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передмова

Чи готові ми писати? З чого почати? Чим по-
слуговуватися? Ці та інші питання постійно по-
стають перед нами на початку шляху. Тому наш 
дайджест буде дуже корисний і для видавців, 
і для журналістів, і для всіх, хто так чи інакше 
пов’язаний зі словом.

Зі світового видавничого досвіду ми бачи-
мо, наскільки тема самвидаву є актуальною, як 
вона стрімко розвивається, як із кожним роком 
транслює нові здобутки, нові техніки та технології. 
Її медіапростір та аудиторія розширюється, кон-
курентоспроможність зростає. Таким чином, сам-
видав стає повноцінним гравцем на видавничому 
ринку. Світові видавництва беруть це до уваги, 
вони починають досліджувати його сегмент шля-
хом постійних обговорень, конференцій, конкур-
сів і, як наслідок, публікацією корисних матеріалів, 
статей для подальшого обмірковування. 

Не можна сказати, що про самвидав не говорять 
в Україні. Щонайменше, ця тема звучить, проте 
більше в аспекті історичному. Ми знаємо деякі фак-
ти з історії, періоди розквіту і становлення самви-
даву (книги Олесь Обертас «Український самвидав» 
та Святослав Караванський «Гумористичний сам-
видав»), але технологія, маркетинг, «самвидавнича 
кухня» українцям поки не знайома чи знайома із 
неналежною якістю. З метою виправити цю ситу-
ацію, описати самвидавничу сферу для майбутніх 
та сучасних авторів-видавців і розвивати її на до-
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стойному світовому рівні в Україні зі створенням 
власних новітніх майданчиків покликане це видан-
ня-дайджест.

Сучасна українська література формується під 
впливом важливих подій, що відбуваються в су-
спільстві. Тому зараз дуже затребуваними є май-
стри слова, які б висвітлювали реалії та допомагали 
виховувати громадянське суспільство. Дайджест та-
кож допоможе письменнику-початківцю впевнено 
стати на цей шлях.

У процесі роботи над виданням ми багато чому 
навчились. Наприклад, зник страх перед обсягом 
перекладу великих статей. Матеріали  ми добира-
ли з декількох ресурсів: Publishing Perspectives та 
Bookbaby у період за 2014–2016 роки.

Ми мали змогу ознайомитися із сучасними тен-
денціями видавничої справи, дізналися більше 
про людей «з цеху», спробували себе у ролі упо-
рядників, освіжили в пам’яті ДСТУ та іншу, на-
буту впродовж навчання, інформацію. Сподіває-
мося, наш досвід стане у нагоді тим, хто хоче 
розвивати самвидав в Україні та піднімати його 
до світового рівня.

Видавничий досвід батьків привів мене                       
до самвидаву
За Скотом Білкером (Scott Bilker) (1)

Мої батьки, Гарві Л. Білкер (Harvey L. Bilker) та 
Одрі Л. Білкер (Audrey L. Bilker) були працьовити-
ми письменниками, опублікували безліч книг і ста-
тей. Я впевнений, що вони б змогли почати свою 
видавничу справу, якби була нагода.

Традиційні видавництва

Завдяки батькам я зазирнув у світ традиційного ви-
давництва. Їм подобалось працювати в цій галузі, хоча 
через фінансову нестабільність видавати книги було 
важко. Я звернув увагу на їхні справи тоді, коли ще 
1980 року навчався у середній школі. Вони працюва-
ли, як божевільні. Тоді я думав, що за свої книги бать-
ки отримають великі гроші. Перспективи продаж тоді 
справді були вражаючими, адже їхні книги були в кож-
ній книгарні. Проте заробляли вони не так вже й ба-
гато, зважаючи на складний договір із видавництвом.

У середині 1990-х батько попросив мене допомог-
ти йому продати нові романи. Я був контактною осо-
бою батька і шукав йому літературних агентів. До цього 

Від упорядників
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часу видавництва дуже змінилися, і було майже немож-
ливо отримати замовлення у серйозних редакторів. Всі 
рукописи нам повернули. 

На зорі самвидаву

Я вирішив створити свою видавничу компанію і 
самостійно продавати батькові книжки. Року 1995 
я заснував Press One Publishing [1]. Спочатку я вида-
вав нон-фікшн. Проте значних прибутків від цього я 
не отримував, а конкуренція постійно зростала. Тоді 
я вирішив завантажити свою книгу на Booklist [2], 
перші 1000 примірників були миттєво розпродані. 
Наприкінці року 2014 я повернувся до текстів батька 
і опублікував книгу The Bitch of Broadway, яку легко 
випустили у форматі Kindle*. 

Потім я зрозумів, що хочу мати свій сайт для 
просування книг. Від цієї думки народився сервіс 
BookLemur [3]. Він безкоштовний, і тільки за один рік 
до нас приєдналося 4200+ послідовників у Facebook 
та 10400+ підписників, плюс майже 100 авторів.

Я люблю відкривати нових письменників і допома-
гати їм просувати їхні твори. Якби мої батьки були 
поруч, я впевнений, що їм би сподобалось читати 
нові історії, які написали молоді автори, що тільки 
починають свій творчий шлях.

Уроки

1. Самвидав — не марнославство.
2. Як самвидавець ви маєте на руках більше гро-

шей. А це означає, що ви можете вільно розпоряд-
жатися своїм капіталом.

Бізнес-план самвидавця
За Карлою Кінґ (Carla King) (2)

Для самвидавця бізнес-план починається з ухва-
лення рішень, які допоможуть скерувати видавни-
чий процес на етапах написання книги, її просуван-
ня та продажу. Створення бізнес-плану вимагає:

• ретельного вивчення ринку;
• дослідження конкурентів; 
• спроби фінансового прогнозу. 

Місія і цілі

Бізнес-план допомагає сформулювати місію. За-
питайте себе, наприклад, чому ви пишете цю кни-
гу? Ваша місія — змінити світ, щоб заробити гроші 
чи підтримати свій бізнес? Можливо, ви у гонитві за 
написанням міжнародного бестселера? Чи ви серед 
багатьох авторів, які розчарувалися у традиційній 
видавничій галузі, тому звертаєтесь до самвидаву? 

Залучення коштів

Якщо вам бракує фінансів на видання книги, не 
засмучуйтесь! Є багато інших ефективних способів 
залучення коштів: 

• попередній продаж (pre-selling) — формуван-
ня та збір попередніх замовлень. Цей спосіб 

* Kindle (кіндл) — програмно-апаратна платформа для чи-
тання електронних книг, розроблена компанією Lab126 (належить 
компанії Amazon.com).
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вимагає ретельного планування і маркетингу. 
Якщо на вашому сайті є крамниця, то ви 
можете почати попередній продаж і збе-
регти прибуток. Віджети, що допоможуть у 
цьому — Gumroad [4], Sellfy [5] і Selz [6], 
за допомогою яких ви легко продасте бета 
і фінальні версії книги;

• краудфандинґ — збір та залучення коштів 
волонтерів, рух спільнокошту (в Україні є 
подібна платформа Biggggidea [7]). Найпо-
пулярніші сайти — Kickstarter [8], IndieGoGo 
[9] і PubLaunch [10].

Ваша стратегія продажів
Ніколи не припиняйте маркетингу! Є багато спо-

собів продати книгу.

1. Print On Demand — друк на вимогу. За допо-
могою цієї служби книгу розсилають клієнтам, коли 
вони замовляють її через інтернет-крамниці.

2. Продаж електронних книг. Доцільно виго-
товляти і продавати електронні книги в різних фор-
матах для продажів і дистрибуції в максимально 
широкому масиві онлайнових ринків.

3. Прямий продаж. Використовуйте свій веб-
сайт для прямих продажів у вашій онлайн-крамни-
ці для друкованих та цифрових книг. Ви можете 
продавати за допомогою сервісів PayPal, eJunkie, 
Gumroad, Selz, Sellfy або з використанням інтегро-
ваних платіжних систем.

4. Через пошту. Клієнти отримають книгу за два 
дні. Це робить їх дуже щасливими, особливо під 
час свят, і особливо, якщо вони ваші підписни-
ки. Нижча вартість медіа-пошти заманлива, але 

це займає багато часу, щоб доставити книгу. 
Іноді замовлення надходить клієнтові із вели-
ким запізненням.

5. Роздрібні продажі. Продавайте книги у книж-
кових крамницях і через роздрібних торговців своєї 
ніші. Якщо ви продаєте прямо роздрібним торгов-
цям, то можете домовитися про знижку на 40—50%.

6. Дистриб’ютори. Можна продавати через 
дистриб’юторів, які їздять на конференції і про-
дають ваші книги. Знижка в цьому випадку може 
досягати 50—55%.

Ціноутворення 

Вивчайте ціни конкурентів, щоб не відставати від 
ринку. Не бійтеся експериментувати та пропонуйте 
знижки через соціальні медії.

Самвидав завойовує світ
За Роджером Тагольмом (Roger Tagholm) (3)

У Великобританії, за даними Nielsen Book, циф-
рові та друковані самвидавні книги становили 5% 
загального обсягу ринку 2014 року. Було продано 
близько 17 млн одиниць книг із прибутком 58 млн 
фунтів стерлінгів. Самвидавні назви становили 5% 
від всіх проданих друкованих і цифрових книг та 
15% від всіх електронних. Сектор самвидаву зріс 
на 16% у першому кварталі 2015 року та стрибнув 
на 77% з 2012 року. Всі розуміють, що самвидав-
ничий ринок рухається в бік мейнстріму.
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«На самвидавні книги та книги з Amazon де-
далі частіше дивляться як на масовий продукт 
тоді, коли є ще тенденція до дорослої художньої 
літератури. До того ж, ми помічаємо активніше 
зацікавлення нон-фікшн. Цікаві трансформації 
демонструють споживачі: зростає кількість вдум-
ливих покупців, які не обирають книжки імпуль-
сивно. Щороку збільшується чоловіча аудиторія, 
тоді як жінки і далі читають переважно белетри-
стику» — розповів директор дослідного центру 
Nielsen Book Стів Бом.

