
KRT - Kurs redakcji technicznej (wiosna 2014) 

 

KURS  

REDAKCJI TECHNICZNEJ   

 15  marca  –  25  maja  2014   

 (95 godzin lekcyjnych)  

 

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek serdecznie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do udziału w kolejnym kursie redakcji technicznej. 

Grafik komputerowy, to w dzisiejszych wydawnictwach połączenie umiejętności redaktora 
technicznego, operatora komputera i  grafika projektanta, dlatego podstawowy kurs redakcji 
technicznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla 
tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe zakresie 
typografii artystycznej, poligrafii, materiałoznawstwa oraz umiejętności kompozycji. 
Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy. 

W programie:  

 grafika wydawnicza – (kroje pisma, budowa książki, rodzaje kompozycji graficznej, kolory, 
projektowanie okładki książki) – zajęcia w pracowni multimedialnej i komputerowej; 

 podział i klasyfikacja wytworów papierniczych, materiały introligatorskie);  

 technika i technologia w redakcji technicznej (przygotowanie maszynopisu do składu, 
ustalenie formatu książki i kolumny, adiustacja tekstu głównego i materiałów 
uzupełniających, opracowanie techniczne wydawnictw specjalistycznych, przygotowanie do 
łamania w różnych technikach druku);   

 kalkulacja wydawnicza i poligraficzna; 

 pracownia komputerowa – praca w programach InDesign, photoshop, CorelDraw: 
makietowanie, skład tekstu, projekt publikacji. 

Zajęcia prowadzą: 

mgr Mieczysław BANCEROWSKI – ponad 42 lat pracy zawodowej, artysta grafik, współpraca z różnymi 
wydawnictwami (m.in. PIW, Czytelnik, Muza, Nowa Era). Wykładowca Techniki projektowania graficznego na 
studium podyplomowym wydziału poligrafii Politechniki Warszawskiej. W ramach grafiki wydawniczej 
specjalizuje się w projektowaniu: wnętrz książek i czasopism, projektach okładek i stron tytułowych, 
projektowaniu wszelkiego rodzaju akcydensów, afiszów i plakatów, projektowaniu znaków firmowych oraz 
kalendarzy. Zajmuje się także fotografią. Poprowadził szkolenia organizowane przez PTWK dla wydawnictw 
m.in.: WSiP, Stentor oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Wieloletni wykładowca podstawy grafiki, grafiki komputerowej, poligrafii i redakcji technicznej na kursach 
PTWK. mgr Krzysztof ZGLECKI – ponad 48 lat pracy zawodowej. Ceniony redaktor techniczny 
współpracujący z wieloma wydawnictwami m.in.: PWN, WSiP, UW, WNT  oraz Ośrodkiem Ochrony Zabytków 
Krajobrazu; były dyrektor d/s techniczno- produkcyjnych w Wydawnictwie LINIA. Nauczyciel akademicki i 
wykładowca w Policealnym Studium Szkoły Poligraficznej. Poprowadził szkolenia organizowane przez PTWK 



dla poszczególnych wydawnictw m.in.: Muza, LexisNexis, C.H. BECK, STENTOR, WSiP oraz Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, Działu Wydawnictw Ministerstwa Sprawiedliwości, Wydziału Psychologii UW. 
Wieloletni wykładowca zajęć z techniki i technologii w redakcji technicznej, typografii, korekty technicznej na 
kursach PTWK. 

 

 Szkolenie (95 godzin lekcyjnych) odbędzie się:  

 15  marca  –  25  maja  2014 

(soboty i niedziele) 

 Szczegółowy grafik zajęć: 

15 marca 2014,                    godz. 10:15 - 16:00 

16 marca 2014,                    godz. 10:00 - 14:45 

22 marca 2014,                    godz. 10:00 - 14:45 

23 marca 2014,                    godz. 10:00 - 14:45 
  

05 kwietnia 2014,                 godz. 10:00 - 14:45 

06 kwietnia 2014,                 godz. 10:00 - 14:45 

12 kwietnia 2014,                 godz. 10:00 - 14:45 

13 kwietnia 2014,                 godz. 10:00 - 14:45  

26 kwietnia 2014,                 godz. 10:00 - 14:45 

27 kwietnia 2014,                 godz. 10:00 - 15:30 
  

10 maja 2014,                      godz. 10:00 - 15:30 

11 maja 2014,                      godz. 10:00 - 15:30 

17 maja 2014,                      godz. 10:00 - 15:30 

18 maja 2014,                      godz. 10:00 - 14:45 

24 maja 2014,                      godz. 10:00 - 14:45 

25 maja 2014,                      godz. 10:00 - 11:45 

  Koszt kursu:     2.370,00 złotych brutto. 
Możliwość rozłożenia płatności na 3 raty dla osób indywidualnych. Dla członków 
PTWK mających opłacone składki członkowskie  – 10% zniżki. 

 Szkolenie odbywa się w Zespole Szkół Poligraficznych w Warszawie,  
ul. Stawki 14 (róg ul. Jana Pawła II).  

  Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 15 osobowych. 

  Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda). 

 Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu. 

 Zgłoszenia prosimy nadsyłać  

do 7 marca 2014 


