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УДК  655.25

Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання*

Виробничий етап
Виготовлення тиражу

Коли ваше видання починають друкувати, не слід па-
сивно чекати тиражу. Дещо ви можете зробити для пере-
вірки дій поліграфічного підприємства в підготовці видання
навіть на заключному етапі.

Для повної впевненості в правильному виборі фарб для
видання попросіть нанести зразок фарби на аркуш паперу,
підготовленого для друкування тиражу. Такий зразок дає
повне уявлення про те, як фарба поєднується з папером. Обо-
в’язково перевірте, як нанесення лаку на відбиток змінює
його зовнішній вигляд.  Якщо ви застосовуєте лак для глян-
сування видання (обкладинки), перевірте, наскільки  тем-
ніші під лаком зразки фарб.

Навіть коли вам не доводиться висувати особливі ви-
моги до якості відтворення кольору, постарайтеся бути при-
сутніми при одержанні контрольного відбитка на дру-
карській машині. Після її запуску зазвичай виготовляють
технологічні відбитки, за якими здійснюється остаточне
настроювання. Після завершення настроювання друкуються
контрольні відбитки. На цьому етапі вам необхідно пе-
реконатися, що точно відтворено усі кольори і відтінки
фарб, елементи зображення, їхнє суміщення, правильність
спуску полос, фальцювання і розмірів зошитів тощо, чи від-
сутні очевидні дефекти. Ви маєте завізувати контрольний
відбиток, і в подальшому він слугує еталонним відбитком
(аркушем), і за ним виконуватимуться всі подальші на-
строювання під час друкування тиражу.

Перевірте відповідність контрольного відбитка за-
твердженим кольоропробам. Якщо до видання висуваються
підвищені вимоги, порівняйте його з оригіналом.

Незважаючи на те, що друкар перевіряє приведення
кольорів, прослідкуйте ще раз за суміщенням відповідних
друкарських міток, вирівнюванням елементів на сторінці,
наприклад, мають збігатися лінійки, що відокремлюють
верхні і нижні колонтитули (на обох сторінках книжкового
аркуша і на сторінках розвороту).

Постарайтеся відшукати фізичні дефекти, що виникли
в процесі друкування: зморшки на відбитку, просочування
фарби на сторінці з протилежного боку, змазані зображення,
плями, сліди фарби, що не висохла і відбилась з попе-
реднього аркуша.

При перевірці якості друкування тиражу виконуються
практично ті самі операції, що й контрольного відбитка з
друкарської машини. Виберіть кілька примірників з різних
частин тиражу. Перевірте їх на відповідність контрольному
відбитку, оригінал-макету. Якщо якість незадовільна, то  ви-
давець має право вимагати передрукування тиражу, оскільки
брак був допущений саме поліграфічним підприємством.
Після друкування тиражу поліграфічне підприємство, як
правило, здійснює інші роботи, необхідні для конкретного
видання: фальцювання, обрізання, виготовлення палітурки,
оздоблювальні роботи тощо. Їхні результати, як і будь-яких

поліграфічних робіт, бажано старанно контролювати і пові-
домити працівників поліграфічного підприємства про будь-
яке виявлення браку: покороблення палітурки, зморшки при
фальцюванні, нерівний обріз тощо. Останньою операцією
брошурувально-палітурного процесу є пакування  видань.

У тиражі будь-якого видання виокремлюють деяку
кількість примірників з визначеною метою. Це, насамперед,
сигнальні і контрольні примірники, а також так звані обо-
в’язкові примірники.

Сигнальними називають кілька перших примірників
книги з її тиражу, виготовлені поліграфічним підприємством
для затвердження книги видавництвом до випуску у світ.
Якщо поліграфічне підприємство точно, без помилок втіли-
ло задум (проект) видання і якість поліграфічного виконан-
ня не викликає у видавництва претензій, відповідає дого-
вірним умовам, то воно підписує сигнальний примірник до
випуску у світ. Для поліграфічного підприємства це означає,
що можна приступати до виготовлення тиражу у відповід-
ності із затвердженим зразком.

Видавництво може підписати книгу до випуску у світ
із зауваженнями, що передбачають деякі корективи (наприк-
лад, заміну фольги для тиснення або колір палітурного ма-
теріалу тощо), не вимагаючи нового представлення сигналь-
них примірників, або ж, якщо воно не задоволене якими-
небудь деталями поліграфічного виконання, повернути сиг-
нальний примірник незатвердженим з письмовою вказівкою,
що необхідно зробити поліграфічному підприємству, щоб
сигнальний примірник був затверджений.

Підписанням сигнального примірника на випуск у світ
завершується виробничий етап редакційно-видавничого
процесу підготовки і випуску видання.

Контрольні примірники становлять невелику частину
тиражу (від одного до кількох десятків), які видавництво бе-
ре для внутрішніх цілей: організації реклами і популяризації
книги, проведення виставкових заходів, рецензування в
пресі, представлення в книготорговельні підприємства тощо.
З контрольних примірників виокремлюють два-три для
архівного зберігання та виробничих цілей (наприклад, на ви-
падок перевидання). Крім того, у кількість контрольних вхо-
дять так звані авторські примірники,  що видаються автору.
Їхня кількість, а також, чи вони надаються безоплатно, чи за
них потрібно платити, обумовлюється  видавничим дого-
вором з автором за згодою сторін.

Порядок роботи з обов’язковими примірниками видань та
їхня кількість визначено Законом України "Про обов’язковий
примірник документів" від 09.04.1999 № 595 та Постановою
Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння обов’яз-
кових примірників документів" від 10.05.2002 № 608.

На одному акцентуємо: обов’язкові примірники видань
отримує видавництво (виробник) від поліграфічного під-
приємства (виготовлювача) і доставляє їх одержувачам,
якщо договором з поліграфічним підприємством не обумов-
лено, що розсилання здійснює виготовлювач.
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І от ви вже тримаєте в руках видання. Можливо, вияви-
те деякі помилки верстання і невикористані можливості по-
ліпшення самого макета чи підвищення його технологіч-
ності. Це на початку видавничої діяльності неми нуче. Обо-
в’язково аналізуйте причини невдач, що допоможе вам
уникнути їх у подальшому.
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