Для когось світ традиційного видавництва здаєть-
ся жорстким, трохи повільним. Тому влада перехо-
дить до самвидавців. Проте слід розуміти, що це не 
обов’язково єдиний шлях розвитку книжкового біз-
несу, а тільки один із нових маршрутів, доступних 
для більшості письменників.

Традиційні видання для чоловіків vs самвидав   
для жінок
За Денісом Абрамсом (Dennis Abrams) (4)

The Guardian розглянув результати опитування, які 
наводять на думку, що самвидав допомагає жінкам 
прорватися через глухий кут книжкової індустрії.

Британські дослідники виявили, що 67% най-
популярніших назв книг, знайдених на самви-
давничих платформах Blurb [11], Wattpad [12], 
CreateSpace [13] і Smashwords [14] написали жін-
ки. Порівняно з тим, що 61% зі 100 найкращих назв 

традиційно опублікованих книг на сервісі Amazon 
написали чоловіки.

«Самвидавчині частіше досягають успіху. 
Цей бізнес стає повноцінним конкурентом 
на ринку книжкової індустрії», — повідомив 
Монік Дуарте, виконавчий директор платфор-
ми FicShelf [15], який оприлюднив результати 
дослідження.

І не можна сказати, що традиційне видавни-
цтво відстає. FicShelf виявили, що «чоловіки біль-
ше схильні одержувати визнання своєї роботи». 

Самвидавчиня Елісон Мортон розповіла ви-
данню Flood, що «гендерна нерівність серед тра-
диційно опублікованих авторів, безумовно, є. 
Більше жінок купують, пишуть і читають книги у 
цифровому форматі, але вищий статус і вага на-
дається книгам чоловіків. У самвидаві ж автори 
відчувають більше незалежності».

«У самвидаві немає глухого кута, саме тому 
жінки тут почуваються щасливими. Адже неваж-
ливо, хто ви є. Важливо, що ви знаєте, що можете 
зробити і, головне, що можете написати» — додав 
Монік Дуарте.

Три ключі для успіху самвидавця
За Крісом Роблі (Chris Robley) (5)

Можливості для самвидавничого успіху нині 
здаються майже безмежними. Чому ж тоді деякі 
самвидавці продають мільйони своїх книг, а інші 
витрачають купу грошей на бізнес і не мають при-
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бутків, у кращому разі даруючи свої книги друзям 
та знайомим?

То що ж робити амбітному видавцеві? Все зво-
диться до одного: взяти на себе відповідальність. 
По-перше, ви повинні переконатися, що ваша кни-
га конкурентоспроможна. По-друге, ви повинні 
стати розважливим і наполегливим, коли справа 
стосуватиметься маркетингу.

Отже, три ключі для успіху:

• найміть досвідченого контент-редактора;
• найміть професійного дизайнера обкладинки;
• купіть ISBN.

Спершу поговорімо про редакторів. Контент-ре-
дакторів іноді ще називають структурними редак-
торами або редакторами розвитку, на відміну від 
копірайтерів і коректорів, які уважніше читають ру-
кописи та перевірять стиль, пунктуацію і грамати-
ку. Контент-редактори зазвичай працюють з вами 
від самого початку з єдиною метою: допомогти 
вам зробити книгу якнайкращою. Ви — ключове 
слово у цій справі. Пам’ятайте, що це ваша книга. 
Ваше ім’я буде надруковано на титульному аркуші, 
а не редактора. Якщо вам коли-небудь доведеться 
працювати з редактором, який, здається, більше 
зацікавлений у тому, щоб використати вас у своїх 
цілях, одразу ж попрощайтеся з ним. Хороші редак-
тори повинні слухати письменника.

Як же знайти першокласного редактора? 
По-перше, попросіть рекомендації у друзів-самви-
давців, або пошукайте в інтернеті редакторів-фрілан-
серів чи цілі редакційні групи. Обов’язково по-

спілкуйтеся із декількома редакторами, перш ніж 
обрати одного. Важливо, щоб ви відчули зв’язок із 
людиною, яку вибрали і з’ясували:

• його досвід;
• графік та ціни;
• дедлайни, терміни роботи;
• відгуки інших людей.

Коли ви обираєте дизайнера, то це схоже на 
той випадок, коли люди судять про книгу з її об-
кладинки. Справді, гарна обкладинка одразу при-
вертає увагу, вдала назва книги інтригує, картинка 
захоплює, і все «пахне» якістю. Те ж саме стосується 
портфоліо професійного дизайнера. 

І, нарешті, варто придбати свій ISBN (Міжнарод-
ний стандартний номер книги). Чому ISBN варто 
купувати самому? Тому що тоді ви будете вказані 
як видавець. За все будете відповідати тільки ви. 
І вам буде потрібно отримати окремий ISBN для 
кожного видання книги: твердої палітурки, м’якої 
обкладинки, форматів EPUB, Mobi і PDF. Пам’я-
тайте, що без доступних метаданих вашу книгу 
просто не знайдуть. Тому з ISBN будьте особли-
во обережними. 

Вісім порад від успішного підлітка-самвидавця
За Аароном Озі (Aaron Ozee) (6)

Аарон Озі (Aaron Ozee), успішний 18-річний 
поет-самвидавець, пропонує неортодоксальну 
методологію стати автором бестселерів.
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Я опублікував свою першу книгу, коли мені було 
всього 15 років, а в наступні чотири роки я опу-
блікував ще вісім книг. Їх переклали шістьома мо-
вами. Так я став автором бестселерів у 17 років. 
Тепер мої книги можна придбати в 100 різних 
країнах в усьому світі, і, мабуть, я став наймолод-
шим продаваним американським поетом.

Тепер я знаю про багато аспектів індустрії сам-
видаву і розумію, як створити успішний бізнес з нуля. 
Сьогодні самвидав є найкращою альтернативою 
традиційному видавництву. Це недорогий шлях, 
а в деяких випадках, абсолютно безкоштовний, 
який легко контролює автор на всіх етапах видав-
ничого процесу. Тепер про самвидав мріють бага-
то письменників, але вони не мають досвіду, і це 
зазвичай збиває їх з пантелику. 

Наступні десять кроків є, по суті, стрибками 
через свій досвід. Я сподіваюся, що вони будуть 
корисними, і на їх прикладі ви завоюєте своє місце 
у світі книги. 

Правильний жанр
Оберіть забутий літературний жанр чи забуту під-

категорію популярного літературного жанру. Це не 
тільки збільшить шанси вашого визнання у книжно-
му просторі, але також вам буде легше конкурува-
ти з іншими авторами цього жанру. Іноді корисно 
працювати одноосібно в конкретній галузі — це і є 
найкращим способом стати популярним.

Друк

Знайдіть видавця, який друкує на вимогу, реєструє 
ISBN книг і отримує прибуток тільки за рахунок по-

криття витрат на виробництво, коли окремі копії 
книг продаються. Рекомендую: сервіс Lulu Press 
Incorporated [16].

Будьте соціальним

Створіть різні профілі в популярних соціальних 
мережах. Так вас будуть бачити більше зацікавле-
них читачів, видавців і розповсюджувачів контенту. 
Було б доцільно також запустити офіційний веб-
сайт чи блог, щоб регулярно транслювати перебіг 
вашої письменницької кар’єри.

Конвертуйте

Виробництво альтернативних версій друкова-
них видань, таких як електронні книги та аудіок-
ниги відразу ж піднімає частку продажів на ринку. 
Це також неначе «звільняє» ваші друковані книги, 
вони охоплюють більший простір, адже немає ні-
чого приємнішого для автора, ніж почути, що його 
роботу прочитала вголос інша людина. Отже, роз-
ширюйте міні-світ книг у трьох основних форматах 
контенту, які є ключовими у спробі просунути про-
дукт перед споживачем.

Виставки

Відвідуйте головні національні та міжнародні 
книжкові виставки, де ви можете зацікавити по-
тенційного читача та розрекламувати свій продукт 
літературним агентам, видавцям і бібліотекарям. 
Вони можуть бути заінтриговані вашою роботою та 
запропонують вам співпрацю на майбутнє.
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Найкращий
Продавши достатню кількість копій своєї книги, 

ви потрапите до списку авторів бестселерів. Рей-
тинг може бути і друкованих книг, і електронних 
або аудіокниг. Після того, як ваша книга одержить 
статус бестселера, ви отримаєте «щасливий квиток» 
на все життя — визнання, престиж і більшу довіру 
до свого імені, а продажі будуть постійно зростати.

 
Зв’язки та колеги

З точки зору самвидавця, було б логічно об’єдна-
тися із авторами, які або тільки починають кар’єру, 
або вже мають пристойний список досягнень. 
Збільшуйте вартість своїх професійних зв’язків. 
Структуруйте стабільну мережу своїх читачів і за-
цікавлюйте колег. 

