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Εσείς κι εμείς πάντα σ  ̓επαφή



ΣίγουραόλοιξέρουμετιείναιΒΙΒΛΙΟ.
Όλοιτοέχουμεκρατήσεισταχέριαμας.
Όλοιέχουμεδιαβάσεικάποιαβιβλία.

Σχεδόνόλοιταέχουμεαγαπήσεικαιμερικοί
δενμπορούνναφανταστούνπώςθαήτανηζωήτουςχωρίςαυτά.


Πόσοιόμωςξέρουνπώςγεννιέταιέναβιβλίο;

Ίσωςλίγοι.
Πόσοιθαήθελαννατομάθουν;

Σίγουραπολλοί.
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Ολαξεκινούναπόμιαιδέαπουγεννιέταιστοκεφάλιτουσυγγραφέα.Νιώθεισαν
ναανάβειξαφνικάμέσατουέναλαμπάκι

πουφωτίζειτονουτου.Παίρνειμολύβικαιχαρτί
κιαρχίζειναγράφειμεμανία.Αλίμονοαντον
διακόψεικανείς!Μεμιάςτολαμπάκισβήνει
κιόλεςοιιδέεςτουβυθίζονταιστοσκοτάδι.

Γιανασυνεχίσει,χρειάζεταινα«ξαναβρεί
τηφόρματου».Όχιτηφόρματηςγυμναστικής,
αλλάτηδιάθεσήτουγιαναξαναπιάσειτοχαρτί
καιτομολύβι!
Κάποιοισυγγραφείςγράφουνακόμα
σεγραφομηχανή,ενώοιπερισσότεροι
χρησιμοποιούνπλέονηλεκτρονικόυπολογιστή.

ΒΗΜΑ 1: ΣΥΓΓΡΑΦΗ
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Οταντελειώσειτογράψιμο,πουμπορείναδιαρκέσειαπόέναμήνα,ανπρόκειται
γιαπαραμύθι,μέχρικάποιαχρόνια,

ανείναικάποιοιστορικόμυθιστόρημα,
οσυγγραφέαςπαίρνειπρώταμιαβαθιάανάσα.
Κατόπινσυγκεντρώνει«ταχειρόγραφα»,
ήτιςεκτυπώσεις,ήταδακτυλογραφημένακείμενα

καιταπαραδίδειστονεκδότη.Εκείνοςταδίνει
σεκάποιαεπιτροπήειδικώνπουταδιαβάζουν
καικρίνουναντοέργοείναιαξιόλογο
γιαναεκδοθεί.Ανσυμφωνήσουνόλοι
ότιένατέτοιοκείμενοέχειενδιαφέρον,
οεκδότηςαποφασίζεινατοεκδώσει.
Τότεουπεύθυνοςεκδόσεωνκαλείστογραφείοτου
τοσυγγραφέαγιανασυζητήσουνγύρωαπό
τιςλεπτομέρειες
τηςέκδοσης
καιναυπογράψουν
τοσυμβόλαιο.
Δεχρειάζεταινα
είναικάποιοςμάγος
γιανακαταλάβει
ότιαυτήηστιγμή
είναιηπιο
ευτυχισμένηγια
κάθεσυγγραφέα!

ΒΗΜΑ 2: AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Ε ναβιβλίογιαπαιδιάχρειάζεταιναέχει
εικόνες.Όσοπιομικρήείναιηηλικία
τωνπαιδιώνσταοποίααπευθύνεταιτόσο

περισσότερεςεικόνεςπρέπειναγίνουν.
Αυτήτηδουλειάτηνκάνειοεικονογράφος.
Διαβάζειπροσεκτικάτακείμενακαιφαντάζεται

τιςεικόνεςπουθαδώσουνμεγαλύτερηζωντάνια
στοβιβλίο.Μεταπινέλατουτιςαποτυπώνειπάνω
στοχαρτίκαιπαραδίδειτιςεικονογραφήσεις
(ζωγραφιές)στονεκδότη.Σήμερα,πολλοί
εικονογράφοιστέλνουντιςεικόνεςτουςστονεκδότη
σεηλεκτρονικήμορφήμέσωe-mail!
Έτσιηδουλειάγίνεταιπιοαπλάκαι
πιογρήγορα.Αυτόθαπει«τεχνολογία»!

