BOJAN EKSELENSKI:

Knjiga ali E-knjiga – za obe veljajo ista
pravila
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Ideja
Pisanje
Prvo urejanje
Nekajmesečno medenje v
predalu
Vnovično urejanje
Urednik
Lektor
Objava











Ideja je stvar domišljije in
uvida
Pisanje je stvar obrtniških
veščin
Urejanje je sposobnost
samokritičnega vpogleda v
lastno delo
Sodelovanje z urednikom je
disciplina
Sodelovanje z lektorjem je
nujnost
Objava je odvisna od
zunanjih dejavnikov

TAKOJ NA ZAČETKU PODAJAM KLJUČNO MODROST:
AVTORJI PRISPEVAMO VSEBINO, VSI DRUGI V PROCESU OBJAVE PA
OBLIKO.











V Sloveniji ni občih
standardov

Vi, torej avtorice in avtorji,
ste v ustvarjalnem procesu
zato, da idejo pretvorite v
 Pri poeziji je še najmanj
zmešnjave
objavljivo literarno delo.
 Pri prozi ni jasnih in merljivih
 Vaše delo je vsebina, vsebine
definicij
in še 1x vsebina.
Zlasti pri pripravi besedila
 Za oblikovanje poskrbijo
vlada popolni kaos
ljudje pri pripravi končne
Avtor napiše besedilo in ga
publikacije (knjige, revije
preda drugim v procesu
...)
ustvarjanja publikacije.
 Vaša naloga je besedilo
Danes je standardno orodje
zapisati v obliki, ki
za pisanje računalnik
maksimalno olajša delo
(prenosni ali namizni)
uredniku, lektorju in
oblikovalcu.
Tablica in telefon nista
primerno orodje.
 V Sloveniji vse preveč
avtorjev želi igrati tudi vlogo
oblikovalcev.
Avtorji, ki so sami sebi oblikovalci v Wordu, masakrirajo svoje
delo.


Za pisanje običajno uporabljamo Microsoft Word
 Velika večina uporablja privzeto predlogo, kar je
neučinkovito.
 Mnogi ne zanjo uporabljati sloge, ki so eden
najuporabnejših delov Worda.
 Veliko avtorjev želi tudi oblikovati svoj končni
izdelek, za kar pa Word običajno ni primerno
orodje.
 Uporaba brezplačnih alternativ, kot so Libre ali
Open Office so OK, dokler besedilo ne gre za
izdelavo e-knjige
 Uporaba Microsoftovih orodij je priporočljiva,
ker v paketu pride celovit nabor orodij. Tudi tu
velja – ni zastonj kosila.





Literarne revije v ZDA in drugih razvitih trgih večinoma zahtevajo prispevke
v točno določeni obliki.
Zahtevajo sledeče:
Uporabljene morajo biti fiksne pisave, torej takšne, kjer sta m in i enako široka.
 Besedilo mora biti na A4 strani, robovi morajo biti:













2,5 cm levo in spodaj
3,75 cm desno in zgoraj

Noga dokumenta se ne uporablja
Glava dokumenta se uporablja, če ni drugače navedeno
V glavi dokumenta je samo številka strani, če urednik zahteva, tudi ime poglavja,
nastavite odmik od vrha strani 2,5 cm.
Priporoča se pisava Currier New, velikosti 12 pt z dvojnim razmikom in brez odmika
pred ali po odstavku
Za oblikovanje vsebine se uporabljajo slogi oblikovanja, ki so v službi zgolj vsebine
in ne končne oblike (naslovi, odstavki zaradi vsebine in ne videza).
Zamik prve vrstice pri A4 formatu nastavite na 1,25 cm, poravnava besedila pa
vedno levo.