Поширюйте своє «Слово»

Долучайтеся до місцевої преси і фокусуйте біль-
ше зусиль на саморекламі — це загальновідома 
фаза процесу становлення видавничої індустрії. 
І, нарешті, самореклама є секретом поширення 
будь-якої книги, бо якщо читачі бачать тільки сло-
ва, а не людину за ними, то особистого зв’язку між 
автором і споживачем ніколи не буде. Інтернет є 
тим таємничим продуктивним середовищем, який 
має необмежені можливості для автора-самвидав-
ця. Тому, використайте його ефективно!

Як набрати мистецької маси
За Дон Філд (Dawn Field) (7)

Це найвеселіший шлях максимально накачати 
письменницькі м’язи, лежачи на дивані або спілку-
ючись із друзями.

Ми знаємо, що треба тренувати м’язи перед тим, 
як бігти марафон, але як підкачатися перед напи-
санням книги? Можливо, ви починали писати що-
денник, короткі нариси або відвідувати відповідні 
курси. Це гарні тренування, якщо порівнювати на-
писання книги з бігом на далекі дистанції.

Написання книги від 50 до 100 тис. слів або 
більше потребує багато часу та серйозної підготов-
ки. Книга має складнішу структуру, аніж оповідан-
ня, бо вона апріорі має більше персонажів та сю-
жетних поворотів. Написавши першу книгу, другу 
писати вже значно легше, тому що ви вже розвину-
ли найважливіші м’язи письменництва — креатив-
ність та граматику.

Тож, як змусити ці м’язи працювати? 
Для початку надихайтеся креативністю книг, які 

читаєте та фільмів, які дивитеся. Так ви пізнаєте не 
тільки мистецтво, а й себе. З поганими фільмами це 
також спрацює, та зі зворотним ефектом. Під час 
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написання книги дуже важливо знати, чого не тре-
ба робити. Використовуйте книги та фільми як під-
казки і вам буде не складно написати будь-що. Дуже 
швидко ви навчитеся робити незвичайні повороти 
сюжету й розуміти, як будується структура твору. 
Зазвичай бестселери складаються з трьох частин: 
початку, середини та кінцівки. Ви маєте навчити-
ся їх відстежувати. Ви можете досліджувати це на 
прикладі будь-якого фільму, що вам подобається, 
або коли матимете настрій. Просто зупиніть фільм 
та спробуйте здогадатися, що буде далі. Що автор 
зробить далі, базуючись на тому, що ви вже поба-
чили? Що трапиться з кожним із персонажів? Чи 
додасть автор нових героїв? 

Загалом, існує два типи розв’язок: та, що була 
передбачувана ще з початку й та, що вимальо-
вується лише наприкінці. Наприклад, для жанру 
блокбастер, де інопланетяни атакують Землю, ге-
рої завжди перемагають, тому глядачеві не стільки 
важлива кінцівка, скільки те, як буде розвиватися 
середина сюжету.

А в романах, де герої закохуються, ми знаємо, 
що наприкінці вони будуть разом і хочемо на це по-
дивитися. Що менш імовірне всередині, то цікавіше 
та несподіваніше буде наприкінці.

Це більше схоже на гру, але розумовий фітнес 
може дати несподівані результати. Це також мож-
ливість вчитися і зростати як письменник, «леда-
рюючи». Є багато гарних фільмів, побудованих на 
бестселерах. Завдання лише в тому, щоб знайти 
фільм, сюжет якого ви не знаєте. Лише спробуйте 
і ви не зможете зупинитися!

П’ять помічників письменника
За Карлою Кінґ (Carla King) (8)

Зір — найбільш звичне з відчуттів, яке ми засто-
совуємо для відображення сцен у своїй писемни-
цькій роботі, але візуальні здібності поліпшаться, 
якщо ви залучите ще й інші відчуття.

Багатство візуальних деталей, запахів, смаків, 
звуків, почуттів — найважливіші складники всіх 
пригодницьких оповідань.

Зір

Відчуття, за допомогою якого описувати най-
легше. Зір передає колір, текстуру та важливі 
деталі пейзажів, предметів та людей. Ваші описи 
будуть тільки кращими, якщо до них додати ще 
кілька відчуттів.

Запах

Відчуття запаху якнайтісніше пов’язано з пам’ят-
тю та емоціями. Наприклад, ви можете перене-
сти читача на вілли на узбережжі, лише описав-
ши трохи солодкуватий, гнилий запах морських 
водоростей та випічки під час відливу в другій 
половині дня.

Смак

А ви знали, що майже 75% смаків формуються за 
допомогою запаху? Смак може поділятися на п’ять 
зон: солоний, гіркий, солодкий, кислий та умамі, 
японське слово, що означає «приємний гострий 
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смак». Отже, аромат гнилих водоростей відіграє 
важливішу роль у відчутті, ніж власне смак устриці.

Дотик

На відміну від інших органів чуття, людина відчу-
ває дотик всією шкірою і навіть внутрішніми орга-
нами. З 5 000 000 чутливих нервових рецепторів 
(понад 20 різних видів нервових закінчень, що від-
повідають за біль) ми можемо дозволити собі ви-
тратити на дотик трохи більше часу. Сила руко-
стискання може сказати про персонажа більше, ніж 
опис зовнішності. Запам’ятайте, що найчутливіши-
ми зонами тіла є руки, губи, обличчя, шия, язик, 
пальці, ступні. 

Слух

Слух вважають найважливішим органом чуття, 
тому що він перший попереджає мозок про не-
безпеку. Наш слух відокремлює складні напівто-
ни та частоти. Ми можемо простежити різні від-
тінки голосів або інструментів, а також плюскіт 
води об корпус човна, свист вітру крізь щілину у 
вікні, дзвін скла, рев двигуна. Опис звуків може 
увиразнити епізод або створити драму з нес-
подіваною кінцівкою.

Синестезія

Цікаве явище, синестезія, — це здатність підміня-
ти одне відчуття іншим: колір звуком, запах кольо-
ром, звук запахом.

Досить вибачатися — пишіть книгу
За Джимом Демпсі (Jim Demsey) (9)

Початок року — гарний час, щоб зібратися з ду-
хом і почати писати книжку. Але спершу подумай-
те, чи правді ви маєте те, що потрібно для письмен-
ницької діяльності.

Коли люди питають мене, що я роблю, я кажу, 
що я письменник. Тоді вони відповідають, що також 
хотіли б колись написати книжку, коли діти підро-
стуть, або коли матимуть більше часу чи просто 
коли будуть готові. Деякі люди вже втратили надію 
почати. Вони кажуть: «Якщо я б справді хотів напи-
сати, то вже почав би».

Але це лише чергове виправдання. Насправді ми 
робимо лише те, що хочемо робити.

Всі ми виправдовуємося. Це частина нашого 
життя. Щоб зробити перший крок до написання 
книги, треба відкинути всі виправдання, що стоять 
на шляху до мрій.

Писання — це пригода
Придумування виправдань — це спроба ва-

шого мозку вас захистити від використання за-
надто великої кількості енергії. В еволюційному 
сенсі це справедливо, але насправді це може 
позбавити вас змоги пережити багато пригод в 
житті. І написання книги — одна з них. 

Багатьом людям подобається ідея бути авто-
ром, але лише декотрі з них переживають все те, 
про що пишуть, у реальному житті. 

Як відрізнити виправдання від реальних при-
чин? Як відрізнити людину, що просто хоче 
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бути автором книги, від людини, що СПРАВДІ 
хоче бути ним?

Щоб дізнатися відповіді на ці запитання, поду-
майте, чи готові ви страждати? Письменницьке 
ремесло має багато переваг, як слава, наприклад, 
але воно має і чимало недоліків. Ви повинні по-
жертвувати дорогоцінним часом, що могли б про-
вести з друзями та родиною, на написання книги, 
яку ніхто, може, і не читатиме. І її можуть навіть 
ненавидіти і казати вам про це, а також про те, 
що ви не вмієте писати. На написання можуть піти 
місяці, роки.

А чи готові ви писати щодня, навіть на свій день 
народження та Новий рік? Якщо ви до цього не го-
тові, то ваше бажання бути письменником не до-
статньо сильне. 

Джордж Орвелл сказав: «Написання книги — це 
жахлива, виснажлива боротьба, як довготривалий 
бій з якоюсь хворобою. Ніхто сам не піде на це, 
якщо ним не заволодіє страшний демон, якому не 
можна протистояти».

Якщо письменництво це те, що ви насправді хо-
чете робити, і ви готові до того, щоб боротися, тоді 
саме час розпочати. 

Ви відштовхуєте 25% читачів
За Джинні Картер (Ginny Carter) (10)

Читачі різні, але ви маєте знайти спосіб, щоб при-
вернути увагу всіх, без винятку. 

Чи знаєте ви, що кожен з ваших читачів має свої 
способи вивчення нового? Якщо ваш продукт не 

підходить для цих методів, то ви втрачаєте частину 
аудиторії. Кожен з нас має свої особливості, якщо 
мова йде про навчання, тому це може вас заплу-
тати, якщо ви вирішуєте писати для широкої ауди-
торії. Ви маєте задовольнити потреби кожного. Для 
цього є простий спосіб. Використовуйте питання 
«Чому, Що, Як, Що якщо?» як техніку, за якою ви 
структуруєте написання.

Чому?

Деяким людям треба знати ЧОМУ вони мають 
робити щось нове до того, як щось розпочати. Якщо 
ваш продукт не містить мотивацій з цього приводу, 
то вам буде важко примусити людей робити щось.

Що?

Інших не так турбує питання «чому», як те ЩО 
вони повинні робити. Вони будуть збентежені, якщо 
вивчаючи щось нове, не побачать чітких кроків для 
застосування набутого. Контингент «скажи мені, що 
робити і я буду щасливим».

