Upplýsingar um höfund og handrit
Eftirfarandi upplýsingar skulu fylgja umsókn um ritrýni handrits:
Nafn höfundar/ritstjóra ____________________________________________________________
Aðsetur ______________________________________________________________________________
Símanúmer _____________________
Tölvupóstfang __________________
•
__
•

Vinnutitlill á handriti. ______________________________________________________
Til hverra höfðar efni bókarinnar? __________________________________________
•

Gæti efni bókarinnar orðið nothæft sem kennslubók? _____________________

•
Tilgreinið fræðasvið eða námskeið þar sem bókin gæti orðið að
aðallesefni eða ítarefni.
___________________________________________________________________________________________
•
Hefur handritið eða hlutar þess verið gefið út áður? Ef svo, hver átti þá
höfundarrétt? Hefur verið leitað til annarra um útgáfu verksins? _________________
___________________________________________________________________________________________
•
Lýsið í stuttu máli megininntaki handritsins. Hvert er mikilvægasta
framlag þess til fræðanna? Hvað er það öðru fremur sem handritið hefur fram að
færa en önnur ekki?
_____________________________________________________________________________________________
•
Skarast umfjöllunarefni verksins á einhvern hátt við samfélagslega
umræðu og þá hvernig? Hvaða ágreiningsefni tekst bókin á við og með hvaða
hætti leggur hún til nýjar upplýsingar um viðfangsefnið eða tekur á því á nýjan
hátt?
_____________________________________________________________________________________________
•
Tilgreinið þrjá til fimm fræðimenn eða sérfræðinga sem ættu að vera
hæfir til þess að fjalla um handritið. Tilgreinið sérstaklega þá sem þegar hafa
lesið það og gefið tilvísun með netfangi, póstfangi og síma viðkomandi.
_____________________________________________________________________________________________
•
Tilgreinið helstu rit sem fjalla um sama eða svipað viðfangsefni og
handritið.
_____________________________________________________________________________________________

Auk þessa skulu fylgja eftirtaldar upplýsingar um handritið sjálft:
•

Fjöldi blaðsíðna/Slög með orðabilum ___________________________

•

Fjöldi mynda, grafa og taflna. _____________________________________

•

Er handritið tilbúið til ritrýni? _____________________________________

•
Takið fram ef um doktorsrit er að ræða. Ef svo er, hvaða breytingar hafa
þá verið gerðar á handritinu til þess að búa það til útgáfu í bókarformi?
____________________________________________________________________________________________
•

Hefur höfundurinn sótt um aðra styrki til útgáfu handritsins og þá hvaða?

Fylgigögn
Eftirtalin gögn þurfa að fylgja handriti í lokagerð:
•

Eintak af handriti á diski eða sent til forlags með tölvupósti.

•

Útprent af handriti.

•
Afrit af myndum, töflum eða gröfum sent í tölvutæku formi til út-gáfu eða
á diski.
•

Útprent af sama í handriti.

•

Afrit af leyfum til birtingar á myndum og hliðstæðu efni.

•

Útdráttur (abstract) á ensku í bókarlok.

•

Stuttur kynningartexti fyrir bók, fyrir fjölmiðla og á bókarkápu.

•

Skammstafanaskrá.

•

Ská yfir sértæk fræðafélög/tímarit sem bókin á erindi til.

