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Kilka s³ów o sk³adzie tekstu
Poni¿sze wskazówki mog¹ okazaæ siê przydatne dla autorów oddaj¹cych swoje prace w formie elektronicznej do wydawnictwa, pracowni komputerowej czy drukarni.
W 99% przypadków otrzymujemy od autorów czy zleceniodawców teksty w formie dokumentów Microsoft Word.
Program ten pozwala na dowolne, nawet najbardziej wymyœlne formatowanie. Jednak¿e dokument worda jest tylko
dokumentem bazowym dla dalszej pracy. Ostateczny sk³ad
publikacji dokonywany jest z pomoc¹ specjalistycznego programu DTP np.: PageMaker, QuarkXpress, InDesign. Z tego
powodu stosowanie jekiegoœ wymyœlnego formatowania
w MS Word jest czyst¹ strat¹ czasu. Ostateczny wygl¹d tekst
uzyska dopiero w procesie sk³adu DTP.
W tekstach przeznaczonych do publikacji najlepiej stosowaæ czcionki powszechnie u¿ywane np. Times New Roman,
Arial. Stosowanie ró¿nego rodzaju ozdobników jest zbêdne,
gdy¿ wygl¹d artyku³u i tak zostanie dopasowany do szaty
graficznej danego pisma czy ksi¹¿ki. Wyró¿niamy tylko rzeczy naprawdê wa¿ne z merytorycznego punktu widzenia (tytu³y, œródtytu³y, definicje, itd.)
Nale¿y unikaæ przechodzenia do nastêpnej linii przy pomocy klawisza enter lub shift+enter. Klawisz enter s³u¿y do
zakoñczenia akapitu. W obrêbie akapitu komputer automatycznie przenosi wyrazy do nastêpnej linijki.
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Odstêpy (spacje)
W jêzyku polskim nie robimy odstêpu przed znakami interpunkcyjnymi oraz po wewnêtrznej stronie nawiasów i cudzys³owów. Prawid³owy zapis wygl¹da tak:
wyraz. Wyraz, wyraz? „wyraz” (wyraz) itd. itp.
Znaki u³amków, wyk³adników potêg, procentów, minut,
stopni itp. stawia siê po liczbach bez odstêpu np.: 100%, x2.
Wyrazy z³o¿one piszemy z dywizem, bez spacji np.:
s³ownik angielsko-polski, Maria Kowalska-Nowak
Wyliczenia
Przy wyliczaniu najlepiej u¿ywaæ pó³pauzy ze spacj¹ np.
– treœæ
– treœæ
U¿ywanie w wyliczeniach specjalnych znaków czcionek
webdings, wingdings np.: ( n ®  è r Ø Ü ) jest niepotrzebne.
O ich u¿yciu decyduje zwykle projektant publikacji.
Przypisy
Jeœli w tekœcie wystêpuj¹ przypisy, najkorzystniej jest u¿ywaæ automatycznego wstawiania przypisów (Word). Zapobiegnie to pomy³kom w kolejnoœci przypisów. W ¿adnym
razie nie nale¿y „rêcznie” wplataæ przypisów w tekst. Kiedy
nie u¿ywa siê programowego wstawiania przypisów, najlepiej umieœciæ je kolejno na koñcu artyku³u lub rozdzia³u.
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Ilustracje
Jeœli w artykule maj¹ znaleŸæ siê zdjêcia, wykresy, rysunki
(a autor czy zleceniodawca posiada je w formie elektronicznej) najlepiej umieœciæ je w osobnych plikach, zaznaczaj¹c
tylko w tekœcie miejsca gdzie maj¹ siê znaleŸæ. Wstawianie
ilustracji do dokumentów MS Word utrudni dalsz¹ pracê nad
publikacj¹.
Dopuszczalne s¹ w zasadzie dowolne formaty zapisu plików graficznych z ilustracjami. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na rozdzielczoœæ i liczbê kolorów. Dla celów druku najczêœciej u¿ywamy formatu TIF lub EPS.
Jeœli skanowanie wykonuje specjalista wystarczy poiformowaæ go o docelowym rozmiarze ilustracji w druku. Specjalista dobierze odpowiednie parametry.
Ilustracje przewidziane do skanowania powinny byæ
mo¿liwie najwy¿szej jakoœci. Jeœli ilustracja jest ju¿ rastrowana tzn. pochodzi z ksi¹¿ki czy czasopisma i ma byæ powtórnie skanowana to nale¿y siê liczyæ ze znacznym pogorszeniem jakoœci w druku.
Uwaga! Ilustracje umieszczone na stronach WWW nie
nadaj¹ siê do druku z powodu zbyt ma³ej rozdzielczoœci.
Wyj¹tek stanowi kilkakrotne pomniejszenie ilustracji.
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Korekta
Ka¿dy tekst pisany przez cz³owieka bêdzie zawiera³ pewn¹ iloœæ b³êdów. Celem niniejszego miniporadnika jest wskazanie takiego sposobu poprawiania b³êdów aby by³ on zrozumia³y dla wszystkich pracuj¹cych nad dan¹ pozycj¹ wydawnicz¹. Nie jest tu istotne czy celem naszego wydawnictwa jest wydanie wizytówki czy encyklopedii. Znaki i techniki korektorskie pozostaj¹ jednakowe dla wszystkich.
Techniki przeprowadzania korekty i znaki korektorskie
Poprawienie b³êdu dostrze¿onego w tekœcie polega na wykreœleniu w tekœcie umownego znaku korektorskiego, a nastêpnie powtórzenie takiego samego znaku na marginesie,
na wysokoœci wiersza zawieraj¹cego dany b³¹d wraz z prawid³owym brzmieniem litery, sylaby, s³owa, czy ca³ego zdania.
Najpopularniejsze znaki korektorskie zamieszczamy w tabelach na kolejnych stronach parzystych. Na s¹siaduj¹cych
stronach nieparzystych umieszczone s¹ przyk³ady zastosowania znaków korektorskich. Zaleca siê wprowadzanie znaków
korektorskich za pomoc¹ pióra, d³ugopisu, pisaka czy o³ówka, unikaj¹c raczej czerwonego koloru. Niebieski czy zielony d³ugopis lub pisak bêd¹ siê idealnie sprawdza³y w tej roli.
O³ówek jest niezbyt wygodny do czytania przez poprawiaj¹cego korektê.
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Znaki korektorskie
Rodzaj b³êdu,
dyspozycja dla sk³adacza
Zmiana b³êdnej litery, cyfry znaku,
wstawienie litery w wyrazie
Zmiana kilku kolejnych liter, sylaby lub
ca³ego wyrazu
Wymiana tekstu w kilku wierszach