Що якщо?

Та врешті-решт, є такі, що питають «ЩО ЯКЩО?», 
коли бачать нову ідею. Вони хочуть знати, як це 
спрацює в реальному житті, та що може піти не так. 
Теорія не для них, їм потрібні приклади з практики.

До якої з груп ви належите? Авжеж, всі ми так чи 
інакше належимо до кожної з груп, але до деяких все 
ж більше. Можливо, ви будете мати декілька, які вас 
взагалі не цікавлять. Отже, наступного разу, коли 
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будете писати статтю, замітку, пост, передивіться, 
чи є у вас відповіді на кожне з цих запитань. Це 
допоможе вам привабити більше читачів.

Все змінюється
За Карлою Кінґ (Carla King) (11)

Того року, коли я випустився зі школи, медії 
були перенасичені повідомленнями про нову 
технологію набору, що мала змінити світ. Що це 
було? Ніхто не знав напевне. Було тільки відомо, 
що цей код називався «IT», та що він настільки ре-
волюційний, що треба було б перебудувати міста з 
нуля. Бог технологій Стів Джобс визначив його як 
річ настільки ж важливу, як ПК. Наприкінці року 
інновація, що мала перевернути життя людей, по-
бачила світ. Це був Segway.

Замість того, щоб примусити нас перебудувати 
головні метрополії, Segway став одним з модних 
атрибутів ситкомів. Здається, я бачив його лише 
раз у реальному житті. Я згадав про це знову, 
коли потрапив у чорну діру статей про Amazon 
проти Hachette, електронні книжки, самвидав, 
Kindle Unlimited.

Більшість коментарів була про те, що електронні 
книги вже домінуть над друкованими, а видавці — це 
динозаври, які не бачать реальних змін, не працюють 
на випередження, не будують нових бізнес-моделей 
на основі цієї революційної інновації. Всі, хто чи-
тають паперові книжки, селюки, які підтримують 

індустрію, що вмирає. І вони будуть приречені, 
якщо негайно не перебудуються (get on board 
soon). Ви можете прочитати схожі коментарі до 
минулорічних статей, до тих, що написані 5–10 
років тому.

Минуло вже понад 15 років відтоді, як з’явила-
ся перша електронна книга і майже сім — перша 
Kindle. Сьогодні приблизно 15% споживачів купу-
ють книжки, використовуючи електронні гроші, а 
30% проданих книг — електронні.

Більшість людей читають тільки друковані книж-
ки і лише 6% тільки електронні. Зрозуміло, що 
електронні книги залишаться на ринку, але це не 
означає, що занепад традиційної видавничої інду-
стрії вже не за горами.

Технології — це лише пряма лінія в ретро-
спективі. Кожен новий продукт це революція, 
кожен мобільний додаток повністю змінює наше 
спілкування. Щоправда, завжди є люди, які чи-
нять опір змінам, і виробництва руйнуються 
через це. Революції не відбуваються щомісяця, 
навіть найпередовіші експерти зазвичай не по-
спішають з прогнозами.

Технічний прогресс — це завжди пряма лінія в 
ретроспективі через те, що ми забуваємо про всі 
зміни, яких зазнавав продукт. Спочатку було німе 
чорно-біле кіно, потім чорно-біле зі звуком і нареш-
ті кольорове зі звуком. Але що сталося із Smell-O-
Vision? І чому через п’ять років після виходу «Ава-
тара» 3D ще не замінило передовіше 4D? З іншого 
боку, легко простежити прогрес: перехід від сото-
вих телефонів до сучасних смартфонів. 
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Майбутнє книг — це Hypertext! Ні. Це POD! Ні. 
Це Enhanced E-Books [17]! Додатки! Netflix [18] 
для книг! Жодне з них? Зачекайте. Це хмара!

У Блумберзі Леонід Бершидський нещодавно 
визначив, що диспут Amazon-Hachette беззмістов-
ний тому, що обидві компанії не змогли передба-
чити, що у світі цифрової літератури привласнення 
книжок скоро стане анахронізмом. Майбутнє кни-
жок, за Бершидським, — це «величезна бібліотека 
на хмарі, де буде доступна будь-яка книга».

Бачимо, що хмарний сервіс працює, але чи це 
передбачення не таке саме, як інші перед ним. Чи 
замінить хмара модель Netflix? Чи це те ж саме, як 
читання новел на окулярах Google? POD машини 
на кожному кроці? Вживлена в око нанокнига?

Можливо, як і всі ці речі, хмари будуть відіграва-
ти якусь, хоча й незначну, роль у нашому житті на-
ступні 10 років. Але є один момент, якого не бачать 
провидці: люди люблять паперову книжку.

Люблять тримати її, класти на полицю або жур-
нальний столик. У готелях книжки використовують 
як прикраси інтер’єру. Люди, що купують елек-
тронні книги, все ж полюбляють ходити в книжкові 
крамниці й дивитися на книжки. Друкованій книзі 
ще далеко до смерті.

Майбутнє книг завтра... Сьогодні!

Можливо, у найближчому майбутньому ми буде-
мо «читати» книжки введені в нашу кров за допом-
огою ін’єкцій. Але це все одно не означає, що дру-
кована книга колись помре. Проте і популярність 
електронної книги буде зростати. 

Чому ні електронна, ні друкована книга не пом-
руть? Бо кожна має свої переваги. Друковану кни-
гу легше гортати, в ній легше писати, вона краще 
виглядає на полиці, і — згідно з останніми дослід-
женнями — мозок людини краще сприймає інфор-
мацію з паперу. 

Електронні книги також мають переваги. Ви мо-
жете взяти з собою в мандрівку тоненький девайс 
замість десятка книжок. Якщо ви маєте зв’язок з 
інтернетом, то можете миттєво купити книжку, по-
дивитися переклад або тлумачення слів, поділитися 
цитатами з друзями та ін.

Кіноіндустрія — гарний приклад того, як кон-
курують не стільки медії, як захоплення різних 
аудиторій. Палкі фанати регулярно ходять на 
прем’єри в театр, купують блуреї. Звичайні при-
хильники час від часу відвідують найочікуваніші 
спектаклі. Іншим краще подивитися щось на 
YouTube, Netflix, RedBox.

 Легко уявити поціновувачів книжок, які купують 
унікальні видання в суперобкладинках. А звичайні 
люди, які просто полюбляють читати, ліпше прид-
бають електронну версію чи книжку на розпродажі.

Стосовно «Netflix для книжок», люди бачать в 
них справжню могутність, майбутнє, однак ще за-
лишається багато сумнівів. Більшу частину контенту 
Netflix становлять фільми та шоу, за квиток на які 
поважний споживач не дасть грошей, а от дивитися 
безкоштовно — залюбки. Напевне є і такі читачі, 
що збільшуватимуть аудиторію споживачів низько-
якісного контенту, самвидаву. Треба розуміти, як 
працюють такі сервіси і пропонувати щось нове. 
Вони не будуть основною рушійною силою.
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Легкість та відкритий доступ до електронних пу-
блікацій відкривають перед організаціями можли-
вості стати їх видавцями. Бачимо, що деякі газети 
та журнали почали друкувати електронні книги. 
Зростатиме популярність не тільки цього тренду, 
це пошириться і на інші сфери. Телевізійні шоу та 
фільми, можливо, робитимуть електронні додатки 
для палких фанатів.

Якщо порівнювати самвидав і традиційну видав-
ничу діяльність, то можна побачити, що це два різні 
світи. Самвидав відкрив нові ринки — деякі, про 
які забули великі видавці, деякі, до яких вони не 
хотіли долучатися, але більшість вони заполонили, 
позбавивши традиційних видавців прибутків. Якщо 
Amazon вдасться різко понизити ціни на електрон-
ні книжки, то може початись зворотній процес. 
Замість поділу на самвидав та традиційне видання, 
автори в жанрах романтика, фантастика, наукова 
фантастика будуть гібридами.

Незважаючи на розкручування популярних елек-
тронних книг, гіпертекстів, додатків, інтерактивних 
книг, все це не виходить, наприклад, за межі вузь-
коспеціалізованих крамниць дитячої книжки.

Проблема в тому, що ми маємо цілу індустрію, 
поділену на інтерактивні прошарки, які, по суті, за-
сновані на відеоіграх. Форми мистецтва виживають, 
даючи відповідь на запитання: що робить їх унікаль-
ними, а не намагаючись наслідувати одна одну.

Ми можемо робити кращі книжки

Зараз видавці просто конвертують паперовий 
варіант в електронний. В той час, як різні форми 

мистецтва потребують мати кожна свої переваги. 
За цим майбутнє.

Останнім часом друковані видання акцентують 
на дизайні. Вже декілька років видавництва пере-
видають гарно здизайновані, незвичайно оформ-
лені книги, що мають обов’язково бути прочитани-
ми в паперовому варіанті. 

У сфері електронних книжок є багато можливо-
стей використовувати переваги цифрових файлів. 
Багато авторів самвидаву поєднують короткі тво-
ри кількох письменників, щоб читач мав уявлення 
про них. Чому б і традиційним видавцям не зроби-
ти таке? Це може виглядати як музичний каталог 
зразків. Електронний файл може бути дуже дов-
гим, то чому б не завантажити і додаткові матеріа-
ли, які б представляли друковану версію?

Чому б не залучити технології POD для того, щоб 
читач міг створювати з каталогів власні антології? 
Видавцям слід знайти шляхи реалізації переваг кож-
ного типу книги та визначити, що можна робити в 
електронному варіанті, в друкованому і POD — ні.

