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Usługi wydawniczo-drukarskie  

w Naukowym Wydawnictwie IVG 

 

Obowiązuje od 22.07.2021 

 

Zakres działalności Wydawnictwa 

 

1. Podstawowym celem Wydawnictwa jest wydawanie i rozpowszechnianie prac nauko-

wych i dydaktycznych, materiałów konferencyjnych i informacyjnych oraz innych opra-

cowań (w postaci skryptów, podręczników, monografii, publikacji ciągłych, publikacji 

zbiorowych, serii wydawniczych oraz dokumentacyjno-informacyjnych) służących po-

trzebom instytucji. 

2. Do zadań Wydawnictwa należy w szczególności: 

a) Obsługa procesu wydawniczego opracowań przyjętych do realizacji; 

b) Obsługa administracyjna procesu recenzyjnego; 

c)  Przygotowywanie niezbędnych materiałów do zawarcia umów z uczestnikami pro-

cesu wydawniczego, tj. autorami, redaktorami naukowymi, recenzentami, tłuma-

czami, osobami wykonującymi skład oraz zajmujące się grafiką; 

d) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji realizowanych prac; 

e) Organizacja i poszukiwanie kanałów dystrybucji i sprzedaży wydawnictw własnych; 

f) Promocja publikacji na konferencjach i imprezach organizowanych przez Wydawnic-

two, w Social Media, czasopismach, na stronach internetowych oraz w zależności od 

potrzeb, poza Wydawnictwem; 

g) Prowadzenie rejestru i indeksowanie własnych publikacji w różnych Bazach Danych 

krajowych i zagranicznych; 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
http://www.publishinghoseivg.co.uk/
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h) Współpraca z Bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w celu przekazania egzempla-

rza obowiązkowego; 

i) Współpraca z innymi jednostkami w zakresie kształtowania polityki wydawniczej; 

j) Inicjowanie innych działań zmierzających do rozwoju Wydawnictwa. 

 

 

§  

Proces wydawniczo-drukarski książek, czasopism                                                 

Naukowego Wydawnictwa IVG 

 

 

Proces wydawniczo-drukarski jest uzależniony od danego zamówienia oraz wydawanej pu-

blikacji przez nasze Wydawnictwo, poniżej prezentuję wyłącznie przykład: 

1. Przyjęcie tekstu, manuskryptu, artykułu.  

2. Recenzja naukowo-wydawnicza.  

3. Umowa wydawnicza. 

 4. Redakcja i korekta językowa.  

5. Przygotowanie składu komputerowego do druku lub/i wersji elektronicznej.  

6. Opracowanie okładki książki.  

7. Nadanie numeru ISBN krajowego lub/i zagranicznego.  

8. Kontrola Redakcyjna.  

9. Wydanie książki w formie druku lub/i cyfrowej (w systemie OPEN ACCESS lub na sprze-

daż na rynku lokalnym lub międzynarodowym).  

10. Indeksowanie publikacji w Bazach Danych. 

11. Promowanie publikacji na rynku krajowym lub/i zagranicznym.  

12. Honorarium autorskie dla autora/autorów wynosi ustalona marża procentowa ceny sprze-

danego egzemplarza.  

 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
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§  

Cennik dla naszych Klientów 

 

Recenzja naukowo-wydawnicza 

1. Stawki za recenzje wydawnicze publikacji            

w języku polskim: 

a) Monografie  

b) Podręczniki  

c) Skrypty  

d) Artykuły naukowe  

 

2. Stawki za recenzje wydawnicze w języku               

obcym: 

a) Monografie  

b) Podręczniki  

c) Skrypty  

d) Artykuły naukowe  

 

 

 

• 200 zł za 1 arkusz autorski  

• 200 zł za 1 arkusz autorski  

• 200 zł za 1 arkusz autorski  

• 200 zł za 1 arkusz autorski  

 

 

 

• 300 zł za 1 arkusz autorski  

• 300 zł za 1 arkusz autorski  

• 300 zł za 1 arkusz autorski  

• 300 zł za 1 arkusz autorski 

Stawki za prace wydawnicze 

 

1) redakcja językowa  

2) redakcja językowa w języku obcym  

3) kontrola redakcyjna  

4) korekta językowa  

4) tłumaczenie z języka polskiego na język angielski  

5) tłumaczenie z języka obcego na język polski  

6) weryfikacja tekstu w języku obcym przez native 

speakera 

7) redakcja naukowa przez członków Komitetu              

Redakcyjnego 

 

4) skład komputerowy: 

• prace proste do druku (do 25 tabel i rysun-

ków)  

 

 

• 350 zł za 1 arkusz wyd.  

