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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) θα δεχτεί προσφορές για την
καλλιτεχνική επιμέλεια της ηλεκτρονικής έκδοσης: ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΡOΧΡΗΣΤΟΣ, Οι
τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στο Φουντουκλί της Ρόδου (1497/98), Αθήνα 2022,
κατά το πρότυπο της προηγούμενης ηλεκτρονικής έκδοσης: Κωνσταντία Κεφαλά, Οι
τοιχογραφίες

του

13ου

αιώνα

στις

εκκλησίες

της

Ρόδου,

Αθήνα

2015:

http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/chae/catalog/book/54
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Το κείμενο είναι στα ελληνικά σε μονοτονικό και σε ορισμένα σημεία σε
πολυτονικό σύστημα και υποσημειώσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Συνοδεύεται από σύντομη και εκτενή περίληψη στα αγγλικά. Πρέπει να υπάρχει
δυνατότητα χρήσης σλαβικών χαρακτήρων και συμβόλων επιγραφικής. Επίσης θα
υπάρχουν ενεργοί σύνδεσμοι στις υποσημειώσεις και στην Βιβλιογραφία. Η
έκταση του κειμένου είναι π. 80.000 λέξεις. Ο αριθμός των εικόνων είναι 170.



Έλεγχος ποιότητας και τελική επιλογή των προς δημοσίευση φωτογραφιών και
σχεδίων, καθώς και ορισμός του μεγέθους και της θέσης τους στο βιβλίο σε
άμεση συνεργασία με τον συγγραφέα και την ΧΑΕ.



Το εικονογραφικό υλικό θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο ενδεχομένως
θα χρειαστεί, κατά περίπτωση, ξεγυρίσματα, ενθέσεις φόντων, διορθώσεις,
κλίμακες στα σχέδια κλπ.



Χρωματική επεξεργασία των φωτογραφιών και των σχεδίων.



Το κείμενο θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με ολοκληρωμένη την δεύτερη
διόρθωση.



Η εικονογράφηση θα είναι ένθετη εντός του κειμένου. Έλεγχος της τελικής
σελιδοποίησης μετά και την τελευταία διόρθωση.



Μακέττα εξωφύλλου και σελιδοποίηση των εμπροσθόφυλλων και οπισθόφυλλων
του βιβλίου σε συνεργασία με τον συγγραφέα και την ΧΑΕ.



Θα γίνουν 3 τουλάχιστον διορθώσεις.



Τα δοκίμια θα παραδίδονται σε μορφή pdf.



Το ηλεκτρονικό τυπωθήτω θα δοθεί από τον συγγραφέα και την ΧΑΕ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ: Το βιβλίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τιμή σελιδοποίησης (χωρίς και με ΦΠΑ) ανά δεκαεξασέλιδο που θα περιέχει τις
παραπάνω εργασίες.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Καταληκτήρια ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών συνοδευομένων από δείγμα
εργασίας ορίζεται το αργότερο η 6η Μαΐου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
chae.secretary@gmail.com και gelikatsioti@gmail.com.
Το Δ.Σ. της ΧΑΕ
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