w tysiącach egzemplarzy.



Introligator

■ Osobno drukuje się zawartość

książki, czyli tak zwane środki

i osobno okładkę. Specjalna

maszyna introligatorska łączy je w

całość i w ten sposób powstaje

książka w takim kształcie w jakim

ją znamy.

■ Kiedyś prace te wykonywał ręcznie

introligator.



Hurtownia. Księgarnia.

■ Gotowy nakład trafia do wydawcy, a

następnie do hurtowni lub magazynu

wydawnictwa.

■ W ten sposób książka od autora jako

pisarza, poprzez wydawców, ilustratorów,

grafików, redaktorów, korektorów, drukarzy,

introligatorów wędruje do księgarni a

stamtąd do … rąk czytelnika.

■ Aby wejść w posiadanie książki z księgarni,

należy za nią zapłacić.



Bibliotekarze

■ Z księgarni książka może trafić do

biblioteki szkolnej, publicznej,

lub innej specjalistycznej.

■ Biblioteka udostępnia czyli wypożycza

książki czytelnikom bezpłatnie.

■ I gdy jesteś już posiadaczem wybranej

książki, teraz możesz dać się

ponieść wyobraźni autora.

to MY



Bibliografia

Dostęp 26-27.03.2020 godz. 9:00 – 15:45

■ https://prezi.com/qywxkge3egxr/narodziny-ksiazki-wiem-jak-
powstaje-ksiazka-zanim-trafi-do/

■ https://slideplayer.pl/slide/408543/

■ https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/lublin/reportaze/zdarzenia-
magazyn-reporterow/galeria/wydawcy-przy-pracy/1650798

■ https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI

■ https://pl.pinterest.com/pin/368591550743734869/


