Πρόταση Συνεργασίας για την Έκδοση Βιβλίου
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο που αφορά το βιβλίο που
ενδιαφέρεστε να εκδοθεί από τις Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης και επιστρέψετε το στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@eadip.tuc.gr . Σημειώστε τα πλήρη στοιχεία όπως αυτά θα
εμφανίζονται στο σύγγραμμα σας. Τα στοιχεία αυτά θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες,
σχετικές με το υπό έκδοση βιβλίο, που θα βοηθήσουν την Επιστημονική Επιτροπή των
Εκδόσεων να αξιολογήσει το έργο και να εκτιμήσει τα κόστη- οφέλη του.

Γενικές Πληροφορίες:
1.

Τίτλος Βιβλίου:

2.
Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα (Σε περίπτωση συνεργαζομένων συγγραφέων,
παρακαλούμε να δώσετε τα πλήρη ονόματα τους με τη σειρά που αυτά θα εμφανίζονται):

3.

Ακαδημαϊκή ιδιότητα συγγραφέα (εάν υπάρχει):

4.

Στοιχεία Επικοινωνίας (Διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο, e-mail) :

5.
Αναφέρετει ή επισυνάψετε προηγούμενο συγγραφικό έργο του συγγραφέα
(Συμπληρώστε στοιχεία όπως τίτλος, εκδότης, χρονολογία έκδοσης κ.α.):
Α) Δημοσιεύσεις βιβλίων:

Β) Άρθρα σε Περιοδικά:

6.
Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (Κύριες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές
δραστηριότητες):
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Περιγραφή βιβλίου:
1.
Παρακαλούμε όπως περιγράψετε και επισυνάψετε σε ένα κείμενο που δε θα ξεπερνά
τις 500 λέξεις τα βασικότερα σημεία του βιβλίου αναλύοντας όπου είναι δυνατόν τα
παρακάτω:
Σκοπός & θεματικά πεδία που καλύπτονται
Κύρια σημεία & πλεονεκτήματα του βιβλίου
Αν πρόκειται για μετάφραση
Οφέλη για το αναγνωστικό κοινό
Είδος βιβλίου (Σύγγραμμα, συλλογικός τόμος, μονογραφία)
Αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται
Επίπεδο βιβλίου βάσει γνώσεων αναγνωστικού κοινού που απευθύνεται (Εισαγωγικό,
εξιδανικευμένο, προχωρημένο)
Αν το βιβλίο θα συνοδεύεται από επιπρόσθετο υλικό (CDς, βιβλίο εκπαιδευτή, έντυπο
απαντήσεων κ.α.)
Σύγκριση με υπάρχουσες εκδόσεις άλλων συγγραφέων (ποιές οι αδυναμίες τους ή τα υπέρ
τους)
2.
Περιεχόμενα Βιβλίου (Τουλάχιστον σε επίπεδο τίτλων κεφαλαίων και υποκεφαλαίων
δείχνοντας τη ροή του θέματος που καλύπτεται):

3.
Μέγεθος βιβλίου (αριθμός σελίδων ή λέξεων, πιθανές ιδιαίτερες απαιτήσεις όπως
ειδικό μέγεθος, σχήμα, εικονογράφηση, διχρωμία-τετραχρωμία):

Η Αγορά του βιβλίου:
1.
Παρακαλούμε αναφέρετε τη δυνατότητα προώθησης του βιβλίου σε Ακαδημαϊκά
Ιδρύματα. Συγκεκριμένα αναφέρετε Σχολές ή Τμήματα Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα οποία θα
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το βιβλίο ως βασικό ή συμπληρωματικό βοήθημα.

2.
Παρακαλούμε αναφέρετε τη δυνατότητα προώθησης του βιβλίου σε επαγγελματικούς
φορείς (σύλλογοι, επιμελητήρια κ.α.) ή φορείς της διοίκησης (υπουργεία, οργανισμοί, δήμοι
κ.α.) που ενδεχομένως θα επιθυμούσαν να αγοράσουν σημαντικές ποσότητες του βιβλίου.

3.
Παρακαλούμε αναφέρετε τίτλους περιοδικών ,βιβλίων, σχετικές επιστημονικές
εταιρείες και αναγνωρισμένα συνέδρια με συναφές γνωστικό αντικείμενο με το βιβλίο.
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Έκφραση γνώμης για το βιβλίο:
Παρακαλούμε όπως προτείνετε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν την
επιστημονική επιτροπή εκφέροντας την άποψή τους για το περιεχόμενο του βιβλίου
(ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας):

Άλλα Στοιχεία:
Παρακαλούμε όπως σημειώστε όποια συμπληρωματικά στοιχεία για το βιβλίο νομίζετε ότι
είναι χρήσιμα:
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