
Szilágyi Sándor: A sorozatszerkesztő feladatai

Már elvégzett feladatok:

– Meghatározza a sorozat célját, kidolgozza a sorozat koncepcióját és munkamenetét

– Ezek alapján meghatározza a sorozatban szereplő művészek, illetve az egyes 

kötetekre fölkérendő szerzők körét  

– Az előzetes terv alapján fölkéri a művészeket (illetve örököseiket) a sorozatban való

részvételre

– Az előzetes terv alapján fölkéri az egyes kötetek szerzőit az elvégzendő munkára  

– Árajánlatok, próbamunkák (tördelés, fordítás, gépelés stb.) alapján kijelöli a sorozat 

munkatársait

További feladatok:

a) előkészítő fázis

– A sorozat szakmai lektorával együttműködve meghatározza a könyvtári, levéltári és 

oral history kutatás alapirányait

– A sorozat szakmai lektorával együttműködve kidolgozza a kutatás általános 

módszertanát

– Javaslatot tesz a felhasználandó irodalom témaköreire

– A Capa Központ informatikusával és arculatáért felelős szakemberével, továbbá a 

sorozat szakmai lektorával és grafikusával együttműködve kidolgozza az adatbázis és 

a kötetek megjelenésének formai követelményeit; erről tájékoztatja a nyelvi lektort is

– A sorozat szakmai és nyelvi lektorával együttműködve kidolgoza a szövegek 

hivatkozási rendjének formai követelményét

– A kutatás előtt szóban és írásban tájékoztatja a leendő szerzőket a kutatás, illetve a 

monográfia megírásának szakmai elveiről és formai követelményeiről  

– A kutatás előtt (az elvégzendő munka nagyságát felmérendő), majd a kutatás ideje 

alatt (a kutatás előrehaladtát ellenőrizendő) szakmai kapcsolatot tart a sorozatban 

megjelenő művészekkel

– A kutatás megkezdése előtt ellenjegyzi a szerző és a Capa Központ közötti 

szerződést

b) kutatási fázis



– A kutatási fázisban figyelemmel kíséri a szerzők munkáját, ügyel a határidők 

betartatására (ez utóbbi a szakmai lektor feladata)

– A kutatás félidejében, majd végeztével ellenőrzi az addig elvégzett munkát, és 

konzultál erről a szakmai lektorral

– Az oral history interjúk első olvasása után, a sorozat szakmai lektorával 

egyetértésben: elfogadja az interjúkat, illetve ha szükségesnek látszik, javaslatot tesz a

munka kiegészítésére

– A feltárt kutatási eredmények alapján – a sorozat szakmai lektorával egyetértésben –

javaslatot tesz a feldolgozás főbb hangsúlyaira

– A kutatási fázis lezárultával írásban tájékoztatja a Capa Köpont vezetőjét a kutatás 

eredményeiről, illetve a maga részéről engedélyt ad a szerzői honorárium következő 

részletének kifizetésére   

c) feldolgozási fázis

– Az elkészült tanulmányokat szakmai (nemzetközi és magyar fotótörténeti) 

szempontból ellenőrzi; ez alapján, ha szükséges, javaslatot tesz a szerzőnek az egyes 

részek átdolgozására, kiegészítésére stb. 

– A kéziratot szakmai szempontból ellenőrzi, illetve a kötet szakmai lektorának 

javaslata alapján elfogadja

– A kéziratot kiadja nyelvi lektorálásra

– a véglegesített kéziratot a szakmai és a nyelvi lektorok beszámolója alapján 

elfogadja

– Az elfogadott kéziratról írásban tájékoztatja a Capa Központ vezetőjét

d) fordítási és tördelési fázis

– Az elfogadott kéziratot kiadja szakfordításra 

– A fordítást továbbítja a szaklektornak

– A két kész (magyar és angol nyelvű) kéziratot átadja a sorozat grafikusának 

tördelésre

– A betördelt köteteket átadja a nyelvi lektornak korrektúrálásra, illetve imprimálásra

– A betördelt köteteket – a szakmai és nyelvi lektorok javaslata alapján – 

megjelenésre elfogadja



– Az imprimált kötetek alapján írásban tájékoztatja a Capa Központ vezetőjét az 

elvégzett munkák lezárultáról, és a maga részéről engedélyt ad a nyelvi lektor és a 

tördelő munkadíjának kifizetéséhez   

– a köteteket a hozzájuk tartozó dokumentumokkal együtt átadja a Capa Központ 

informatikusának (vagy az általa megnevezett szakembernek) az adatbázisba való 

föltöltésre

 