ΒΗΜΑ 3: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
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Ε δώθακάνουμεμιαστάση,προκειμένου
ναμιλήσουμεγιαταβιβλίαπου
είναιγραμμένααπόξένουςσυγγραφείς

καιέχουνήδηεκδοθείστοεξωτερικό.
Σ’αυτότοσημείοταπράγματαπεριπλέκονται
λιγάκι.Πρώτααπ’όλαπρέπειναγίνει

ημετάφρασηκαιύστεραηεπιμέλειατουέργου
(ηεπιμέλειαγίνεταισεόλαταβιβλία).
Αρχικάλοιπόνχρειάζεταιέναςμεταφραστής
πουόχιαπλώςναγνωρίζειπολύκαλάτηνξένη
γλώσσαστηνοποίαέχειγραφτείτοβιβλίο,
αλλάναμπορείναμαςμεταφέρεικαιτημαγεία
τουλογοτεχνικούέργου.Οεπιμελητήςφροντίζει
γιατηγλωσσική,ορθογραφικήκαισυντακτική
ορθότητατουκειμένου,καθώςκαιγιατησωστή
εικόνατουβιβλίουαπότυπογραφικήάποψη.

ΒΗΜΑ 4: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
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Κατόπιν,ουπεύθυνοςτουδημιουργικούτμήματοςαναθέτεισεειδικόατελιέόσες
εικονογραφήσειςδενέχουνσκαναριστεί,για

«σκανάρισμα»καιεπεξεργασία,καιφροντίζειώστε
ταχρώματατηςκάθεεικόναςναείναισωστά
καικαθαρά.Παλιότεραταχρώματαδεντυπώνονταν
πάνταζωηράκαιφωτεινά,καιοεικονογράφος,

πουείχεκουραστείτόσοπολύγιαναφτιάξειτηναρχική
εικόνα,πήγαινενασκάσειαπότηστενοχώριατου.
Τώραόμωςμετουςηλεκτρονικούςυπολογιστές,
τοσκανάρισμακαιτορετούςοιεικονογράφοι
γλίτωσαντοεγκεφαλικόεπεισόδιο.
Τεχνολογία,παιδίμου!

ΒΗΜΑ 5: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
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Επειτα,ογραφίσταςαναλαμβάνεινακάνειτημακέταˆδηλαδήτοποθετείμαζίταήδη
διορθωμένακείμενακαιτιςεπεξεργασμένες

εικόνες,αποφασίζονταςέτσιπούθαμπειτοκείμενο
καιπούηεικόνασεκάθεσελίδαανάλογαμετο
περιεχόμενοτουβιβλίου.Είναιμιαδουλειάδύσκολη
αλλάευχάριστη,πουαπαιτείπολλήπροσοχή.

Ογραφίστας-σελιδοποιόςκάνειτο«στήσιμο
τωνσελίδων»ήαλλιώςτο«κασέ»,στηγλώσσα
τωνγραφιστών!Λοιπόνόσοκιανσαςφαίνεται
παράξενο,εμένααυτότο«στήσιμο»μουαρέσει
πάραπολύ.Αντίθετα,στουςανθρώπους
δεναρέσεικαθόλουτο...στήσιμο!
Δεβαριέσαι!Γούσταείναιαυτά!

ΒΗΜΑ 6: ΜΑΚΕΤΑ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Σ τοστάδιοαυτόγίνεταιτοηλεκτρονικόμοντάζ
γιατοτύπωματωνσελίδωντουβιβλίου,
αφούοεπιμελητήςκάνειέναντελικόέλεγχο

στοκασέ.Παλαιότερα,γιανατυπωθείέναέγχρωμο
βιβλίοχρειάζοντανειδικέςδιαφανείςπλαστικές
επιφάνειεςπουταέλεγανφιλμ,έναγιακάθεχρώμα
τηςτυπογραφίας.Αντοβιβλίοήτανασπρόμαυρο,

γινότανμόνοέναφιλμ.Ανήτανέγχρωμο,τότε
γιακάθεβασικόχρώματηςτυπογραφίαςγινόταν
κιαπόέναδιαφορετικόφιλμ.Συνήθωςγίνονταν
τέσσερα:ματζέντα,κίτρινο,κυανόκαιμαύρο.
Θαμουπείτε,βέβαια,ότιεσείςμάθατεστοσχολείο
σαςπωςτομαύρο,όπωςκαιτοάσπρο,
δενείναιχρώματα.Σύμφωνοι.Στηγλώσσα
τωντυπογράφων,όμως,συμβαίνουνπολλά!
Τιγλώσσακιαυτή,βρεπαιδίμου!Ύστερα
ταφιλμτοποθετούντανχειροκίνητααπότονμοντέρ,
αυτόνπουέκανεδηλαδήτομοντάζ,στησωστήτους
θέση,ανά8ή16ή32
σελίδες.Σήμεραπια
τομοντάζγίνεταικυρίως
αυτόματα,απόειδικό
πρόγραμμαηλεκτρονικού
υπολογιστή,καιδεχρειάζεται
ναεμφανίζουμεφιλμ,
κάτιπολύπιοοικολογικό
άλλωστε!