Usuniêcie zbêdnej litery lub wyrazu,
wiersza itp.

Wstawienie jednego lub kilku wyrazów

Wstawienie jednego lub kilku wierszy

Wstawienie:
tabeli
ilustracji
wzoru (formu³y)
przypisu
Zamiana miejscami s¹siaduj¹cych ze
sob¹ liter lub wyrazów

Zmiana kolejnoœci wyrazów w grupie
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Znaki korektorskie

Sposób wprowadzania korekty
Jeœli w poprawisnym tekœcie zauwa¿ymu niew³aœciwa literê, cyfrê czy znak,
to znakiem korektorskim przekreœlamy
go. Na marginrsie powtarza siê taka sam
znak a obok niego z prawej pisze siê
w³aœciw¹ literê, cyfrê lub znak. Jeœli
b³êdncyh jest kilka kolejnych kuter lub
sylab postêpowanie nale¿y analogicznie
lecz znaki s¹ nieco inne.
Niekiedy zachodzi potrzeba zamiany
lub usuniêcia grupy wyrazów. zachodzi
potrzeba zamiany lub usuniêcia grupy
wyrazów. Usuniêcie zbêdnych — elemen-tów czy liter zaznaczamy znakiem
korektorskim oraz tzw. kasownikiem.
W ten sposób wstawiamy wyraz kilka
wyrazów. Wstawianie dodatkowych
wierszy zaznaczamy w sposób podobny:
a obok tekst wstawianego wiersza.
Zamianê s¹saiaduj¹cych miejscami
wyrazów oznaczamy podobnie jak zamianê miejscami s¹siaudj¹cych liter.
Czasem koniecznoœci¹ staniemy
przed kolejnoœci zmiany wyrazów w
zdaniu. Natomiast przestawienie wierszy jest obecnie rzadko spotykanym b³êdem.
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Znaki korektorskie
Rodzaj b³êdu,
dyspozycja dla sk³adacza
Przestawienie kolejnoœci wierszy
w porz¹dku oznaczonym liczbami

Przeniesienie z jednego wiersza do
innego litery, czêœci wyrazu, ca³ego
wyrazu lub grupy wyrazów

Przeniesienie wiersza lub grupy wierszy
w inne miejsce sk³adu

Rozci¹gniêcie lub przesuniêcie sk³adu
do oznaczonego miejsca

Powiêkszenie odstêpu miêdzy wyrazami

Zmniejszenie odstêpu miêdzy wyrazami

Skasowanie odstêpu miêdzy czêœciami
wyrazów lub znakami
Wykonanie odstêpu miêdzy wyrazami
lub znakami
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Znaki korektorskie

Sposób wprowadzania korekty
Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteœ jak zdrowie
Widzê i opisujê, bo têskniê po tobie.
Kto ciê straci³. Dziœ piêknoœæ tw¹ w ca³ej ozdobie
Ile ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie,
Jak mnie dziecko do zdrowia powróci³aœ cudem,
(Gdy od p³acz¹cej matki pod Twoj¹ opiekê
Ofiarowany, martw¹ podnios³em powiekê I
zaraz mog³em pieszo do Twych œwi¹tyñ progu
Iœæ za wrócone ¿ycie po dziêkowaæ Bogu),
Tak nas powrócisz cudemna Ojczyzny ³ono.
Tymczasem duszê przenoœ moj¹ utêsknion¹
Panno œwiêta, co Jasnej bronisz Czêstochowy
I w Ostrej œwiecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

