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Curs Redactor de carte
2-27 feb 2015 (doar zile lucrătoare pare)
Într-o piaţă a lecturii aflată de ani buni în dificultate, în care concurenţa acerbă dintre actorii
economici e „la ordinea zilei”, calitatea redactării cărţii se dovedește a fi din ce în ce mai
importantă. Din acest motiv Centrul Naţional Proedit vine în sprijinul editurilor prin organizarea
cursului de Redactor de carte, curs autorizat ANC.
Lector al cursului este CĂTĂLIN STRAT, redactor cu mare experienţă, formator autorizat și
autor al Manualul Redactorului de carte, publicat de Editura ProEdit in 2013.
Cătălin Strat este absolvent al Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, în 1996. În
anul 1999 a scris o disertaţie pe tema propagandei comuniste din România, în cadrul unui
masterat de istoria imaginarului şi a mentalităţilor. A publicat studii, articole şi recenzii în Cuvântul,
Curierul românesc, Dosarele istoriei sau Arhivele totalitarismului. Din 1999 s-a ocupat, ca redactor,
de manuale şcolare şi de cărţi pentru copii la Editura Humanitas Educaţional, apoi, din 2007, la
Editura Humanitas. În 2004, împreună cu Doina Jela şi Mihai Albu, a publicat volumul Afacerea
Meditaţia Transcendentală, iar în 2006, împreună cu Sorin Oane, un manual de istorie pentru
liceu.
Cursul, ce totalizează 40 de ore, va avea loc la sediul Uniunii Editorilor din România din Casa
Presei Libere, Corp central, et.4, camera 421, în perioada 2-27 feb 2015 (zile pare), orele 16:0020:00.
Participanţii vor primi și Manualul Redactorului de carte ce va
constitui suport de curs.
La final, veţi dobândi certificate de absolvire recunoscute de
ministerele educației și muncii, precum și pe plan european. Ele vor fi
obţinute in urma unor evaluări și examene derulate în prezenţa unor
reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC)
Aveţi anexata cererea de înscriere.
Taxa de participare este de 600 lei/persoana. Daca se înscriu mai mulţi angajaţi dintr-o
firmă, taxa se reduce la 500 lei/persoană. Pentru membrii UER și AER taxa este subvenţionată de
uniune, fiind de 400 lei/persoana, indiferent câţi angajaţi se înscriu.
Persoanele ce doresc să participe sunt rugate să trimită scanate cartea de identitate,
certificatul de naștere, diploma / adeverința de studii superioare, certificatul de căsătorie /
divorţ (doar pentru doamnele care și-au schimbat numele de la naștere) cât și cererea de înscriere
completată până miercuri, 28 februarie 2015 la adresa claudiu.istrate@proedit.ro.
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Materiale privind Centrul Naţional Proedit, Calendarul activităţilor și evenimentelor pe anul
2014 precum și alte informaţii utile pot fi vizionate pe www.proedit.ro
Informaţii la Claudiu Istrate tel. 0755/096.431, Iolanda Chioaru 0755/096.439 și Adrian Baciu
0755/096.432.
Grăbiţi-vă și folosiţi această oportunitate! Succes!
Nu uitati de oferta noastra speciala!
Astfel, pentru cei care s-au inscris/doresc sa se inscrie la mai multe cursuri, conferinte, ateliere, sesiuni de
informare etc.
Se va aplica urmatoarea grila de reduceri pentru intregul an 2015:
 participare la doua cursuri certificate ANC, reducere de 50% la al doilea curs;
 participare la un curs certificat ANC si o conferinta (atelier, sesiune etc.), reducere de 100% pentru conferinta
(atelier, sesiune)
 participare la doua conferinte (ateliere, sesiuni etc.), reducere de 50% pentru al doilea eveniment
 participare la 3 sau mai multe evenimente (cursuri, conferinte), se acorda reduceri de 50%
pentru fiecare inscriere.

Presedinte UER
Mihai Penescu

Manager
Claudiu Istrate
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Tematica abordata la cursul:
Redactor
Ce este editarea
Înţelesurile unui cuvânt. Editor: întreprinzător, om de cultură, redactor
Scurtă istorie a cărţii şi a editării
Cartea de nonficțiune
Ce sunt cărţile de informare (domeniul nonfiction)
Structura unei cărţi de informare
Domeniile cărţii nonfiction
Redactorul de carte şi celelalte personaje-cheie ale editării
Competenţele redactorului de carte.
Locul redactorului de carteîn echipa editorială
Fişa de post a redactorului de carte
Relaţia redactorului de carte cu autorii. Aspecte de etică
Redactorul de carte şi ceilalţi membri ai echipei editoriale
Colaboratorii externi ai editurilor
Portofoliul
Întocmirea portofoliului.
Ofertă de publicare sau proiect editorial?
Evaluarea unei oferte editoriale
Drepturile de autor
Prevederile legii drepturilor de autor
Atribuţiile redactorului de carte în materie de drepturi de autor
Editarea textului şi a imaginilor
Etapele editării propriu-zise
Iconografia şi legendele
Norme de redactare aplicate în lucrările de nonficțiune
Utilizarea abrevierilor
Regulile privind scrierea cu litere mari
Scrierea cuvintelor şi a expresiilor în limbile străine
Scrierea numelor proprii, a toponimelor şi a hidronimelor
Scrierea datelor cronologice
Scrierea unităţilor de măsură
Scrierea numeralelor
Citarea. întocmirea notelor şi a bibliografiilor
Regulile citării şi tipurile de citate întocmirea şi structurarea unei bibliografii
Indicii şi referințele încrucişate
Ce sunt indicii
Cum se întocmeşte un indice. Metoda tradiţională
Indexarea cu ajutorul calculatorului
Indicii tematici şi indicii preluaţi
Utilizarea referinţelor încrucişate