ΒΗΜΑ 7: ΜΟΝΤΑΖ
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Τ οαρχείομετοηλεκτρονικόμοντάζ
αποστέλλεταιπιαστοντυπογράφο.Άλλη
δύσκοληδουλειάκιαυτή.Κιαπόλέξεις

δύσκολες,άλλοτίποτε!Ακούστελοιπόνγιανα
καταλάβετετιεννοώ:oτεχνίτηςπουπαίρνειτο
αρχείοτουμοντάζλέγεται«φωτομεταφορέας»!
Μάλιστα,όπωςτοακούτεκαιτοδιαβάζετε!Αυτός

οάνθρωποςλοιπόνμεταφέρειτακείμεναμε
τιςεικόνεςαπόέναηλεκτρονικόαρχείοσεμια
μαλακήμεταλλικήεπιφάνεια.Τακάνει«τσίγκους»,
όπωςλένε.Μετόσους«τσίγκους»πουφτιάχνεικάθε
μέρα,λέτετελικάναέχειγίνειτσιγκούνης;Απαπα
πα!Δεσυμπαθώκαθόλουτουςτσιγκούνηδες!Τέλος
πάντων,αςσυνεχίσω.Απότουςτσίγκουςηεικόναμε
τοκείμενοπρέπεινατυπωθείπάνωσεχαρτί.
Ηεπιλογήχαρτιούδενείναιεύκοληδουλειά.Πρέπει
ναδιαλέξουντοκατάλληλοχαρτίπουθακάνει
τηνεικόναναφαίνεταιωραιότερηκαιτοδιάβασμα
ναείναιξεκούραστο.Αυτήνακριβώςτηδουλειά
τηνκάνειουπεύθυνος
παραγωγής.
Μόλιςαποφασίσει
ποιαποιότηταχαρτιού
θαχρησιμοποιήσει,
οτυπογράφος
προχωράει
στηνεκτύπωση!

ΒΗΜΑ 8: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΣΙΓΚΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ
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Στοστάδιοαυτό
γίνεται
ηβιβλιοδεσία,

ηοποίαθυμίζειλίγο
τοδίπλωμαενός
καλοσιδερωμένου
τραπεζομάντιλου.
Κάθεμεγάλο
φύλλοτυπωμένου

χαρτιούέχεισεκάθεπλευράτουοκτώσελίδες.
Δηλαδή,καιστιςδύοόψειςτουέχει8+8=16
σελίδες.Αυτόλέγεταιδεκαεξασέλιδο
ή«ένατυπογραφικό».Αυτάτατυπογραφικά
πρέπειναδιπλωθούνσεειδικέςδιπλωτικές
μηχανές.Κατόπινράβονταικαικόβονταιοιάκρες
τουςόμορφα.Γίνεταιένα«ξάκρισμα»,όπωςλένε
οιτυπογράφοι!Έπειτααπόόλεςαυτές
τιςδουλειές,το«σώμα»,δηλαδήτοκυρίωςτμήμα
τουβιβλίουπουπεριέχειτοκείμενο,είναιέτοιμο.
Πώςνακυκλοφορήσειόμωςένασκέτοσώμα;

Πρέπειναείναιντυμένο.Χρειάζεταιένακάλυμμα,
έναεξώφυλλο,σκληρόήμαλακό,πουθα
τοπροστατεύειαπότηφθοράκαιθατοομορφαίνει.
Αντοεξώφυλλοείναισκληρό,τότετομέσαμέρος
τουντύνεταιμεέναζωγραφιστόχαρτίπουλέγεται
«φόδρα».Αυτήηλέξημάςείναιγνωστή.
Τηνξέρουμεόλοιαπόταχοντράκαιακριβάμας
ρούχαπουχρειάζονταιπάνταμιαωραίαφόδρα.