Poprawiony tekst
Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteœ jak zdrowie
Ile ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie,
Kto ciê straci³. Dziœ piêknoœæ tw¹ w ca³ej ozdobie
Widzê i opisujê, bo têskniê po tobie.
Panno œwiêta, co Jasnej bronisz Czêstochowy
I w Ostrej œwiecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróci³aœ cudem,
(Gdy od p³acz¹cej matki pod Twoj¹ opiekê
Ofiarowany, martw¹ podnios³em powiekê
I zaraz mog³em pieszo do Twych œwi¹tyñ progu
Iœæ za wrócone ¿ycie podziêkowaæ Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny ³ono.
Tymczasem przenoœ moj¹ duszê utêsknion¹
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Znaki korektorskie
Rodzaj b³êdu,
dyspozycja dla sk³adacza
Powiêkszenie odstêpu miêdzy wierszami

Zmniejszenie odstêpu miêdzy wierszami

Skasowanie odstêpu miêdzy wierszami

Wykonanie odstêpu miêdzy wierszami

Wykonanie wciêcia akapitowego

Zlikwidowanie akapitu
czyli sk³ad w ci¹gu
Wycentrowanie wiersza
(ustawienie na osi)
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Znaki korektorskie

Sposób wprowadzania korekty
Imiê moje: Izmael. Przed kilku laty — mniejsza
o œcis³oœæ jak dawno temu — maj¹c niewiele czy
te¿ nie maj¹c wcale pieniêdzy w sakiewce, a nie
widz¹c nic szczególnego, co by mnie interesowa³o
na l¹dzie, pomyœla³em sobie, ¿e po¿eglujê nieco po
morzach i obejrzê wodn¹ czêœæ œwiata. [...]
Nie ma w tym nic zdumiewaj¹cego. Gdyby tylko
zdawano sobie z tego sprawê, okaza³oby siê, ¿e
niemal wszyscy ludzie, ka¿dy na swój sposób, w
takiej czy innej chwili, ¿ywi¹ wobec oceanu niemal
te same co ja uczucia. Oto macie wyspiarski gród
manhattañczyków, opasany przystaniami, jak indyjskie wyspy rafami koralowymi. Otaczaj¹ go zewsz¹d spienione nurty handlu. Z prawej i lewej
strony ulice wiod¹ was ku wodzie. Najdalszym
skrajem miasta jest plac Battery, kêdy wspania³e
molo obmywaj¹ fale i ch³odz¹ bryzy, które jeszcze
kilka godzin temu nie widzia³y l¹du. Spójrzcie na
t³umy wpatrzone tam w wodê.
Powêdrujcie wokó³ miasta w zadumane niedzielne popo³udnie. PrzejdŸcie od Corlears Hook
do Coenties Slip, a stamt¹d przez Whitehall ku
pó³nocy. Có¿ ujrzycie?
Rozstawieni woko³o ca³ego miasta jak milcz¹ce
szyldwachy, tkwi¹ tysi¹cami i tysi¹cami œmiertelnicy zatopieni w oceanicznych marzeniach. Jedni
wsparli siê o pale, drudzy zasiedli na skrajach pomostów, ci wygl¹daj¹ przez burty [...]
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Znaki adiustacyjne
Znaki adiustacyjne tekstu
Spacjowanie
Usun¹æ spacjowanie
Pismo normalne wœród wyró¿nieñ
Pismo pochy³e (kursywa)
Pismo pó³grube
Pismo grube
Pismo pochy³e pó³grube
Pismo pochy³e grube
Wersaliki
Wersaliki pó³grube
Wersaliki grube
Wersaliki kursywa
Wersaliki kursywa pó³grube
Kapitaliki
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Wprowadzanie znaków adiustacyjnych
Sposób adiustowanie tekstu
u s u n ¹ æ s p a c j o w a n i e spacjowanie pismo normalne
wœród wyró¿nieñ pismo pochy³e (kursywa) pismo pó³grube
pismo grube pismo pochy³e pó³grube pismo pochy³e grube
wersaliki wersaliki pó³grube wersaliki grube
wersaliki kursywa wersaliki kursywa pó³grube Kapitaliki

Poprawiony tekst
usun¹æ spacjowanie s p a c j o w a n i e

pismo normalne

wœród wyró¿nieñ pismo pochy³e (kursywa) pismo pó³grube
pismo grube pismo pochy³e pó³grube pismo pochy³e
grube WERSALIKI WERSALIKI PÓ£GRUBE WERSALIKI
GRUBE WERSALIKI KURSYWA WERSALIKI KURSYWA
PÓ£GRUBE KAPITALIKI
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