Ви, мабуть, вже бачили електронні додатки, 
що видаються для пітримки друкованої версії. По-
чинаючи від Джоан Роулінґ, яка пише на своєму 
веб-сайті Pottermore, до Адель Валдман, яка ство-
рює електронну історію з POD її головним персона-
жем; письменники вчаться використовувати новітні 
технології, щоб надати читачеві більше інформації.

Одне слово, різні формати будуть мирно співіс-
нувати... в будь-якому разі до наступного вбивства 
динозаврів і революцій, що перевертатимуть світ.
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Три речі, які треба зробити, перш ніж писати книгу
За Ґрантом Фолкнером (Grant Faulkner) (12)

Тож ви хочете бути письменником? Є гарна і по-
гана новина. Почнімо з поганої: написання книги 
буде однією з найскладніших речей, які ви коли-не-
будь робили. Якщо ви вже почали, то розумієте 
про що мова. Але є й гарна новина: ця праця варта 
того. Це невелика ціна за всі ті можливості, що від-
криваються перед вами. Наприклад:

• публікуватися;
• насолоджуватися роботою, яка вам подобається;
• впливати на людей за допомогою написаного;
• привертати увагу медій;
• отримувати прибуток.

Багато хто буде казати вам, що великий успіх — 
виняток. Так, це правда. І це може змусити вас зу-
пинитися. Те, що ви вирішили продовжити, озна-
чає, що ви хочете стати винятком.

Кожен відомий письменник колись був на вашо-
му місці: невідомий і неопублікований. Артур Гейлі, 
Стівен Кінґ, Джоан Роулінґ. Колись їхні імена не 
творили жодного ажіотажу. Чому ж ваше ім’я не 
може стати таким через рік? Ви, певно, думаєте: 
«Я? Ніколи!». Не спробуєте — не дізнаєтесь. Але не 
сідайте за написання книги доки не:

1. Опануєте ремесла.
2. Напишете і продасте коротких творів.
3. Увійдете в письменницьку спільноту.

Збентежені? Ви готові писати бестселер, адже 
читали і чули про письменників, які ніколи нічого 

не писали і досягли мільйонних продажів з пер-
шої спроби.

Такі історії стають гучними новинами через свою 
рідкість. Не сподівайтеся виграти в лотерею. Якщо 
ви хочете, щоб ваша книга побачила світ, дотри-
муйтеся цих порад.

1. Немає потреби вчитися писати за методом 
спроб і помилок. Інші вже зробили це за вас і 
написали про це книжки. Гарні письменники — 
гарні читачі.

2. Станьте журналістом. Пишіть замітки, поч-
ніть вести блог, опублікуйте декілька статей в 
журналі, газеті. Почніть ходити до вечірньої шко-
ли журналістики або навчатися на онлайн-курсах 
креативного писання.

Видавці шукають авторів з репутацією (ауди-
торією, фоловерами, фанами). Тож почніть при-
вертати їхню увагу. 

3. Подумайте, чи зможете ви написати книгу са-
мотужки? Майже кожен відомий письменник ото-
чений групою помічників. Як би вони впоралися з:

Фрустрацією?
Смутком?
Прокрастинацією?
Бажанням спокою?

Мати групу помічників — означає мати мож-
ливість одержати натхнення, коли ви його по-
требуватимете.

Коли ви починаєте, ще одна пара очей безцін-
на. Десять пар — ще краще. Долучіться до ком-
панії письменників. Знайдіть наставника. Будьте 
відкриті для критики.
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Одне застереження щодо групи письменників: 
переконайтеся, що хоча б одна людина, краще лі-
дер, друкується і знається на видавничій діяльності. 

Напишіть свою книгу 

Як не дивно, але більшість людей не закінчують 
цієї справи. Можливо, через лінь або щось інше, 
мало хто заходить далі однієї сторінки. Щоб не до-
лучитися до них, вам потрібен план.

Незалежно від вашого письменницького методу 
ці основи будуть корисними:

1. Напишіть розклад.
2. Шукайте та плануйте.
3. Напишіть розклад, якого ви б могли дотримуватися.

Коли ви стаєте автором, написання книг стає вашою 
роботою, тому потрібно ставитися до цього відповід-
но. Творіть незалежно від настрою. Настрій — це не 
виправдання. У будь-якій іншій професії ви не могли б 
так само не прийти на роботу через поганий настрій. 
Спробуйте і подивіться, що це вам дасть. Знайдіть 
шість годин на тиждень, щоб писати. Знайдіть, зви-
чайно, не те слово, ви маєте виділити ці години. 
Запишіть їх у свій календар і непорушно його до-
тримуйтеся. Якщо ви не знаєте про що писати, тоді 
редагуйте. Не можете редагувати, плануйте. Ви 
будете приголомшені результатом, якого досягнете, 
змігши посадити себе на стілець.

Пошук і планування
Не ризикуйте пропускати цей крок. Гарна підго-

товка може допомогти побудувати або зруйнувати 
вашу книгу. Пропонуємо два шляхи підготовки:

1. Робіть нариси. Незалежно від того, як ви ста-
витеся до написання начерків, потрібно знати, про 
що ви будете писати, до того, як почнете. Якщо ви 
пишете у жанрі нон-фікшн, то нотувати просто не-
обхідно. Але у випадку з фікшн робити нариси не-
обов’язково. Стівен Кінґ сказав про це: «Я ставлю 
цікавого персонажа у складне становище і намага-
юся дізнатися, що ж буде далі».

Тут немає гіршого або кращого, правильного і 
неправильного. Більшість письменників роблять чи 
так чи так, є і гібриди, але більшість обирає щось 
одне. І залежно від того, який ви автор, буде вибу-
дувана фаза планування.

2. Якщо ви обожнюєте структурувати, то вам 
сподобається книга Ренді Інгерменсона «Метод сні-
жинки». Але якщо ви «штаносид» (письмменники, 
що пишуть, залежно від того, де їхні штани), то вам 
сподобається пост «Як структурувати новелу, навіть 
якщо ви не структурувальник». Він навчить вас, як 
працювати зі структурою, залишаючись достатньо 
вільним для того, щоб дозволити вашій прозі фор-
муватися в процесі роботи.

Займайтеся пошуковою роботою

Всі чудові історії базуються на ґрунтовних дослід-
женнях. Якщо ваш персонаж їде 10 миль на схід від 
Чикагської Петлі, то він певно пересувається автів-
кою-амфібією, бо потрапить в озеро Мічиган.

Щоб уникнути таких прикрих помилок, досліджуйте.
Зануртесь у деталі свого твору.
Перевірте, що жоден персонаж не одягнений в лиж-

ний костюм, коли надворі 40°.
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Три книги, що допоможуть вам стати письменником
За Михеєм Соломоном (Micah Solomon) (13)

Не кожен письменник може дати гарну про-
фесійну пораду. Наведені тут три книги пропо-
нують найкращі поради, щоб поліпшити ваш пись-
менницький стиль. Якщо ви серйозно налаштовані 
удосконалити своє письмо, ніщо не допоможе 
ліпше, ніж уроки на сторінках цих книжок. Уважно 
прочитайте їх, підкресліть найважливіше, старанно 
застосовуйте те, чого навчилися. Ви будете приєм-
но вражені змінами.

«Пташка за пташкою»: деякі інструкції    
про написання та життя від Анни Ламот

«Пташка за пташкою» варта прочитання вже лише 
за елегантний, живий стиль прози Ламот. Поради, 
які вона дає, настільки ж фантастичні, як і форма 
їх подання. 

«Почуття стилю: путівник для письменника 
ХХІ століття» Стівена Пінкера

Пінкер — професор, науковець, письменник. 
Почуття стилю — це скарбничка порад, народжена 
розчаруванням Пінкера в смертельній сірості ака-
демічного письма, що проходило через його стіл, 
авторство не лише його учнів, а й колег. Ви буде-
те приголомшені тим, наскільки уроки і спостере-
ження Пінкера свіжі. Їх можна відразу застосову-
вати. Було складно втриматися, щоб поділитися 
лише декількома.

Кожен письменник знає, що обираючи правиль-
ний порядок слів, треба звернути увагу на все ре-

чення, чи гармоніює воно з іншими реченнями? 
Пінкер багато часу займався цим питання, і це 
справді щось неймовірне.

Пасивні звороти — твої друзі. Забудьте, якщо 
ваша вчителька казала їх не вживати. Пінкер про-
сто пояснює таку пораду. Пасиви дозволяють пись-
менникові спрямовувати увагу читача, як в кіно, 
фокусуватися.

Можливо ви не хочете писати «Пух з’їв мед», бо 
важливо лише те, що меду нема, а не те, чому його 
немає. Тільки пасив дозволяє робити таке. Напри-
клад, використаний у новинах пасив «гелікоптери 
прилетіли, щоб боротись з вогнем». Це важливіше 
ніж те, що управління гелікоптерами здійснюють 
пілоти, і це найважливіша інформація для читача. 

Пунктуація означає більше, ніж ви думаєте. Це 
не тільки писати за правилами, а й розставляти 
смислові акценти.

Ви, мабуть, чули про неправильне вживання 
слів. Частина з них це результат того, як молодь 
змінює мову (кожне покоління це робило). Пінкер 
розповість вам, де помилка, а де неологізм. Напри-
клад, він вважає нормальним вживання слова «ну-
дотний» у значенні «нудний», бо нове значення вже 
у вжитку багато років. З іншого боку, якщо ви вжи-
ваєте «військовий» замість «воєнний», то вам просто 
необхідно частіше розгортати словника.

