
KKW - Kurs korekty wydawniczej - luty 2015 

 21 lutego  –  08  marca 2015  

(30 godzin lekcyjnych) 

 

 

 

Bez dobrych korektorów nie może funkcjonować nie tylko porządne wydawnictwo, czy szanująca się 
gazeta, ale także internetowy blog. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa na fantastyczny kurs tej 
specjalności. Podczas trzech weekendów będzie można zapoznać się m.in. z podstawowymi 
wiadomościami z zakresu edytorstwa, znakami korektorskimi, a także rodzajami korekt. 

Zgłoszenia można przesyłać do 16 lutego 2015 roku. Zapraszamy! 

  

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich 

zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnym kursie  korekty  wydawniczej. 

W programie kursu m.in.: 

1. Rola korekty w procesie wydawniczym. 
2. Podstawowe wiadomości z zakresu edytorstwa. 
3.Znaki korektorskie. 
4. Rodzaje korekt:   

 drukarni,  
 autorska,  
 techniczna, 
 redakcyjna. 

5. Fazy prac korektorskich:  

 korekta szpaltowa i kolumnowa,  
 rewizja, 
 errata 

6. Technika prowadzenia korekty; 
7. Zagadnienia poprawności językowej. 
 

  



Zajęcia prowadzi Maria Aleksandrow – 40 lat pracy zawodowej, była korektorka w 
Wydawnictwach WIEDZA POWSZECHNA i STENTOR, obecnie właścicielka firmy MALEKS  prowadzącej 
usługi korektorskie dla wydawców. Poprowadziła szkolenia organizowane przez PTWK dla 
poszczególnych wydawnictw m.in.: STENTOR, WSiP oraz Wydziału Psychologii UW. Wieloletnia 
wykładowczyni zasad prowadzenia korekty na kursach PTWK. 

  

 Szkolenie (sześć spotkań – łącznie 30 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach: 

                                           21 lutego  –  08  marca 2015 

 

                                                                    (soboty i niedziele) 

 Szczegółowy grafik zajęć: 

                    21  lutego 2015       w godz. 10:00 - 14:10 

                  22  lutego 2015       w godz. 09:00 - 13:10 

                  28  lutego 2015       w godz. 10:00 - 14:10 

                  01  marca 2015       w godz. 09:00 - 13:10 

                  07  marca 2015       w godz. 10:00 - 14:10 

                  08  marca 2015       w godz. 09:00 - 13:10 

 Koszt od osoby (za sześć dni zajęć) wynosi – 910,00 złotych brutto. 
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 860 złotych brutto od osoby 
Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10% zniżki.  

 Zajęcia w Zespole Szkół Poligraficznych w Warszawie, ul. Stawki 14.  

 Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 20 osobowych.   

 Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda). 

 Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu. 

 

                                                       Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 

                                                           16  lutego 2015 

                                                   na załączonych formularzach 

Kontakt:  

Lidia Sadowska 
tel./fax (22) 850 34 76, 
tel. (22) 40 777 30 
kom. 600 871 810 

 


