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INVITAȚIE
În perioada 7-31 octombrie 2014 (doar zilele impare) Centrul Național Proedit vă invită
să participați la cursul de tehnoredactare și realizare ebook (40 ore), încheiat cu certificat
ANC.
În secolul 21 tot mai mulți cititori preferă cărțile electronice. Editurile din România sunt în
plin proces de adaptare la noile tendințe de consum și tehnologice. O dată cu ele și angajații lor
se perfecționează în profesii noi, „digitale”. Timp de 40 de ore veți putea descoperi cum au
apărut, de câte tipuri sunt și mai ales, cum se produc eBook-urile.
Lector este Victor Jalbă-Șoimaru, specialist cu experiență în realizarea eBook-urilor, coautor al lucrării „Ghidul tehnoredactorului și formator autorizat. De la print la eBook”. Volum ce
se constituie ca suport de curs și va fi primit de fiecare participant.
Taxa de participare este de 600 lei/persoana. Daca se inscriu mai multi angajati dintr-o
firma, taxa se reduce la 500 lei/persoana. Pentru membrii UER si AER taxa este subventionata
de asociatii, fiind de 400 lei/persoana, indiferent cati angajati se inscriu.
Centrul asigura participantilor dotarile tehnice necesare (laptopuri, tablă interactivă,
software specializat, internet etc.) si alte conditii de pregatire (tarife promotionale, mape
documentare, cofee break). Exista posibilitatea servirii mesei de pranz la preturi foarte
convenabile la parterul cladirii.
La final, participantii dobandesc certificate de absolvire recunoscute de ministerele
educatiei si muncii, precum si pe plan european. Ele vor fi obtinute in urma unor evaluari si
examene derulate in prezenta unor reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Calificari (ANC).
Aveti anexata cererea de inscriere.
Materiale privind Centrul National Proedit, Calendarul activitatilor si evenimentelor pe
anul 2014 precum si alte informatii utile pot fi vizionate pe www.proedit.ro
Cererea completata, diploma de de studii (minim studii medii), o copie a CI/BI precum si
documentul de plata a taxei de inscriere (daca se achita prin banca) se scaneaza si se trimit la
adresa claudiu.istrate@proedit.ro sau adrian.baciu@proedit.ro
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Nu uitați de oferta noastră speciala!
Astfel, pentru cei care s-au înscris/doresc să se înscrie la mai multe cursuri, conferințe,
ateliere, sesiuni de informare etc. se va aplica următoarea grila de reduceri pentru întregul an
2014:
 participare la doua cursuri cu certificat ANC, reducere de 50% la al doilea curs;
 participare la un curs certificat și la o alta activitate (un curs incheiat cu diploma de
participare, conferință, atelier, sesiune etc.), reducere de 100% pentru a doua activitate
 participare la doua cursuri necertificate sau conferințe, ateliere, sesiuni etc., reducere de
50% pentru al doilea eveniment
 participare la 3 sau mai multe evenimente (cursuri, conferințe), se acorda reduceri de
50% pentru fiecare înscriere.
Cursurile se vor desfășura la Centrul National Proedit, situat în București, Piața Presei
Libere nr.1, corp D (Central) et.4, cam 421.
Claudiu Istrate
Manager Centru Proedit
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TEMATICA

Tehnoredactare și realizare eBook
7-31 octombrie 2014 (doar zilele impare)
10 zile, 4 h/zi curs (16.00 – 20.00)

Procesul de tehnoredactare/grafică în ansamblu atât pentru edițiile tipărite, cât și pentru
formatul digital, constituie demers amplu, care pleacă de la discutarea problemelor de software
aferent producției, sisteme de operare, layouturi de tastatură, utilitare, pluginuri, extensii și
scripturi, până la pregătirea și importarea textului în formatul de paginare și aspectele legate de
punerea în pagină (machetare) a unei cărți (formatul, corpul de literă, stiluri, grafică, poziționarea
notelor ilustrațiilor și tabelelor), dar ajungând să abordeze și problemele pe care le presupune
trecerea de pe print în ediție digitală (metadate, introducerea copertei, opțiuni specifice de export
către ePub, opțiuni de validare).
Ce vom parcurge propriu-zis (linii mari cu exemplificări și ramificații pe larg):
1. Ce este cartea (electronică)?
2. Avantajele cărții electronice
3. Redefinirea conceptului de pagină
4. Indexare
5. Dicționarul – de la conținut la funcție
6. Conținut îmbogățit
7. O comunitate globală a cititorilor
8. Interactivitate
9. Securizări și formate
 DRM
 Sisteme DRM „dure“
 Social DRM
10. ePub. Ce este un fișier ePub?
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11. Tipuri de cărți electronice (eBooks)
 Cărți electronice îmbogățite
 Cărți electronice interactive
12. Câte ceva despre HTML și CSS
13. Cum creăm un fișier ePub?
14. Cum validăm un fișier ePub?
15. Cum edităm un fișier ePub?
16. Formate „adiacente“: Mobi, PDF, ePub 3, KF8, iBook
17. Editoare de text și programe de conversie
18. Programe de tehnoredactare profesionistă
19. Crearea manuală vs. automată a fișierelor
20. Dispozitive (Computer PC/Mac, Tabletă, eReader, Telefon, Software vs. Hardware)
21. Producție vz. vânzare (Editorial vs. Retail)
Lector: Victor Jalbă-Șoimaru