 «Автомобіль, що від’їжджає»: практичні 
мемуари про письменництво та життя           
від Анни Патчет

Анна Патчет — новеліст та есеїст, розпочала 
свою кар’єру як автор порад для молодих жінок 
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у журналі Seventeen. Потім їй запропонували пра-
цювати в The New York Times та The New Yorker. 
Книга «Автомобіль, що від’їжджає» практично її 
«мемуари», вона дає корисні поради, періодично 
робить флешбеки до відомих анекдотів і ситуацій 
з власного життя.

Якщо ви палаєте зсередини якоюсь ідеєю та го-
рите, як хочете про це написати (але не пишете), 
виділіть одну годину на день, кожен день протягом 
місяця — одну нікчемну годину, один жалюгідний 
місяць, пише Патчет — і ви будете вражені, як швид-
ко звикнете до цього графіка. Це не відразу будуть 
години продуктивної праці, але це будуть незабутні 
години наодинці з аркушем паперу (або екраном) 
доки щось не трапиться. А воно трапиться.

Фокусуймось на обкладинці: поради
За Крісом Роблі (Chris Robley) (14)

Що приваблює вас у книзі й змушує купити її? 
Заголовок? Обкладинка? Кольори? Ймовірно, все 
з переліченого. Ефективна конструкція обкладин-
ки захоплює нашу увагу і фокусує на тому, що ми 
могли б знайти у книзі. Але хороша обкладинка не 
повинна бути занадто «крикливою». Вона повинна 
бути чіткою, якісною і переконливою. У цій статті 
ми дамо вам кілька порад, які допоможуть зорієн-
туватися у процесі створення якісних обкладинок.

Наймаємо графічного дизайнера?

Якщо маєте багато грошей — можете найняти 
дизайнера. Професійний дизайнер має інструмен-
ти, знання, досвід і ресурси, щоб результат був 
дивовижним. Навіть якщо ви знаєте, яку хочете 
обкладинку, досвідчений дизайнер може набагато 
ефективніше реалізувати вашу мету.

Вибір дизайнера

Зробіть своє дослідження і виберіть дизайнера, у 
якого вартісне портфоліо. Важливо вірити в обра-
ного дизайнера і знати, що він має ті ж цілі, що і ви.
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Правильні очікування
Професійні дизайнери будуть мати із вами кон-

тракт. Здебільшого дизайнер надає деяку кількість 
створених ескізів, щоб ви обрали між ними. 

Робити дизайн самому

Ці рекомендації стануть в нагоді, навіть якщо ви 
вирішите найняти професійного дизайнера.

Які програми або інструменти вам потрібні?
Є незліченна безліч додатків, програм та інстру-

ментів. Якщо ваша обкладинка книги повинна бути 
надрукована, то оберіть достатню роздільну здат-
ність (найкраще 300 dpi) і правильний тип файлу 
відповідно до вимог книжкового принтера.

Створення концепції обкладинки книги
Якщо ви вирішили найняти дизайнера, концепція 

буде розроблена власне у розмові з дизайнером. 
Приготуйтеся, що вам буде запропоновано думати 
і говорити про свою книгу під іншим кутом зору.

Важливий елемент
Щоб обкладинку одразу запам’ятали, можна візу-

ально виділити один елемент із книги — якесь важ-
ливе місце, об’єкт і т. д. — щось істотне, що може 
бути використано в простій формі. Іноді мінімалізм 
дуже доречний.

Візуальне рішення

Ви хочете, щоб ваша обкладинка мала ілюстра-
ції, фотографії, графічний зовнішній вигляд? По-

дивіться на обкладинки, які вам подобаються і які 
сумісні за тоном, жанром і змістом вашої роботи. 
Визначте, які загальні елементи використовуються 
у цих обкладинках. Чи це просто цікаве викори-
стання графіки? Чи це інтенсивне фото, що зача-
ровує вас? Шукайте таких елементів доти, доки не 
з’явиться ідея для своєї обкладинки.

Потік свідомого мозкового штурму
Сядьте і почніть писати про свою книгу. Просто 

записуйте слова й образи, які миттєво виникають. 
Після того, як у вас вийде двадцять-тридцять слів, 
подивіться, які образи й цікаві кореляції ви можете 
використати та перетворити в елемент обкладинки.

Дизайн обкладинки книги: керівні принципи

Існують загальні рекомендації, які хороший ди-
зайнер використовує в роботі. І вам також буде ко-
рисно їх знати.

Ієрархія інформації

Деякі елементи важливіші, ніж інші. Це повинно 
бути відображено в дизайні. Зробіть назву найбіль-
шою і найяскравішою частиною обкладинки. Якщо 
ваше ім’я завелике, або більше, ніж назва книги, то 
це неправильно.

Як уникнути плутанини
Якщо на обкладинці забагато контрастної інфор-

мації і зображень, то вона стає візуально неціка-
вою, увага читачів розсіюється і важко розрізнити, 
що важливо, а що — ні.
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ПОГАНО:
• занадто багато квітів;
• занадто багато зображень або компонентів 

в межах зображення;
• більше двох шрифтів;
• тіні;
• акцент на кількох речах;
• надмірні градієнти.

Друкарські міркування

Декоративних шрифтів слід уникати. І вони, без-
умовно, не повинні набиратися заголовними літе-
рами. Загальне правило верстки — використання 
тільки двох шрифтів в одному дизайні — один із за-
січками і один без засічок — вони повинні візуаль-
но гармоніювати один з одним. Не можна набирати 
шрифт 8 і меншим кеглем — бережіть очі читачів!

Розмір має значення

Ви повинні знати розмір готового продукту, перш 
ніж почати проектувати книгу. Важливо пам’ятати, 
що обкладинку будуть розглядати багато людей, як 
ескіз. Переконайтеся, що обкладинка переконлива 
і чітка, навіть коли її зменшено до розміру поштової 
марки. Це універсальне правило дизайну, яке за-
стосовується до книжкових обкладинок, плакатів, 
корпоративних логотипів.

Друкована та цифрова 

Остаточна версія обкладинки для друку повин-
на бути створена за вищої роздільної здатності, 
ніж версія для вашої електронної книги. Тому вста-

новіть розмір 300 dpi. Навіть якщо спочатку ви пла-
нуєте тільки електронну книгу, все одно плануйте 
версію для друку.

Пікселі проти вектора
Цифрові файли зчитуються двома способами: 

растрово (зображення у пікселях) або векторно (на 
основі точок і ліній). Вектор нескінченно масшта-
бується без втрати якості, а растр втрачає якість. 
Якщо ви працюєте в пікселях (тобто Photoshop), не 
беріть замалі зображення. 

Послідовний візуальний брендинг
Крос-брендинг має важливе значення. Є теми, 

над якими треба подумати з точки зору брендингу: 
1. Чи ця книга входить в серію? Якщо так, то 

підтримуйте візуальну єдність (використовйте одні 
й ті ж шрифти, подібні фотографічні зображення, 
ілюстрації тощо).

2. Ви в інтернеті? Тепер, коли дизайн обкла-
динки книги встановлений, використовуйте ті ж 
естетичні елементи для просування своїх листів на 
різних платформах, в Facebook, на сайті, друкова-
них та рекламних банерах, плакатах. Акумулюйте 
зацікавлення вашою книгою зусібіч! 

Як назвати книжку?
За Джинні Картер (Ginny Carter) (15)

Який ідеальний заголовок для книги? Ось кілька 
швидких і простих способів генерації ідей.
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Яка користь читачам?

Відштовхуйтесь від того, чого ваша книга може 
навчити читачів і чого досягти. Яку позицію вона 
посяде в житті читачів? Наприклад, якщо ви допо-
магаєте людям подолати страхи і вчите насолоджу-
ватися життям, назва може бути такою — «Перема-
гайте страхи і любіть життя».

Визначте потенційну емоційну відповідь

Які почуття ви хочете збудити в потенційних чи-
тачів, коли вони побачать назву? Ви хочете, щоб 
вони відчували себе натхненними, збудженими чи, 
навпаки, гнів, злість? 

Цільова аудиторія

Визначте, хто ваша цільова аудиторія, і як 
ви збираєтеся її залучити? Немає кращого 
способу, аніж щоб ваші потенційні читачі зна-
ли, куди прийти і змогли впізнати свою мету 
у назві книги. 

Коротко — солодко

Знайдіть способи, щоб назва книги звучала до-
сить коротко, але влучно!

Думайте як блогер!

Ви можете використовувати деякі перевірені 
фрази-відкривачки, такі як «Як…», «7 способів…», 
«Безпомилковий спосіб…» або «Чому ви ніколи 
не повинні…».

Перевіряйте

Після того, як ви придумали назву, — її треба пе-
ревірити. Важливо уникнути дублювання назви книги 
в аналогічній категорії, щоб ви могли виділитися. 

Дослідження ключових слів

Правильні ключові слова допоможуть вашій назві 
книги зайняти високий рейтинг у результатах пошуку. 
Маючи пошукові фрази в заголовку книгу легко мож-
на буде знайти в інтернеті. 

Чекліст «образу» книги
За Крісом Роблі (Chris Robley) (16)

Ось список критеріїв, за якими ЗМІ оцінюють книги:

1. Чи професійно розроблена обкладинка?
2. Чи відображає назва суть книги?
3. Чи є у нон-фікшн підзаголовок?

Коли у нон-фікшн немає підзаголовка — це помилка. 

4. Чи зворот обкладинки дає змістовне резюме 
книги, біографію автора?

