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Dalyko anotacija
Knyga kaip prekė, knyga (skaitmeninė) kaip paslauga, jos specifika. Leidyba kaip verslas, jo
ypatumai. Leidybos verslo struktūra ir funkcijos valdymo poţiūriu. Verslo ir meno santykis
leidyboje. Leidybos vieta šalies ekonominėje, švietimo ir socialinėje raidoje. Leidybos santykių su
valstybe pagrindai. Vietinės knygų leidybos svarba valstybei.
Pelno problema leidyboje, prieštaravimas tarp kultūrinio ir komercinio prado. Karjeros ir
savirealizacijos galimybės leidyboje. Motyvai, darantys įtaką leidybos kaip profesinės veiklos
pasirinkimui. Leidėjų rengimo formos. Meno elementai leidyboje. Vietinės leidybos įtaka šalies
kultūrai ir švietimui.
Juridiniai leidybos pagrindai. Įstatymai, reguliuojantys leidybą kaip verslą. Leidybinės veiklos
įstatyminiai apribojimai. Leidybiniai standartai. Leidyklos pareigos ir teisės. Autorių teisės sąvoka,
jos taikymo sfera. Autorių teisės ištakos ir formavimasis. Piratavimas, jo esmė knygų rinkoje ir
paplitimas. Laisvės ir etikos problema leidyboje.
Leidyklų organizacinės struktūros ir tipai. Šiuolaikinio verslo ypatumų įtaka leidyklų
struktūroms. Prekybininkų įtaka leidyklų veiklai. Leidybinės veiklos analizės svarba struktūrinei
kaitai. Leidyklos personalo vadybos ypatybės. Leidyklos organizacinė struktūra. Šiuolaikinei rinkai
būdingi leidyklų tipai. Savilaidos reikšmė skaitmeninėje leidyboje.
Leidyklų valdymo specifika. Darbuotojų vaidmenų pasiskirstymas. Leidybinio planavimo
politika. Teminio plano rengimas, jo uţdaviniai (leidyklos resursai ir kompetencija, orientacinė
vartotojų grupė, platinimo keliai, konkurencija, kliūtys uţkariauti rinką). Leidinių planavimas.
Darbo grupės organizavimas. Bendradarbiavimas su organizacijomis. Kūrybiškumo svarba
leidybinėje veikloje.
Leidybos ekonomikos kapitalo formavimo ir valdymo formos. Pelno ir produkto savikainos
ypatybės leidyboje. Leidinio tiraţas ir jo įtaka prekės savikainai. Leidybos ekonomika ir leidėjo
pareiga visuomenei. Redakcinio darbo formos ir valdymas leidykloje, jo planavimas. Leidinių
gamyba, santykių su spaustuvėmis ir informacinėmis technologijomis formos ir organizacinės
finansinės ypatybės. Leidinių platinimas, jo formos ir organizacijos. Leidinių platinimo įmonės
vadybos ir veiklos planavimo specifika. Leidinių marketingo ir reklamos specifika. Leidinių
reklamos metodai leidyboje ir prekyboje, jos organizavimas ir valdymas. Darbo su spauda, viešųjų
ryšių specifika leidyboje.
Šiuolaikinė leidyba pasaulyje, jos pokyčių įtaka leidybos kaip verslo valdymui. Naujų
technologijų įtaka leidybiniam procesui ir jo valdymui. Garsinių knygų leidyba. Skaitmeninė
leidyba. Skaitmeninės knygos: formatai, skaitymo įrenginiai, platinimo kanalai.
Knygų rinkos sampratos esmė. Pagrindiniai jos dalyviai: autorius, leidėjas, spaustuvininkas,
knygų prekybininkas, skaitymo įrenginys. Autorius. Individualus ir kolektyvinis autorius.
Spaustuvininkas. Jo funkcijos knygų gamyboje ir rizika. Knygų pardavėjas. Jo funkcijos ir vaidmuo
knygų rinkoje. Knygynas kaip komercinė institucija ir kultūros centras. Pasaulinė knygų rinka.
Leidybos specifika išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. Informacinių technologijų pokyčių
įtaka leidybai. Lietuvos knygų rinka. Leidybos ir knygų prekybos kaip verslo valdymo ypatybės
nedidelėje rinkoje. Leidybinės situacijos pokyčiai krizės metais, skaitmeninės leidybos plėtra.
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