• 450 zł za 1 arkusz wyd.  

• 150 zł za 1 arkusz wyd.  

• 240 zł za 1 arkusz wyd.  

• 600 zł za 1 arkusz autorski  

• 600 zł za 1 arkusz autorski  

• 320 zł za 1 arkusz autorski  

 

• 200 zł za 1 arkusz autorski 

 

 

 

• 100 zł za 1 arkusz wyd.  

 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
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• prace utrudnione do druku 

• prace proste do wersji cyfrowej                         

(do 25 tabel i rysunków)  

• prace utrudnione do wersji cyfrowej 

5) projekt układu typograficznego  

6) projekt okładki  

8) Nadanie ISBN w Polsce dla książki 

9) Nadanie ISBN w Wielkiej Brytanii dla książki 

• 250 zł za 1 arkusz wyd. 

• 100 zł za 1 arkusz wyd.  

 

• 250 zł za 1 arkusz wyd. 

• 140 zł za 1 arkusz wyd. 

• Od 500 zł 

• 100 zł 

• 300 zł 

 

*Cennik jest tylko orientacyjny, cenę i termin wykonania usługi proponuje redaktor po prze-

czytaniu.  

 

§ 

 Druk książek 

 

Informacje aktualne o naszych produktach wydawniczych znajdują się na stronie Naukowego 

Wydawnictwa IVG w zakładce Oferta wydawnicza oraz Platforma drukarni.  

 

Wycena wydruku i wydania publikacji 

 

Druk książek 

optymalnie od 1 do 3000 

Oprawa: twarda, miękka, zeszytowa. 

Oprawa miękka, klejona. Okładka wykonana z kartonu jednostronnie powlekanego 

250g/m2. 

Oprawa twarda. Okładka wykonana z kaszerowanej tektury introligatorskiej. 

Powierzchnia okładki uszlachetniona laminatem połysk lub matowy. 

Strony czarnobiałe drukowane są na papierze offsetowym w gramaturach 70-90 g/m2 

lub na papierze objętościowym Ecobook v2.0. 70 g/m2. 

Strony kolorowe drukowane są na papierze kredowym 100-200 g/m2, offsetowym 70-90 

g/m2 lub na papierze objętościowym Ecobook v2.0. 70 g/m2. 

Nowe technologie druku w kolorze i mono w każdym nakładzie. 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
http://www.publishinghoseivg.co.uk/
mailto:office@publishinghouseivg.co.uk
http://www.wydawnictwoivg.pl/oferta.htm
http://www.wydawnictwoivg.pl/zgloszenie_publikacji_do_wyceny_wydawnictwa_ivg.htm
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Uszlachetnienia poprzez: folię złotą lub srebrną, lakierem UV, lakierem puchnącym, soft to-

uch, folię nierysującą, tłoczeniem, hotstamping. 

Oprawa: szyta, szyto-klejona, klejona. 

Drukujemy we wszystkich formatach: format dowolny od A4 do A6. 

Dokładny podstawowy format do druku: 

- A-6 (105x148) 

- A-5+ (155x230) 

- A-5 (148x210) 

- B-5 (170x240) 

- S6 (125x195) 

- A-4 (210x297) 

Przykładowa wycena druku książki: 

Format B-5 (170x240), oprawa miękka z połyskiem lub matowa, blok klejony, ilość stron 

czarno-białych 100, papier offsetowy 90g, ilość egzemplarzy drukowanych 300 

 – 7,52 zł netto/egz. 

 

Format B-5 (170x240), oprawa twarda z połyskiem lub matowa, blok klejony, ilość stron 

czarno-białych 100, papier offsetowy 90g, ilość egzemplarzy drukowanych 300  

– 12,28 zł netto/egz. 

 

 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
http://www.publishinghoseivg.co.uk/
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Oprawa miękka 

 

 

Oprawa twarda 

 

 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
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Oprawa zeszytowa 

 

Oprawa klejona 

 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
http://www.publishinghoseivg.co.uk/
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 Oprawa szyta 

 

  
Pakowanie pojedynczych egzemplarzy w folię termokurczliwą PCV. 

http://www.wydawnictwoivg.pl/
http://www.publishinghoseivg.co.uk/
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