Мета полягає в тому, щоб коротке резюме та біо-
графія спонукали людей прочитати книгу. Якщо у 
вас є відгуки від галузевих експертів, рецензентів 
або від поважних людей ви можете їх подати на 
звороті обкладинки чи на лицьовому боці. Ніколи 
не беріть анонімної рецензії. З точки зору публіч-
ності, професійно представлений зворот обкла-
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динки допомагає ЗМІ швидко зрозуміти тон книги, 
повідомлення, жанр і цільову аудиторію.

5. Чи є назва книги, ім’я автора і видавця на корінці?

Останнє зауваження
Для натхнення рекомендуємо відвідати книжкові 

крамниці та сайти, де буде розміщена ваша книга 
і подивитися, як вона виглядає порівняно з конку-
рентами. Чи має правильний розмір, форму, кольо-
рову схему, тон, текст. Чи має всі атрибути книг: 
зазначений вік, ціна, штрих-код з ISBN. І запитайте 
себе: ви б самі таку книгу купили? 

Переваги обкладинок самвидаву
За Сарою Джакс (Sarah Juckes) (17)

Самвидавці реагують безпосередньо на смаки 
споживачів

Самвидавці завжди знають, чого їхні читачі хо-
чуть від книжкових обкладинок. Завдяки безмежній 
кількості рекомендацій та ресурсів, доступних для 
авторів сьогодні, вони здобувають знання, які допо-
магають їм думати, як видавець і створювати книгу, 
яка добре виглядає і легко читається. До того ж, 
вони мають пряму взаємодію з аудиторією через прямі 
продажі і навчання з перших рук від своїх читачів.

Автори-підприємці

Нещодавні дослідження показали, що серед 
самвидавців зростає кількість авторів-підприємців. 

Це письменники, які серйозно займаються видав-
ничим бізнесом і вкладають у нього весь свій час та 
зусилля. Вони моніторують смаки своєї аудиторії, 
відстежують рейтинги, аналізують ринок. Як наслі-
док — постійно зростає якість самвидавних книг, 
їх розповсюдження та популярність. Можемо ска-
зати, що самвидавці вже на рівні з традиційним ви-
давництвом. Хіба що — у самвидавців унікальніший 
контент, часом цікавіші, провокативніші обкладин-
ки, що і вирізняє їх на ринку. 

На порозі — обкладинки майбутнього
За Ганною Джонсон (Hannah Johnson) (18)

На конференції «Наступна глава: Дизайн і пу-
блікація цифрових книг» на Мангеттені вчені та 
дизайнери розповіли про проектні завдання та 
можливості у лоні майбутнього обкладинок циф-
рової книги.

Чіп Кідд показав образи його нещодавно розро-
бленої обкладинки «1Q84» Харукі Муракамі і пояс-
нив, як дизайн палітурки відбив дві площини життя 
в книзі. Створилася двовимірність. 

Дизайнер Карін Ґолдберґ представив «обличчя» 
анімованої книги, яку створили студенти. Єдиний 
недолік проекту в тому, що такі анімації неможливі 
на чорно-білому екрані електронної книги.

Джеремі Кларк, директор дизайну корпорації 
Adobe, був частиною команди, яка створила інтерак-
тивні версії журналу, де працює відео, 3D-моделю-
вання та пряме підключення до інтернету.
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Не поділяв думки більшості тільки письменник і 
видавець Крейґ Moд. Він говорив про книгу як необ-
хідне фізичне відображення нашого цифрового жит-
тя. «Коли ви працюєте тільки з цифровим контентом, 
ваша система відліку дуже тонка» — сказав Мод.

Moд працював протягом року з командою ро-
зробників, щоб створити додаток для iPhone — 
Flipboard*. Команда зробила тисячі ескізів і кон-
струкцій, написала тисячі рядків коду. Всі їхні 
роботи зберігалися в цифрових папках на хмарно-
му сервері. Мод вказував: «Цифрова папка із 5 гі-
габайтами контенту виглядає так само, як папка із 5 
мегабайтами в ньому. Ви втрачаєте систему відліку. 
Але книга на 500 сторінок виглядає інакше, ніж 
книги з 50 сторінками».

Домашні дослідження студентів                             
щодо друку книжки
За Денісом Абрамсом (Dennis Abrams) (19)

У книзі «Доля читання в цифровому світі», Наомі 
С. Барон, професор лінгвістики Американського 
університету опитала понад 300 студентів з Японії, 
Німеччини, Словаччини та США. 92 % опитаних від-
дали перевагу друкованій книжці над електронним 
гаджетом, якщо вони хочуть читати серйозні книжки.

Студенти також повідомили Барон, що читання 
електронних книг робить зміст важчим для сприй-
няття, ніж він є насправді. Їхні почуття не існують 
десь на сторінці пристрою для читання, сказали 
вони. Один респондент висловився так: «Я весь 
час забуваю, хто автор. У друкованій книзі все, що 
мені потрібно, щоб його дізнатися, це перевернути 
сторінку назад і я бачу його».

У Сполучених Штатах електронні книги дешевші. 
Один із студентів каже: «Я хотів би мати друковану 
версію, але електронна версія набагато дешевша». 
Інший додає: «Якщо ви купуєте книгу, яку вже вико-
ристовували, видавець і автор не отримують ніяких 
грошей, але вони отримують ще одного читача і не 
знищують дерева».

* Flipboard — агрегатор соціальної мережі, мобільний додаток 
у журнальному форматі. Програма збирає контент з соціальних 
медіа та веб-сайтів і представляє його в журнальному форматі.
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«Моя головна турбота, як людини з вищою 
освітою — це те, що ми не слухаємо. Ми припу-
скаємо, ми намагаємось бути корисними знижуючи 
ціни, робимо товар зручнішим, допомагаємо навко-
лишньому середовищу, але ми перестали питати 
своїх студентів, про те, що вони думають».

Інновації — це єдиний спосіб збільшити                                 
продаж книг
За Солом Розенбергом (Sol Rosenberg) (20)

Продажі електронних книг знижуються. Чи це 
новина? На жаль, не така резонансна. 

Після того, як нова ідея охопила 50 або 80% 
ринку всієї книжкової продукції та обсягу читан-
ня в США, електронні книги зайшли в глухий кут 
на шляху до більших можливостей продажу. Част-
ка всіх нових проданих електронних книг — і в 
процентах, і в доларах — впала приблизно на 15-
30% відповідно.

Тож чому знижуються прибутки ринку елек-
тронних книг? Кількість пристроїв активно зро-
стає, люди користуються ними багато часу, однак, 
рівень читання електронних книг знижується?

Втім є одна компанія, яка збільшує свою част-
ку на ринку. Центральний офіс знаходиться в 
Сіетлі, і ви знаєте, кого я маю на увазі. За корот-
кий період 2015 року, загальний обсяг продажу 
електронних книг на Amazon, як і раніше, збіль-
шився і в процентному, і грошовому вияві. Попу-

лярність його підживлюється деяким зрушенням 
у споживчій поведінці: закупівель електронних 
книг більше, ніж традиційних друкованих та книг 
незалежних авторів.

Можливо, у нас залишається більше запитань, 
ніж відповідей. Але зрозуміло одне — успішні ком-
панії користуються добре відомими способами для 
збільшення кількості продажів, а саме:

• наймають працівників із великим досвідом роботи;
• запроваджують одразу декілька бізнес-моделей;
• влаштовують безкоштовні прес-релізи книги;
• кредитують бібліотеки.

Ми повинні знайти способи впровадження інно-
вацій і розширення свого ринку. Інформативні, ма-
теріальні способи. Можливо, навіть взяти частину 
досвіду успішного Amazon.

ЯК КАРМА І СПІВПРАЦЯ ЗМІНИЛИ ГРУ                                                                                               
НЕЗАЛЕЖНОГО ВИДАВНИЦТВА
За Крісом Роблі (Chris Robley) (21)

У липні 2014 року Authors Earnings Report* за-
явив, що незалежні автори є основними опубліко-
ваними письменниками в жанрах наукової фанта-
стики, фентезі, містики і трилеру. До того ж, вони 
займають значну частку ринку в будь-яких жанрах. 
У доповіді також повідомлялося: «Тепер ми може-

* Authors Earnings Report — популярний в США сайт для самви-
давців та письменників.



м
ар
ке
ти
нг

м
аркетинг

52 53

мо сказати, що незалежні автори заробляють біль-
ше, ніж всі письменники в Big 5 (це умовна назва 
для основних торгових видавничих компаній у Спо-
лучених Штатах), разом узяті».

Завдяки культурі порталу Bookarma [19] і спі-
впраці на незалежному ринку, ви можете створити 
книги світового значення. Але тільки якщо ви вирі-
шили стати професіоналом у своїй галузі.

І ось ви написали книгу і тримаєте її в руках, але 
як розповісти про неї аудиторії? Книжковий марке-
тинг — це дилема.

Bookarma і співпраця на її базі змінили гру в цій 
індустрії. Bookarma (вимовляється як книга-кар-
ма) — це революційно нова платформа, де автори 
допомагають одне одному продавати свої книги у 
всьому світі через соцмережі. Автори, чиї проек-
ти розміщені на Bookarma, мають змогу розповісти 
всьому світові про свої творіння за 15 дол. на міся-
ць. Ось як це працює.

 Вся концепція заснована на співпраці. Автори 
розуміють, що вони не конкуренти, натомість пись-
менники взаємодіють і допомагають одне одному. 
Для кожного є свій читач, а допомога, як відомо, 
повертається сторицею. Це Карма. Це співпраця. 
Це допомога авторів одне одному. І це можливість 
для незалежних письменників розповісти про свою 
творчість та про свої книжки глобальній аудиторії.

