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Szakmai beszámoló betétlap

Könyv, kiadvány hagyományo megjelenteté ének elszámolásához

A mű/kötet kiadója:

Szerző(k) neve:

Szerkesztő(k) neve:

Fordító neve:

Mű végleges címe:

A kiadvány nyelve(i):

Példányszám (kinyomtatott):

Megjelenés időpont ja:

Formátum! méret:

Kivitel (kötve, fűzve, egyéb):

Terjedelem (nyomdai ívben):

Nyomtatás (színek száma):

Illusztrátor személye:

V égleges kereskedelmi ár:

Terjesztés módja:

Terjesztői jutalék:

A kiadvány ISMN száma:

A kiadásra megjelentetett mű

Pannon Egyetemi Kiadó

Prof. Mészáro Ernő

Az éltető semmi: a levegő. Légkörtudomány mindenkinek

magyar

Paraméterek

200 db

2017.03.15.

AlS

ragasztókötött

6,5 ív

borító 4+0 szín, belív 1+ 1 szín

Imre Komélia Illusztráltság foka: 7%

közönségtalálkozó, személyes népszerűsítő terjesztés

-%

ISB 978-963-390-095-0

A mű kiadásának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, a megvalósítás eredményessége:
Összefoglaló a szakmai és a megvalósítási tapasztalatokról a következő oldalakon olvasható.

2017.09.29.



Szakmai beszámoló

az NKA 203137/02743 azonosító számú pályázatával támogatott

Dr. Mészáros Ernő: "Az éltető semmi: a levegő.
Légkörtudomány mindenkinek" című kötetének kiadásáról

A légkörtudomány félelmetesen hangzó szó, azt sejteti, most valami

olyan kövezik, amihez óriási szaktudásra van szükség. A tudás valóban

létezik: az a szerzőé, aki ezt bevetve kalauzolja az egyszerű érdeklődőt a

tudomány területén úgy, hogy számára is érthetővé válnak a látszólag

bonyolult folyamatok.

Észrevétlenül kap meg az olvasó olyan tudásanyagot, amelyhez több

mint negyven év tapasztalatán keresztül vezetett az út. A könyv a szerző

születésnapi ajándéka, amit azonban nem Ö kapott, hanem Ö adott

hallga tóinak.

A kötet bemutatására 2017. április ző-án került sor a Pannon Egyetem

Könyvtárának Kováts-terrnében. A mű bemutatását a szerző mellett a

Pannon Egyetem rektora Dr. Gerencsér András vállalta magára, aki

hangsúlyozta most nem hivatalból van jelen, hanem mint egykori

tanítvány

A kötet bemutatóján készült fényképek az alábbi linkre kattintva

tekinthetők meg.

http://www.uni-pannon.hu/index. php/ component/joomgallery /dr-

meszaros-ern -koenyvbemu tatoja -zorz-aprilis- 26



A kötet előállításához az önköltség számítás adatai az alábbiak
voltak:

Europapier (SZ.:21002S0939)számla alapján
papírfelhasználás:
-2340 ív 90 g/rnz
-87 ív 300 g/rnz papírt

Grafoconsult (SZ.:B170S86)számla alapján
-1csomag analóg lemez
-12liter hívófolyadék

Nyomdakész (sz.:C08LA4718186) számla alapján
-4 film levilágítás B/3 méret

Firka Junior (sz.:1700384) számla alapján
-1db vágóléc
-Festék (Yellow, Magenta, fekete és cián is volt még raktáron)
-segédanyagok: Protegum, Schwego 1000N vízadalék, Schwego 819SAL
lemeztisztító

Firka Junior (SZ.:1700238)számla alapján
-segédanyagok: Schwego 819SALlemeztisztító, gumilepedő, Tork
papírtörlő
-1 db vágógépkés-élezés

Köszönjük szépen az NKA Kőnyvkiadási Kollégiumának
támogatását.


