
Ένα ταξίδι 

στον κόσμο των εκδόσεων



Όλα ξεκινούν από μια ιδέα 

του συγγραφέα

και καταλήγουν σε ένα

ΒΙΒΛΙΟ



Είλαη ηέιεην!!!

Ο συγγραφέας στέλνει το κείμενό του 

στον εκδοτικό οίκο

Ο υπεύθυνος εκδόσεων διαβάζει 

το χειρόγραφο…



Ο υπεύθυνος εκδόσεων παρουσιάζει το 

κείμενο στην εκδοτική ομάδα…

Πνηα είλαη

ε ππόζεζε;

Πνηνη

ζα αγνξάζνπλ

ην βηβιίν;

Θα πάεη

ν ζπγγξαθέαο

ζε ζρνιεία θαη

ζε

βηβιηνπωιεία;

Θα είλαη

εηθνλνγξαθεκέλν;

Σε πνηεο

ειηθίεο

απεπζύλεηαη;



Κι έπειτα στους εκδότες...

Να ην εθδώζνπκε; Εζύ ηη ιεο;

Εγώ πάληωο

ιέω ναι!



Θα ην εθδώζεηε;

Ναη!!!



Γηνύπη!!!

Ζήηω!



Είναι πολλά αυτά που πρέπει να 
συζητηθούν με τον συγγραφέα...

Πόηε ζα εθδνζεί;

Πώο ζα πξνωζήζεηε

ην βηβιίν κνπ;

Πώο ζα πιεξωζώ;

Σε έμη κήλεο πεξίπνπ.

Θα εηζπξάμεηε πνζνζηά

γηα όζα βηβιία πνπιεζνύλ.

Τν ηκήκα δεκνζίωλ ζρέζεωλ

έρεη δηάθνξεο ηδέεο!

Αφού συμφωνήσουν σε όλα, 

υπογράφουν ένα συμβόλαιο



Ήρθε λοιπόν η ώρα να πέσουν όλοι 
με τα μούτρα στη δουλειά...

Θα πνπιήζνπκε

ρηιηάδεο αληίηππα!

Θα ρξεηαζηνύκε αθίζεο

γηα ηα ζρνιεία θαη

ηα βηβιηνπωιείαΕίκαη αζηέξη

ζηελ νξζνγξαθία, 
ηε γξακκαηηθή

θαη ην ζπληαθηηθό!

Πξέπεη λα ππνινγίζω

ην θόζηνο ηνπ ραξηηνύ, 
ηεο εθηύπωζεο

θαη ηεο βηβιηνδεζίαο!



Ενώ ο επιμελητής αρχίζει τη διόρθωση 

του κειμένου, ο υπεύθυνος εκδόσεων 

αναζητά τον εικονογράφο που θα 

φιλοτεχνήσει τις ζωγραφιές του βιβλίου 

και/ή τον γραφίστα που θα αναλάβει 

το εξώφυλλο.

Πώο ζνπ

θαίλεηαη απηό;
Πνιύ θαιό! 

Ειπίδω λα αξέζεη

θαη ζηνλ ζπγγξαθέα!



Αφού γίνουν η διόρθωση και η 

εικονογράφηση του βιβλίου, το υλικό 

παραδίδεται στον γραφίστα, ο οποίος 

πρέπει να “στήσει” το βιβλίο.

Ωξαίν έγηλε!!!



Οι έτοιμες σελίδες του βιβλίου 

αποθηκεύονται σε CD ή DVD

και στέλνονται στον τυπογράφο.



Στο τυπογραφείο...

Αφού τυπωθεί το βιβλίο, 

στέλνεται στο βιβλιοδέτη...

Χξεηάδεηαη

ηδηαίηεξε

πξνζνρή

γηα λα

ηππωζνύλ

ζωζηά

ηα ρξώκαηα!



Στο βιβλιοδετείο...

τα τυπωμένα φύλλα



Ν α ι ! ! !
το βιβλίο είναι επιτέλους έτοιμο

και οι πωλητές το πηγαίνουν στα 

βιβλιοπωλεία...



βρουν!
μπορούν

να το
όλοιΌπου



ΤΕΛΟΣ