Naredite si sloge navadni, Naslov 1, Naslov 2 in Naslov 3.
Za pripravo za tisk ne potrebujete nobenih drugih slogov.
Za sloge Naslov 1 .. 3 lahko (če ni drugače navedeno) določite
razmik za odstavkom, in sicer 24 pt (2 vrstici).
V besedilu ne uporabljajte orodja za sezname, temveč seznam
ročno naredite, obliko kasneje določi oblikovalec.
Neoštevilčen seznam – (x) Član seznama
Oštevilčen seznam – 1. Član seznama
Zavrnite ponujeno samodejno številčenje ali označevanje.
Prazno vrstico, ki je prazna zaradi vsebinskih razlogov, označite
z znakom #
V ameriških revijah, ki plačujejo prispevke po besedah, je
vrstica, označena z # vredna za vrstico besedila













Ob uporabi prej navedenih pravil gre v eno vrstico natančno 60 znakov
in na stran natančno 25 vrstic.
Skupaj je to natančno 1500 znakov
Temu rečemo ena standardna avtorska stran
Zaradi razumljivejšega štetja dolžine besedila razviti trgi poznajo
mersko enoto standardna beseda.
Standardna beseda je dolga natanko 6 znakov besedila in presledkov.
Konkretno je v eni vrstici natančno 10 besed, na eni strani jih je 250.
Na razvitih trgih je plačilo vedno v centih/besedo.
Dolžino besedila preprosto dobite tako, da preštejete strani x 250 in
vrstice x 10.
Dolžina se vedno zaokroži na cele stotice – ne zapišemo 2249 besed ali
2251, temveč 2200 oz. 2300.








Na strani je natanko 25
vrstic besedila s po 60
znaki
Slog naslova je enak telesu
besedila
Smisel slogov je v
vsebinski ureditvi in nima
nobene zveze z dejanskim
videzom publikacije
Številka strani je del
glave, odmik je takšen, da
predstavlja t.i. „nulto“
vrstico in je dva vrstična
presledka odmaknjena od
prve vrstice.

 Prazna

vrstica zaradi vsebinskih razlogov je
označena z #
 V zamik odstavka lahko postavite kvadrat.



Prva stran ne šteje, ni oštevilčena in na njej so samo:
Naslov besedila
 Avtorstvo
 Dolžina besedila
 Kontaktni podatki











Ko določate številčenje strani, določite, da začne z 0 in da je
prva stran drugačna od ostalih (na prvi strani se ne izpiše
zaporedna številka)
Nikamor ne vpisujete kakšnih copyright in podobnega, saj s tem
užalite urednika, v civiliziranih državah vedo, kaj je
spoštovanje avtorskih pravic.
Slike ne vnašamo fizično, temveč jih priložimo, a na mestu,
kjer naj bo slika, zapišemo samo ime datoteke
(<MojaLepaSlika.jpg; Moja lepa slika>
Tudi tabele se vnašajo na podoben način.
Na naslednjem slajdu so kartice z lastnostmi.









Na sliki je t.i. „nulta“ stran.
Z njo se na večini razvitih
literarnih trgih začne vsako
zaključeno literarno delo.
Vsebuje temeljne podatke o
literarnem delu
Ko pošljete natisnjeno
besedilo uredniku, je ta
stran vedno na vrhu.
Če se zahteva šifra, potem
se namesto imena in
priimka zapiše samo šifra, a
ostali potrebni podatki v
skladu z navodili razpisne
komisije











S predstavljeno obliko je zagotovljeno, da imajo urednik,
lektor in oblikovalec pri svojem delu najmanj težav
V normalnem svetu urednik preprosto zavrže besedilo, če ne
ustreza standardu.
V razpisih običajno niso navedeni pogoji oblikovanja besedila,
ker se ve, kaj je standard. Tako ne more priti do zadrege glede
ustreznosti pogojem.
Izjemoma uredništva zahtevajo drugačno obliko, ki je posledica
kakšne specifike.
Takšna oblika je tudi najprimernejša za pretvorbo v e-knjigo
Oblikovalec tako oblikovan dokument zlahka pretvori v xHTML
in naprej v ePub, mobi ali pdf.
Avtor odloča o vsebini, oblikovalec pa o obliki končnega
izdelka.

