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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Η Φιλοσοφική Σχολή έχει εγκαινιάσει µία νέα σειρά, τα παραρτήµατα του περιοδικού Αριάδνη
(Ariadne Supplements), και πρόκειται να εκδώσει εντός των εποµένων µηνών τα Παραρτήµατα
αρ. 2 και 3 (το Παράρτηµα αρ. 1 έχει ήδη ανατεθεί). Για τον σκοπό αυτό καλεί τους
ενδιαφεροµένους να υποβάλουν γραπτή προσφορά για το Παράρτηµα αρ. 2 σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.
Η γραπτή προσφορά πρέπει να δηλώνει το κόστος συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και
τον εκτιµώµενο χρόνο της παράδοσης του σελιδοποιηµένου κειµένου πριν από τις πρώτες
διορθώσεις. Η οικονοµική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντοµο βιογραφικό όπου
να αποτυπώνεται η εµπειρία του επιµελητή/σελιδοποιητή στο αντικείµενο και ένα ολιγοσέλιδο
δείγµα δουλειάς (PDF ή JPEG).
Η επιλογή θα γίνει µε κριτήρια (α) την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά η οποία θα καλύπτει και τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές και (β) την
αποδεδειγµένη εµπειρία των ενδιαφεροµένων σε ανάλογες επιστηµονικές εκδόσεις.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι -ες να απευθύνουν την προσφορά τους προς την
Εταιρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και να την
αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dean@phl.uoc.gr ως τις 2 Μαΐου 2018.

Η κοσµήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής

Καθηγήτρια Λουκία Αθανασάκη*
(*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που είναι κατατεθειµένο στο αρχείο της Κοσµητείας)
Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου 74100 Ρέθυµνο, Κρήτη Gallos Campus GR-74100 Rethymno, Crete
tel. +30 28310 77780-81 fax +30 28310 77782 email dean@phl.uoc.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το έργο πρέπει να εκτελεστεί σύµφωνα µε τις παραδεδεγµένες αρχές µίας σύγχρονης
ηλεκτρονικής σελιδοποίησης - επιµέλειας και µε τον αρτιότερο κατά το δυνατόν ποιοτικά τρόπο.
Ειδικότερα:
Θα παραδοθεί στον επιµελητή ανοιχτό word αρχείο 110.000 περίπου λέξεων το οποίο
είναι τοποθετηµένο σε κρυπτογραφηµένη σελίδα της Κοσµητείας και η απαραίτητη πρόσβαση
σε αυτό.
O τόµος φέρει τον τίτλο Gods and Mortals in Greek and Latin Poetry. Studies in honor
of Jenny Strauss Clay και αποτελείται από Φωτογραφία της τιµωµένης, Πρόλογο, Πίνακα
Περιεχοµένων, Εισαγωγή, 18 άρθρα και Ευρετήριο χωρίων και κυρίων ονοµάτων.
΄Ολες οι µελέτες είναι γραµµένες στην αγγλική γλώσσα, κάποιες όµως περιλαµβάνουν
λατινικά και κάποιες εκτενή αρχαία ελληνικά παραθέµατα, σε πολυτονικό φυσικά.
Οι υποσηµειώσεις θα επανα-αριθµούνται από τον αρ. 1 σε κάθε ξεχωριστό
κεφάλαιο/άρθρο του βιβλίου.
Το υλικό έχει υποστεί επεξεργασία – φιλολογική επιµέλεια (γλωσσική επιµέλεια και
διορθώσεις περιεχοµένων των κειµένων, έλεγχο αναφορών και σηµειώσεων, µορφή κειµένου)
(Α΄ Φάση).
Απαιτείται εκ νέου επεξεργασία (β΄ φάση) όλων των κειµένων και παραθεµάτων,
σελιδοποίηση και γενικότερη ηλεκτρονική/τυπογραφική επιµέλεια όλου του τόµου, σύνταξη
ευρετηρίων καθώς και συνεχής συνεργασία µε τους επιστηµονικούς υπευθύνους της έκδοσης
του τόµου. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αυτής (Β΄ φάση) της επιµέλειας, τα ηλεκτρονικά
δοκίµια θα επιστραφούν σε αρχεία .pdf στους επιστηµονικούς επιµελητές για τελικές
διορθώσεις, µετά τις οποίες θα ολοκληρωθεί πλήρως η σελιδοποίηση.
Για το ευρετήριο θα δοθεί από την εκδοτική οµάδα στον επιµελητή κατάλογος των
ληµµάτων (χωρίων και κυρίων ονοµάτων). Απαιτείται µόνο το στήσιµό του και η εύρεση των
σελίδων που απαντούν τα λήµµατα.
Απαιτείται τελικός έλεγχος και αποστολή του τελικού αρχείου στο Τυπογραφείο καθώς
και επίβλεψη της εκτύπωσης / έλεγχος της εκτύπωσης σύµφωνα µε το δοκίµιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
(συνάπτεται δείγµα του πρώτου παραρτήµατος που αποτελεί και το πρότυπο της νέας σειράς)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: 23.5mm x 15.5mm x 20mm (περίπου)
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ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ: Minion Pro (Regular, Italics, Semibold, SemiboldItalics)

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: a) κυρίως κείµενο: 11, διάστιχο: 13,2
b) υποσηµειώσεις: 8 διάστιχο: 9.6
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: 22.9 x 15.2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: 2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: 2.2
Text box: 11.0

(ΠΛΑΤΟΣ 15.2-2-2.2=11)

ΠΑΝΩ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: 2 Header: 1.7

1.5 (running header)

ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ: 3.4
box: 17.5

Text

(length= 22.9-3.4-2)

Αριθµός σελίδων: επάνω (upper edge)
Υπέρτιτλος: αριστερή σελίδα =όνοµα συγγραφέα, δεξιά σελίδα = τίτλος άρθρου

Η

σελιδαρίθµηση µε 10 στιγµές Regular, οι κεφαλίδες µε Italics 9 στιγµών.

Το υλικό θα παραδοθεί σε ψηφιακή µορφή (εκτυπώσιµα pdf αρχεία, µη κλειδωµένα) στο
Τυπογραφείο και στην Κοσµητεία της Φιλοσοφικής Σχολής.
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