ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) θα δεχτεί προσφορές για την
φιλολογική επιμέλεια της ηλεκτρονικής έκδοσης: ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΡOΧΡΗΣΤΟΣ, Οι
τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στο Φουντουκλί της Ρόδου (1497/98), Αθήνα 2022.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Γλωσσική επιμέλεια του κειμένου και συνεργασία με τον συγγραφέα για επίλυση
τυχόν προβλημάτων.



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 αντιστοιχίας κειμένου και υποσημειώσεων. Ομοιόμορφη σύνταξη των
υποσημειώσεων και ενοποίηση στις συντομογραφίες σύμφωνα με το σύστημα
Chicago, και ειδικότερα σύμφωνα με την προηγούμενη ηλεκτρονική έκδοση
Κωνσταντία Κεφαλά, Οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στις εκκλησίες της Ρόδου,
Αθήνα 2015: http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/chae/catalog/book/54



Έλεγχος αντιστοιχίας εικόνων και υποτίτλων-λεζαντών και παραπομπών των
εικόνων που περιέχονται στο κείμενο.



Αντιστοιχία σελίδων Πίνακος περιεχομένων και κειμένου.



Χαρακτηρισμός του κειμένου τυπογραφικά (μέγεθος και γραμματοσειρά
στοιχείων τρέχοντος κειμένου, υποσημειώσεων, καταλόγου, κεφαλίδων, τίτλων,
υποτίτλων κ.λ.π.).



Επικαιροποίηση του κειμένου ύστερα από κάθε διόρθωση, έλεγχος και διόρθωση
κάθε πρόσθετης νέας στοιχειοθεσίας (γράμματα και αριθμοί σχεδίων, πρόλογοι,
ευρετήρια κ.λ.π.).



Το κείμενο θα παραδοθεί στον καλλιτεχνικό επιμελητή με ολοκληρωμένη την
δεύτερη διόρθωση.



Συνεργασία με τον γραφίστα για τη σελιδοποίηση κειμένου με ένθετες τις εικόνες.



Θα γίνουν 3 τουλάχιστον διορθώσεις.



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 φιλολογικής επιμέλειας (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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