Prozna dela v razvitem svetu kategorizirajo tudi glede na dolžino, kar je
zaradi različnih teoretičnih interpretacij edino smiselno. Zaradi različnih
okoliščin je metrična razdelilna shema kar smiselna.
 Črtica, miniatura (pojavila se po 1990) – 1000 besed (4 strani)



20-besednica (vsebuje natanko 20 besed, ki jih prešteje Wordov črkovalnik)
50-besednica (vsebuje natanko 50 besed, ki jih našteje Wordov črkovalnik)

Kratka zgodba – do 7500 besed (do 30 strani)
 Zgodba – od 7500 do 17.499 besed (30 – 70 strani)
 Novela – 17.500 . 39.999 besed (70 – 160 strani)
 Roman – 40.000 in več besed (160 in več standardnih strani)
Roman je edino prozno delo, ki je lahko razdeljeno na poglavja, saj gre
za strukturirano prozno delo.
Novela je sicer lahko tudi samostojno prozno delo, a načeloma ne
vsebuje poglavij, saj ne gre za strukturirano pripoved. Novele in krajša
prozna dela se običajno pojavljajo v raznih zbirkah.











S prej navedeno metrično definicijo se verjetno ne strinja
skoraj noben slovenski literat. Če dobro premislite, se dolžina
besedil kar precej dobro prilega definicijam, ki jih uporablja
znaten del stroke. Ker literatura ni eksaktna znanost, ne bo
nikoli 100% strinjanja pri definicijah.
Metrične delitve se uporabljajo zaradi lažjega urejanja,
razpisov in plačevanja.
Ne pozabite, civilizirani literarni trgi poznajo nekaj, čemur
rečejo plačila in veliko teh trgov skoraj ne pozna izključno
javnega financiranja literarnih revij.
V vlogi urednika edine literarne revije za spekulativno fikcijo
vem, da prej navedeni standardi in merila bistveno olajšajo
delo.
Pri poeziji je običajna merska enota pesem, a oblikovna pravila
so načeloma ista, saj tudi za poezijo velja isto – avtor dostavi
vsebino, drugi jo pripravijo in objavijo.













Pisanje proze je najprej obrt in ne poklicanost od nedoumljive muze
onkraj vesolja.
Najprej je potrebno obvladati in izpiliti temeljne obrtniške veščine.
Šele po temeljitem znanju pravil in pridobljeni dovolj obširni praksi, si
lahko dovolite kršenje pravil, kar lahko (ni pa nujno) pripeljejo do
umetnine.
Podajanje zgodbe v prozni obliki združuje zlasti obvladovanje
obrtniških pravil, izobraženost, občutek za podajanje zgodbe,
pismenost in talent.
Samo majhen delež dobrih obrtnikov se lahko približa umetnosti.
Umetnost ne pomeni tekmovanje v kršenju pravil in jezikovnem
pozerstvu, temveč produciranje dodane estetske vrednosti.
Kiparska umetnina se gotovo loči od obrtniškega nagrobnega
spomenika ali kičastega mavčnega konja pred bogataško hišo.
Ne vihajte nosu nad obrtniško brezhibnimi deli. Poleg kiparske
umetnine je potreben tudi lep nagrobni spomenik.















Ne opisuj, temveč pripoveduj.
Jezik naj bo v službi propovedi in ne obratno.
Dialogi naj bodo naravni.
Obvladuj tempo podajanja dogajanja, zlasti tokove pozornosti.
Pazi na dogodkovne prekinitve.
Če že moraš opisovati, poskusi uporabiti načelo mojstervajenec.
Ko obvladaš pripovedovanje, lahko pokažeš.
Pazi na strukturo pripovednih niti.
Število likov in pripovednih niti naj bo v skladu z dolžino
proznega dela.
Ne postavljaj svoj besedni zaklad in sposobnosti tvorjenja
eksotičnih stavčnih konstrukcij pred bistvo pripovedi.
Ponavljam – pazi na tempo pripovedi.
Pazi na čase in perspektivo. Bodi konsistenten.