ΒΗΜΑ 9: ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ - ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
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Τ αβιβλίαείναιέτοιμα.Τώραδεμένειπαρά
ναμεταφερθούναπότοτυπογραφείο
στιςαποθήκεςτουεκδοτικούοίκου

καιαπόεκείναδιοχετευτούνσταβιβλιοπωλεία.
Γιαναγίνειγνωστόέναβιβλίοείναιμιαμεγάλη
καιδύσκοληυπόθεση.Χρειάζεταιναδουλέψουν

πολλοίάνθρωποιπουτοέχουνήδηαγαπήσει,
καινααφιερώσουνχρόνογι’αυτό:πωλητές,
διαφημιστές,δημοσιογράφοι,δάσκαλοι,
βιβλιοπώλες,βιβλιοθηκάριοι,ώστε...ναμπορέσετε
νατοανακαλύψετεεσείς,παιδιά.

ΒΗΜΑ 10: ΔΙΑΝΟΜΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ
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Τ οβιβλίοφτάνεισταχέριασας
καιτοδιαβάζετε!Είναιτοσπουδαιότερο
στάδιο!Γιατίανεσείςδεντοδιαβάσετεποτέ,

τότετόσοικόποιπήγανχαμένοι!
Άδικαέγραψεοσυγγραφέαςτηνιστορία.
Άδικατηδιάβασεοεκδότηςκαιηεπιτροπή.
Άδικαέφτιαξετόσεςζωγραφιέςοεικονογράφος.

Άδικαδούλεψανμετόσηπροσοχήοεπιμελητής,
ογραφίστας,ομοντέρ,οφωτομεταφορέας,
οτυπογράφοςκαιτόσοιάλλοιπουέραψαν,
κόλλησαν,μετέφεραν,κουβάλησαντοβιβλίο.
Τώραόμωςπουξέρετεπόσοικόπιασανγι’αυτό,
τοβλέπετεμεάλλομάτι.Μπορείτενατηνπείτε
καιμέσαστηντάξησαςτούτητηνιστορία.
Σίγουραθατηνακούσουνμεενδιαφέρον.

ΒΗΜΑ 11: ΔΙΑΒΑΣΜΑ
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ME ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΙΛΟΖΩΪΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Εμείς θα σας στείλουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα 
καταλόγους μας, έντυπα με αποσπάσματα βιβλίων, 
την εφημερίδα και το newsletter μας, σελιδοδείκτες 
και doorhangers, προσκλήσεις για εκδηλώσεις και 
avant premières, και θα σας ενημερώνουμε για οτι-
δήποτε αφορά τους αναγνώστες των Εκδόσεων 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ. Mε την εγγραφή, θα λάβετε μέρος σε 
κλήρωση από την οποία αναδεικνύονται 100 νικη-
τές που κερδίζουν ένα μυθιστόρημα της επιλογής 
τους κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Eσείς κι εμείς 
πάντα σ᾽ επαφή

Δελτίο ΔΩΡΕΑΝ εγγραφής 
στη ΛΕσχη ΑΝΑγΝΩστΩΝ  ή στο FAN CLUB 

στοιχεία κηδεμόνα (μόνο για παιδιά) Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα

ΕπΩΝυΜο*

τηΛΕφΩΝο*

Ως κηδεμόνας του ανωτέρω ανήλι-
κου αναγνώστη, δίνω την έγκρισή 
μου να λαμβάνει ενημέρωση από τις 
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ για παιδικές-
νεανικές εκδόσεις και εκδηλώσεις.

 * Πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης

ΕπΑγγΕΛΜΑ* γΕΝΕθΛιΑ*

|             |

οΝοΜΑτΕπΩΝυΜο*

τηΛΕφΩΝο* ΚιΝ. τηΛΕφΩΝο E-mAiL

ΔιΕυθυΝση* τ.Κ. ποΛη, πΕΡιοχη*
Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006 και 
τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή 
των στοιχείων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά χωρίς χρέωση 
στο 80011 646 464.

σφΡΑγιΔΑ ΒιΒΛιοπΩΛΕιου

  Ελληνική Λογοτεχνία
  Ξένη Λογοτεχνία
  Ιστορικό Μυθιστόρημα
  Δοκίμια
  Βιβλία Γενικών Γνώσεων
  Βιβλία Πρακτικής Ζωής
  Παιδική – Νεανική Λογοτεχνία
  Άλλο ...............................................

 οΝοΜΑ* γΕΝΕθΛιΑ*

|           |

Γίνετε κι εσείς μέλος στη ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ή γράψτε τα παιδιά σας στο FΑN CLUB μας

ημερομηνία

.......... /.............. /............

υπογραφή κηδεμόνα


