ВИДАВНИЦТВО
Вимоги до авторських матеріалів
Авторські матеріали приймаються лише в електронному вигляді — по електронній пошті (бажано) або
на електронному носії (флеш-накопичувач, диск CD-R).

Вимоги до оформлення рукопису
Якщо Ви готуєте свій матеріал як рукопис, передбачаючи його подальшу
обробку верстальником видавництва, то головна вимога — Ваш рукопис повинен бути зручним для роботи редактора, коректора і верстальника.
Авторська праця повинна мати титульний аркуш, коротку анотацію
(7–12 рядків інформації про книжку — про що і для кого, розташовується на
другій сторінці) та зміст. У навчальній літературі зміст обов’язково розміщується на початку книжки, в художній — у кінці, в будь-якій іншій — за бажанням автора.
Текст повинен бути набраний на комп’ютері в програмі Microsoft Word і
представлений у форматі .doc або .docx. Нумерація сторінок суцільна. В тексті
не повинно бути поділу на розділи, колонок, розривів сторінок (за виключенням випадку, коли наступна частина тексту починається з нової сторінки),
«примусових» переносів рядків, нерозривних пробілів, гіперпосилань і смарттегів.

Усі ілюстрації повинні бути створені в програмах растрової або векторної
графіки і додатково додані до електронної версії рукопису окремими файлами.
– растрові напівтонові ілюстрації (фотографії) треба надавати у форматах
.tif (.tiff) або .jpg (.jpeg) високої якості (роздільність не менше 300 dpi), кольорова модель — CMYK.
– растрові штрихові рисунки — у форматі .tif (.tiff), роздільність не менше
600 dpi.
– рисунки, підготовлені у програмах векторної графіки, зберігайте у форматі .cdr не вище версії 15.

Вимоги до оформлення готового макету
Якщо Ви готуєте свій матеріал як макет майбутньої книги, то розташовуйте текст саме у тому вигляді, в якому, за Вашим уявленням, з книгою буде зручно працювати читачу. При цьому необхідно додержуватися таких вимог:
– при форматі сторінки А4 (210×297 мм) розмір текстового блоку разом з
колонтитулами — не більше 165×250 мм, що забезпечується полями: верхнє і
нижнє — по 2,5 см, ліве і праве — симетричні по 2,8 см. Кегль шрифту основного тексту не може бути меншим за 10 пт., бажано — 12.
– для видання книжки формату А5 (148,5×210 мм) необхідно або відразу
набирати макет у форматі А5 (розмір текстового блоку с колонтитулами — не
більше 110×170 мм), або зробити макет у форматі А4 с перспективою його подальшого масштабування до формату А5. У другому випадку кегль шрифту основного тексту повинен бути не менше 14, бажано — 16 пт., решта вимог описані вище.

Текст книги до макетування повинен пройти літературну редакцію і корекцію.
Готові макети подаються у форматі .doc (.docx) — для можливості оперативного внесення необхідних виправлень при підготовці до друку, або у форматі .pdf — але у цьому випадку для внесення будь-яких змін макет буде кожного
разу повертатися автору.
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