Bralca morate v poplavi literarnih del prepričati, da je ravno vaš
izdelek vreden pozornosti.
Naslednja misija je, da ga besedilo pritegne.
Ko začne brati, ga pripravite, da bo želel obrniti list papirja.
Bralca ne žalite z očitnim.
Dovolite njegovi domišljiji pot med vrsticami besedila.
Pozersko pisanje pustite pozerjem (naj ne bo besedilo pred zgodbo).
Uporabite čim naravnejši jezik, zlasti pri dialogih.
Vulgarizme, tujke, germanizme ipd. uporabite zaradi vsebine in ne
zato, da pokažete, kako veliko tujih besed poznate in kako kul ste.
Preden se podate na misijo pisanja, se posvetite ciljni publiki.
Če se na kritiko vašega dela odzovete z besedami, da pišete zase in
vaše umetnosti nihče ne razume, potem sebi in svetu naredite uslugo dela ne objavljate. Tudi hrenovko skuham sam zase in tega ne
objavljam kot kulinarično umetnost.












Pisanje romana ni samo sesti pred računalnik in začeti tipkati. To je že
zelo pozna faza ustvarjalnega procesa.
Eden od načinov je sledeč – naredite sinopsis celote, zatem
posameznih poglavij, naredite si seznam likov, njihove lastnosti, po
potrebi še zgodovino, zemljepis ...
Če gre za zgodovinski roman, se izobrazite o zgodovinskem obdobju,
kjer se bo dogajal. Naj se vam ne zgodi krompirjeva juha na dvoru
celjskih grofov ali koruzni zdrob legionarjev v antični Emoni.
Pazite na usklajenost pripovednih niti in konsistenco posameznih
elementov.
V kratko zgodbo ali črtico ne sodi množica likov, saj se lahko posvetite
samo enemu, največ dvema likoma in eni preprosti pripovedni niti.
Kratka zgodba ne sme biti prosti spis opazovanja in besednega
pozerstva, kar je večkrat mašilo zaradi pomanjkanja domišljije.
Zlasti v kratkih proznih delih je ključen zaključek.
Prozno delo brez dialogov je kot goveja juha brez govedine. Izjema so
prvoosebne impresije, a to je že naprednejša oblika kratkega dela.










Za pripravo E-knjige in tudi katere koli knjige je ključno,
da dela ne uničujete z lastnimi oblikovnimi domislicami.
O končnem videzu in dodatnih vsebinah odloča založnik in
ne avtor.
Nikakor v Wordov dokument ne vstavljajte slik.
Nikar ne barvajte besedila.
Uporabljajte samo standardne pisave, eksotiko pustite
doma.
Urednik, lektor in oblikovalec imajo radi neoblikovano
besedilo, ker je takšno najprimernejšo za nadaljnje delo.
E-knjiga je drugačen medij od tiskane knjige.
Novi standard EPUB 3 omogoča izdelavo interaktivnega
romana.
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SLABA E-KNJIGA JE ENAKO SLABA KOT SLABA TISKANA KNJIGA.
E-KNJIGA NI V NIČIMER SLABŠA OD TISKANE KNJIGE.
PRI STROŠKU E-KNJIGE ODPADE EDINO STROŠEK TISKA, A JE ZATO VIŠJI
DDV.
STE VEDELI, DA JE E-KNJIGA ZA SLOVENSKO DAVKARIJO IZENAČENA S
PORNOGRAFIJO?
V SLOVENIJI MNOGI MISLIJO, DA JE E-KNJIGA BREZPLAČNA, KER
NIKOMUR NE PADE NA MISEL, DA SO AVTOR IN DRUGI V PROCESU
IZDELAVE UPRAVIČEN DO HONORARJEV.
V SLOVENIJI MALOKDO POMISLI, DA E-KNJIGA NI ZASTONJKARSKA
DOBRINA, KI PRIPADA VSEM.
E-KNJIGA JE PRI NAS PODCENJEVANA ZATO, KER SE VELIK DEL
ODLOČEVALCEV IN KORISNIKOV JAVNIH SREDSTEV BOJI ZA UTEČENE
MONOPOLE. NEKAJ K TEMU PRIDODA TUDI NEPOZNAVANJE MEDIJA EKNJIGE.
E-KNJIGA NI KONKURENCA TISKANI KNJIGI, SAJ SE MEDIJA MEDSEBOJNO
DOPOLNJUJETA.
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