KRM - Kurs redakcji merytorycznej (wiosna 2013)

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich
zainteresowanych do udziału w
Kursie redakcji merytorycznej
(118 godzin lekcyjnych)
W programie:











podstawy edytorstwa – 13 godz.,
wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.,
korekta – 14 godz.,
redagowanie tekstów z różnych dziedzin – 28 godz. (literatura piękna i popularnonaukowa,
przekłady, encyklopedie, teksty matematyczne),
redaktor prowadzący we współczesnym wydawnictwie – 6 godz.,
indeksy, przypisy, bibliografia – 16 godz.,
podstawy redakcji technicznej,
grafiki, grafiki komputerowej i poligrafii – 8 godz.,
ochrona praw autorskich – 9 godz.,
reklama książkowa – 4 godz.

Zajęcia prowadzą: Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), dr Iwona Burkacka, dr Joanna
Stankiewicz (poprawność językowa), Maria Aleksandrow (korekta), Barbara Kaczarowska
(redagowanie różnych tekstów), Krystyna Sulkiewicz (encyklopedia), Teresa Woźniak (teksty
matematyczne), Anna Kędziorek (praca redaktora prowadzącego), Elżbieta Staśkiewicz (indeksy,
przypisy, bibliografia), Mieczysław Bancerowski (redakcja techniczna, grafika wydawnicza i grafika
komputerowa), adw. Wojciech Orżewski (prawo autorskie), Aldona Zawadzka (reklama książkowa).
Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w
wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć
dotychczasowe.
Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno zagadnienia
ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.



Zajęcia:

I grupa — 11.02.2013 – 27.05.2013
(poniedziałki i środy – godz. 17:00-21:00)


Terminy wszystkich zajęć:

11, 13, 18, 20, 25, 27 – lutego
04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 – marca
03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 – kwietnia
06, 13, 20, 27 – maja

II grupa — 12.02.2013 – 04.06.2013
(wtorki i czwartki – godz. 17:00-21:00)


Terminy wszystkich zajęć:

12, 14, 19, 21, 26, 28 – lutego
05, 07, 12, 14, 19, 21 – marca
02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 – kwietnia
07, 14, 21, 28 – maja
04 – czerwca
III grupa — 16.02.2013 – 12.05.2013
(soboty – godz. 10:00-17:00 i niedziele – godz. 09:00-16:00)


Terminy wszystkich zajęć:

16 – 17 lutego
02 – 03 marca
09 – 10 marca
16 – 17 marca
06 – 07 kwietnia
13 – 14 kwietnia
27 – 28 kwietnia
11 – 12 maja








Koszt kursu: 1.950,00 złotych brutto.
Możliwość płatności w dwóch ratach dla osób indywidualnych.
Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie
– 10% zniżki.
Szkolenie odbywa się w Akademii Sztuki i Kultury w Warszawie,
ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach kina „Femina”).
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 6 lutego 2013
na załączonych formularzach.

