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SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR
- mint könyvkiadó Alapszabályzata
1. A kiadóra vonatkozó adatok
1.1 Neve: Szentes Városi könyvtár (továbbiakban: kiadó)
1.2 Székhelye: Szentes, 6600 Kossuth u. 33-35.
1.3 Elérhetőség: e-mail: szenteskonyvtar@vksz.hu ; telefon: 06-63-400-271
1.4 Igazgatója: A Szentes Városi Könyvtár mindenkori igazgatója
1.5 Kiadó koordinátora. A kiadó tevékenységének koordinálója az intézmény mindenkori igazgatója
által kinevezett személy.
2. Gazdálkodása
2.1 A kiadónak nincs külön beállított kerete a könyvkiadásra, eseti alapon Szentes Város
Önkormányzata biztosítja a könyvkiadásra szánt összeget.
3. Profilja
3.1 A kiadó a város és környékének történelmi, kulturális, gazdasági értékeit bemutató megfelelő
színvonalú kiadványok kiadásában működik közre.
4. Elvárások a kiadásra szánt könyvek szerzőivel szemben
4.1 A kiadó elvárja a szerzőtől, hogy a kiadásra szánt anyagot digitális formában nyújtsa be a
koordinátornak. Ennek lehetséges formái a következők:
4.1.1 Nyomdai szakember által, kifutókkal, megfelelő paraméterekkel elkészített nyomdai pdf
verzió, a nyomdai szakember írásba foglalt ajánlásával mellékelve.
4.1.2 Nyers (teljes) szöveg digitális formában (pl. Word dokumentum). Illusztrációk külön JPEG
formában. Amennyiben a kiadó a mű kiadása mellett dönt, a szerzőnek a kiadó technikai
tanácsokat tud nyújtani szövegének esztétikusabbá tételéhez, az illusztrációk elhelyezéséhez,
de a végleges verziót a szerzőnek kell elkészítenie, a nyomdakész verziót pedig nyomdai
szakembernek. Ez utóbbi munkálatok költsége beleszámít a nyomdai költségekbe. A kiadó nem
kötelezhető a leadott műhöz kapcsolódó tartalmi hiányosságok kiegészítésére, illusztrációk,
mellékletek beszerzésére.
4.3 A kiadó elvárja a szerzőtől, hogy művét elismert és szakmai körökben számon tartott
szakemberrel lektoráltassa, és a kiadásra szánt szöveget a lektori vélemény bemutatásával,

valamint a lektor elérhetőségének megadásával együtt adja át a koordinátornak. A kiadó nem
vállalja lektorok megkeresését, lektori vélemények beszerzését. Mindez a szerző feladata.
4.4 Szerző – a kiadótól kapott formanyomtatvány kitöltésével – igénylést nyújt be Szentes Város
Önkormányzatának Művelődési bizottságához könyvének kiadási költségeire. A nyomtatványhoz
mellékeli a kiadásra szánt mű digitális változatát. A szerző tudomásul veszi, hogy az átadott mű
tanulmányozása és a lektori szakvélemény függvényében a művelődési bizottság véleményt alkot a
munka jellegéről, színvonaláról, és dönt annak kiadásáról, vagy visszautasítja a kiadás
kérvényezését. Döntését – elektronikus levél formájában tudatja a kiadóval.
4.5 Pozitív elbírálás esetén a kiadó a szerzővel megegyezik az anyagi feltételekben, majd a felek
kiadói szerződést kötnek.
4.6 A kiadó fenntartja a jogot magának, hogy a kiadásra szánt könyv kiadásának időpontját
meghatározza, vagy a meghatározott időpontot – indokolható okok miatt – elhalassza.
4.7 A kiadónak kötelessége a megjelenés várható időpontjáról tájékoztatni a szerzőt.
Szentes, 2017. június 27.
…………………………
Szerző

………………………….
Sallainé Gresó Klára
igazgató

