Kako z našo pomočjo izdati knjigo v samozaložbi

Si želite izdati knjigo, pa še niste uspeli pridobiti založnika? Ne želite materialnih avtorskih pravic odstopiti
kakšni založbi?
Predlagamo vam izdajo vaše knjige v digitalni obliki.
Zakaj izdati knjigo kot e-knjigo?
Izdaja knjige v samozaložbi v tiskani obliki je veliko dela in za avtorja– samozaložnika kar precejšen strošek. Potem
se pogosto zgodi, da je samozaložniku skoraj nemogoče najti pot do bralcev. Pri tem se srečuje z najrazličnejšimi
problemi, kako priti na knjižne police, z visokimi rabati, z visokimi stroški distribucije…
Izdaja knjige v obliki e-knjige predstavlja bistveno nižji začetni strošek, brez kupov zalog v stanovanju, odpravlja
skrbi kako spraviti knjigo do bralca, pa čeprav ste jo izdali predvsem zase.
Za izdajo e-knjige je potrebno manj časa in tudi strošek izdelave in izdaje je bistveno nižki kot pri tiskani knjigi.
Poleg slikovnega gradiva lahko v knjigo vključite tudi zvočno gradivo.
Zakaj izdati e-knjigo na iTUNES?
Strošek izdaje je bistveno nižji. Ker ni stroškov pošiljanja je vaš strošek distribusije in strošek nakupa na strani kupca
nižji.
Z izdajo knjige na iTunes boste pridobili prodajo v eni največjih knjigarn na svetu.
Izdaja knjige preko iTunes nudi najboljšo možno zaščito pred piratstvom—nedovoljenim kopiranjem.
Kako izdamo e-knjigo?
V založbi pripravljamo e-knjigo za izdajo na povsem enak način, kot pri izdaji knjige za tisk.
To pomeni, da se po uvrstitvi v založniški program in sklenitvijo pogodbe z avtorjem najprej opravi lektura, pridobijo
ilustracije, ipd. Sledi oblikovanje knjige, ki se naredi v formatu e-puba ob upoštevanju pogojev iTunes za objavo
(velikost slik, ipd.), prijavi izdaja in pridobi CIP za knjigo, dodelijo knjigi potrebne kode, opravi avtorjeva korektura,
uredniška korektura in se knjiga objavi preko posebne aplikacije.
Koliko časa traja do izdaje e-knjige?
Po naših izkušnjah traja izdaja od predaje lektoriranega teksta in slikovnega materiala do izdaje okoli 60 dni, pri čemer
je vštet čas za korekture avtorja 7 dni.
Zakonske omejitve pri izdaji e-knjig?
Prav tako kot pri vsakem publiciranje je potrebno tudi pri izdaji e-knjige paziti na avtorske pravice—soavtorjev,
ilustratorjev, idr. sodelujočih pri vsebini knjige ter predhodno urediti s pogodbo avtorske pravice.
Hkrati opozarjamo na določila ZASP, ki določa, da ima založnik tiskane izdaje prednostno pravico izdaje pri e-knjigi.
Kako vam lahko pomagamo pri izdaji e-knjige v samozaložbi?
Pri knjigi, ki jo želite izdati v samozaložbi, vam po vaši želji pomagamo v katerikoli fazi izdaje—pri pridobitvi
lekture, pritegnitvi ilustratorja, pridobitvi CIP, kode, postavitvi e-puba, korekturi urednika ter poskrbimo za objavo na
iTunes, dostavo obveznega izvoda na NUK,idr.
Pogoji izdaje v samozaložbi »z našo pomočjo«
Knjiga izide v samozaložbi in so tako tudi urejene vse prijave, objave, ki se skladno s sklenjeno pogodbo naredijo
izključno po vašem pooblastilu. Tako odgovarja samozaložnik v celoti za vsebino napram tretjim osebam.
Za dogovorjena opravila založbe se predhodno sklene pogodba, kjer se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti
izdaje v samozaložbi. E-pub ostane last založbe in se ne more uporabiti za druge objave. Samozaložnik prejme knjigo
v pregled in v arhiv v obliki pdf file.
Najkrajši rok za prodajo e-knjige preko iTunes je 5 let od izida. Umik knjige pred tem rokom je možen na izrecno
zahtevo izdajatelja in se ta uredi s pogodbo.
Kako pripraviti materiale za izdajo?
Lektoriran tekst se odda v Wordovem dokumentu, slikovno gradivo in ev. zvočno gradivo pa v čim večji resoluciji oz.
višji kvaliteti v datotekah jpeg, npg... Samo dovolj visoka kvaliteta gradiva in prilagoditev tega pogojem objave v
teku postavitve e-puba, omogoča potrebno kvaliteto pri ogledu na zaslonu.
Stroški izdaje knjige v samozaložbi
Stroški izdaje vsake knjige so odvisni od velikosti in zahtevnosti vsebine (dodatka slikovnega, zvočnega materiala,
posebnih zahtev postavitve, ipd.). Enkraten strošek izdelave e-puba pridobitve CIP, in objave je načeloma od
150€+DDV do 300€+DDV. Natančen strošek vam posredujemo po prejemu materiala v odvisnosti od zahtevnosti in
obsega dela. Vsi drugi stroški—distribucije, prodaje, DDV se obračunajo v deležu od prodaje.
Ostale storitve, kot je lektoriranje, izdelava ilustracij, snemanje zvoka, ipd. vam pomagamo pridobiti preko
preizkušenih zunanjih sodelavcev naše založbe, tako da z njimi dogovarjate ali sklepate pogodbe sami. Cena teh
storitev je odvisna predvsem od obsega, imamo pa dogovor o dodatnem popustu na takšne storitve. Odločitev za te
storitve je seveda samo vaša in pomeni z naše strani le pomoč pri izboru kvalitetnih sodelavcev.
Cena e-knjige
Ceno za e-knjigo določite sami. Pri določitvi cene predlagamo, da je ta nekaj nižja, kot bi bila za tiskano knjigo.
Po vaši presoji lahko objavite tudi brezplačno knjigo, pri čemer je strošek izdaje nekoliko višji, saj vam moramo
zaračunati celoten strošek, ker se kasneje ne pričakuje več prihodka od prodaje.

Za več informacij pišite na info@zalozba-obzorja.si ali pokličite na 02 234 81 02.

