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Preambule
Edice Paměť UP je věnována memoárům, autobiografiím
a biografiím významných osobností, jejichž profesní
život je spojen s Univerzitou Palackého v Olomouci.
Vydavatel považuje tato díla – při vědomí možné osobní
zaujatosti jejich autorů – za cenný pramen k poznání
historie UP a oborů na ní pěstovaných.
Vydání publikace v edici je současně poděkováním
osobnosti spojené s naší univerzitou.

Článek I.
Edice Paměť UP
1. Cílem Univerzity Palackého v Olomouci je vydávat
minimálně jeden svazek edice ročně.
2. Edice má své logo a další společné grafické prvky.
3. Edice je hrazena z centrálních prostředků Univerzity
Palackého v Olomouci.
4. Vydavatelství uzavírá s autory licenční smlouvy
nakladatelské u hotových rukopisů, popřípadě
smlouvy o dílo s licenční doložkou u rukopisů, jejichž
vypracování si UP zadá prostřednictvím ediční rady.
5. Autorský honorář navrhuje redakční rada edice
Paměť UP.

Článek II.
Redakční Rada edice Paměť UP
1. Redakční radu edice Paměť UP (dále jen „redakční
rada“) tvoří předseda/předsedkyně Ediční
komise UP, ředitel/ka Archivu UP a ředitel/ka Vydavatelství UP.
2. Předsedou/předsedkyní redakční rady je předseda/
předsedkyně Ediční komise UP.

Článek III.
Komunikace s autory a proces
schvalování edice Paměť UP
1. Ředitel/ka Archivu UP aktivně vyhledává vhodné
autory, a to s přihlédnutím k doporučením Ediční
komise UP.
2. Ředitel/ka Archivu UP a ředitel/ka Vydavatelství UP
aktivně oslovují pamětníky a vyzývají je k sepsání
autobiografie.
3. Ředitel/ka Archivu UP přijímá hotové rukopisy od
autorů a garantuje vhodnost zařazení rukopisu do
edice Paměť UP.

4. Ředitel/ka Archivu UP nejpozději do 30. 6. kalendářního roku předkládá redakční radě aktualizovaný seznam připravovaných svazků, který obsahuje
jméno autora, jeho působnost na UP v Olomouci,
formu rukopisu (autobiografie, biografie), stav
přípravy, předpokládaný rok vydání a dvě jména
garantů (jedním z těchto garantů je obligatorně člen
Ediční komise UP zastupující fakultu, ke které se příslušné dílo vztahuje).
5. Redakční rada připomínkuje a schvaluje aktualizovaný seznam připravovaných svazků a jejich garanty
(osobně, on-line, per rollam).
6. Vypracované rukopisy jsou předloženy ředitelem/
ředitelkou Archivu UP garantům příslušného svazku,
kteří vypracují doporučení k vydání. Struktura
doporučení je nedílnou součástí tohoto statutu jako
Příloha č. 1.
7. Aktualizovaný seznam připravovaných svazků společně s doporučením garantů předkládá na nejbližším jednání Ediční komise UP ředitel/ka
Vydavatelství UP. Rozhodnutím Ediční komise je
rukopis zařazen do edičního plánu.
8. Rukopis schválený Ediční komisí UP do edičního
plánu přebírá Vydavatelství UP, které zajišťuje vypořádání připomínek garantů, redakci, grafické zpracování, přesnou kalkulaci výroby, žádost o finanční
zajištění z centrálních prostředků UP, výrobu, propagaci a distribuci.

Příloha č. 1
DOPORUČENÍ GARANTA K VYDÁNÍ PUBLIKACE
v rámci ediční řady Paměť UP

Pracovní název rukopisu:
Autor / autoři rukopisu:

1/ Je navržený pracovní název vhodný a vystihuje obsah rukopisu?

2/ Přináší předložený text cenné informace k poznání historie UP a oborů na ní pěstovaných? V čem konkrétně tento
přínos spatřujete?

3/ Bude mít podle vás výsledná publikace dostatek čtenářů? Kdo podle vás tito čtenáři budou?

4/ Posílí vydání publikace prestiž Univerzity Palackého? Jak především?

5/ Je rozsah publikace z vašeho hlediska přiměřený?

6/ Máte nějaká konkrétní doporučení z hlediska změn, doplnění, vypuštění textu či obrázků?

7/ Doporučení ohledně přijetí rukopisu k vydání v rámci edice Paměť UP:
a) Doporučuji k vydání bez výhrad.
b) Doporučuji k vydání po zohlednění připomínek uvedených v bodech 5/ a 6/.
c) Nedoporučuji k vydání.

