NAVODILA ZA INDIVIDUALNI ZBORNIK - ZBRANA DELA
Izkušnje pri izdelavi "zbranih del" kažejo, da se je na ta projekt, če ga lahko tako imenujem
dobro pripraviti. Izdaja takšne knjige je prerez predvsem dela v LIKUS-u v nekem obdobju.
Mogoče je dodati tudi literaturo, ki še ni bila objavljena.
Vsak individualni zbornik "zbranih del" ima podobo običajnega LIKUS-ovega zbornika, in
ga sestavljajo predvsem že objavljena dela. V uvodu dodamo kak verz (na željo avtorja),
kratek živlenjepis in fotografijo (več fotografij).
Sledijo platnice po letih objave in že objavljena dela.
Novost v zbranih delih so knjižničarske oznake: CIP in ISBN kar pomeni, da gredo najmanj
4 izvodi "zbranih del" v Narodno univerzitetno knjižnico in sistem COBIS, ki omogoča, da
je vaše delo mogoče najti in izposoditi v vseh knjižnicah (po predhodnem naročilu).
Da bi lahko kar se da hitro izvedli vaš individualni zbornik potrebujemo poleg podatkov, ki
jih hranimo na LIKUS-u še naslednje podatke:
- naslov (ni obvezen)
- verz na začetku ali kakšna misel (ni obvezna)
- živlenjepis in fotografija
- število izvodov zbornika mini. 20 - 50 oziroma + obvezni izvodi 10 kom (NUK, LIKUS)
- dela, ki jih še želite objaviti (poleg do sedanjih objav v zbornikih)
- kakšne druge želje.
- fotografije....
Vsa vaša dela iz starih zbornikov so že pripravljena.
Podrobno si poglejte kako izgleda zbir in ovitek. Fotografije in platnice v njem so barvne.
Ceno takšnega zbornika sestavljajo: tisk, oblikovanje in priprava. Cena je odvisna tudi od
števila strani in seveda števila izvodov. Priporočamo dve količini: 30 knjig (20+10 obvezni
izvodi) ali 60 knjig (50+10 obvezni izvodi). Cena se okvirno giblje med 250 in 300 EUR in
se pri večjem številu strani lahko še poviša. O natančni ceni se še dogovarjamo glede na
izkušnje tako s tiskarjem kot oblikovalko.
Za dodatne informacije me pokličite: 041 634 736 ali pišite na:likus@likus.si