ПІАР — ОСНОВИ ДЛЯ АВТОРІВ: ЯК ПРАЦЮВАТИ З МЕДІА
За Крісом Роблі (Chris Robley) (22)

Незалежні автори витрачають так багато енергії, 
щоб отримати рецензії на свої твори, що часто прогав-

люють можливості для ширшого висвітлення своїх книг 
в медіях (газетах, тижневиках, місцевих культурних чи 
мистецьких журналах, телевізійних новинах тощо).

А ви йдете на контакт із ЗМІ?
Насправді, зробити це простіше, ніж усі дума-

ють. Є п’ять основних правил для створення влас-
ного іміджу та піару:

1. Зв’язок із потрібною людиною

Зробіть невелике дослідження. Переконайтеся, 
що у вас правильне ім’я та пошта для доставки від-
повідних листів, підкастів або радіо-хостів т.д. У 
дев’яти випадках із десяти ця інформація легко до-
ступна в інтернеті.

2. Ваші кроки мають бути короткими

У перших двох реченнях вкажіть свою електрон-
ну поштову скриньку, хто ви і чому виробники мо-
жуть бути зацікавлені у вашій книзі, вашій письмен-
ницькій кар’єрі. Якщо ви спілкуєтеся електронною 
поштою, ви маєте особливо уважно поставитись до 
абзацу, який містить допоміжні деталі (посилання 
на ваш сайт і додаткову інформацію, прес-реліз, 
дозвіл автора на публікацію та використання фото, 
біографія і т.д., а також підпис).

3. Будьте ввічливими, і ніколи не будьте              
нав’язливими

Якщо даєте комусь зрозуміти, що вважаєте його 
точку зору неправильною, ця людина не захоче 
вам допомогти. Це здоровий глузд. Якщо видавці 
відповідають вам «ні, дякую», зберігайте спокій і 



м
ар
ке
ти
нг

м
аркетинг

54 55

намагайтеся не сприймати його на свій рахунок. 
Вони просто можуть мати занадто багато роботи 
у видавництві.

4. Звертайтесь до інших
Якщо не почуєте відповіді від видавців через 

тиждень або близько того, йдіть вперед і надси-
лайте листи із запитами, свій веб-сайт, а також 
прес-реліз. Пригадайте давню приказку, що капля 
камінь точе.

5. Доставка
Якщо вам напишуть прохання надати копії для 

огляду книги або запропонують з’явитися в ефірі, 
відповідайте на такі листи якомога швидше.

ШЛЯХ ВІД ЗАДУМУ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ КНИГИ
За Крісом Роблі (Chris Robley) (23)

Поетапний план для незалежного просування 
Вашої книги.

Немає жодного правильного способу видати книгу 
самому, але неправильний є. 

Якщо ви хочете, щоб вашу книгу читали і готові вкла-
сти всю енергію в просування, хочете мати шанс для 
продажу книг, запатентувати своє ім’я як бренд і збуду-
вати свою читацьку аудиторію, ось вам план для видав-
ничого успіху:

1. Залучіть до роботи професійного редактора, 
щоб він неупередженим оком прочитав Ваш текст.

2.Придумайте яскраве рекламне оголошення, яке 
допоможе продати вашу книгу.

3. Переконайтеся, що книга має привабливу об-
кладинку, зручний та органічний дизайн, вона пра-
вильно відформатована для перетворення в елек-
тронний формат.

4.Зберіть основні матеріали для просування книги.
5. Надрукуйте книгу й поширте перші сто примір-

ників ще до презентації.
6. Опублікуйте електронну версію на iBooks*, 

Kobo**, Kindle, Nook*** і на інших платформах.
7. Влаштуйте великий розпродаж свого твору.
8. Просувайте книгу через соціальні мережі (осо-

бливо на Twitter, Facebook та інших).
9. Збудуйте свою платформу і наближуйте дату 

презентації книги.
10. Сплануйте свій віртуальний книжковий тур, 

що включатиме зупинки в різних книжних блогах, 
веб-сайти на видавничу тематику, подкасти, радіо-
ефіри і багато іншого.

11. Отримуйте більше рецензій через блоги, книж-
них критиків та інше.

12. Дослідіть деякі з безкоштовних стратегій за-
пуску книги.

13. Влаштуйте незабутню вечірку на честь презен-
тації книги.

* iBooks — безкоштовний додаток від Apple Inc. для читан-
ня електронних книг. Працює тільки для пристроїв корпорації 
Apple. Зокрема для iPad, iPhone, iPod Touch і OS X. Є основною «чи-
талкою» для пристроїв Apple.

** Kobo — компанія, що займається продажем книг в елек-
тронному вигляді, тому вони стали випускати рідер, для якого 
ці книги можна купувати. 

*** Nook (nook) — торгова марка пристроїв для читання елек-
тронних книг і планшетних комп’ютерів компанії Barnes & Noble.
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Це довгий процес, я знаю. Але якщо ви буде-
те ретельно планувати, витрачати час та енергію, 
скористаєтесь допомогою в інтернеті, ви зможете 
запустити свою книгу, і зробити її успішною і без 
підтримки традиційної видавничої індустрії.

ТРИВАЛИЙ ЧАС, ТЕРПІННЯ ТА СМІЛИВІСТЬ —                                                  
І ВИ ПРОСУНЕТЕ СВОЮ КНИГУ
За Солом Розенбергом (Sol Rosenberg) (24)

Що ж робить книжковий маркетинг успішним? Я 
підкажу п’ять важливих для просування твору еле-
ментів. Перші чотири досить передбачувані. Остан-
ній же дещо вас здивує. 

1. Ви написали найкращу книгу. І, звісно ж, 
сподіваєтесь, що це велика книга. Але це найкраща 
боротьба, і ви не можете просити нічого більше.

2. Твір відредагував професіонал. Не ваша 
сестра, не вчитель мови на півставки. Ваша кни-
га заслуговує професійну редактуру кваліфіко-
ваного фахівця.

3. Обкладинка книги приваблива і відповідає 
обраному жанру. Вона вимагає таланту худож-
ника-графіка, який спеціалізується на оформ-
ленні книг. Немає швидшого способу знизити 
продажі книги, ніж довірити створення обкла-
динки аматорові. 

4. Необхідно створити електронний та дру-
кований варіант книги. Для просування вашо-
го продукту є багато електронних ресурсів, не 
тільки Amazon.

Це здебільшого стандартний матеріал, який 
ви багато де можете прочитати. Моя коронна, 
п’ята порада.

5. Багато з помилок самвидавець робить через 
часовий аспект. Найчастіше вони занадто поспіша-
ють на ринок. Автори мають розуміти, що рапто-
вості й спонтанності не місце у видавничій справі. 
Терпіння, сміливість і наполегливість — важливі 
частини великої книги маркетингового плану 
для самвидавців.

П’ЯТЬ СПОСОБІВ, З ЯКИМИ ЧАС БУДЕ НА БОЦІ САМВИДАВЦЯ
За Денісом Абрамсом (Dennis Abrams) (25)

 1. Ви повинні опублікувати свій твір, коли ВИ 
будете до цього готові

Це означає вибір оптимального часу для закін-
чення рукопису. Але це також значить, що вам тре-
ба розрахувати час на редагування (3-6 тижнів) і 
розроблення дизайну обкладинки (2-4 тижні). 

Спочатку автори намагаються приєднатися до 
традиційної видавничої тусівки, у процесі якої ма-
ють чекати від 18 до 24 місяців, перш ніж їхня книга 
вийде на ринок. І це якщо вони знайшли успішного 
агента та видавця, а це дуже не певна річ. Якщо ж 
ви вирішили самостійно публікуватись,  витратите 
на це лише шість тижнів. Я можу бути необ’єктив-
ним, але вибір очевидний. 

* B & N (Barnes & Noble) — американська компанія, найбільша 
в США з продажу книг.
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2. Попередньо покажіть свою книгу світові

Багато авторів пропускають один важливий 
період для маркетингу своїх книг: періоди попе-
реднього показу на Amazon і B & N*. Клієнти цих 
ресурсів зможуть прочитати короткі зразки-драж-
нилки і, можливо, саме ваша книга зацікавить чи-
тачів, і саме її вони захочуть придбати.

Попередні покази дуже вигідні. Але не всі їхні 
переваги очевидні для авторів:

• попередній перегляд дасть вам змогу залучи-
ти більшу кількість продавців для просування 
вашої книжки. Це допоможе зробити інте-
рактивні книги через B & N і Kobo;

• визначтеся з офіційною датою виходу книж-
ки і використовуйте цю дату як центральний 
пункт маркетингового плану;

• попередній показ має величезний вплив на 
вашу позицію на віртуальних  платформах, 
таких як Amazon. Що більше переглядів 
сторінок, трафіку й продажів за цей період, 
то більший шанс, що електронна книга може 
піднятися вище в пошуках. 

3. Презентація книги — це ще не все

Яка реальна вартість запуску книги у продаж? 
Це залежить від того, хто ви. Якщо ви авторитет-
ний автор із сталою аудиторією, презентація кни-
ги — це лише старт ваших продажів. Але як щодо 
типових самвидавців, авторів, які лише починають 
шукати перших читачів?

Я розумію, що презентація вашої книги — хо-
роша особиста подія або пам’ятне досягнення. Чи 
можу я виступати проти того, щоб відкладати або 
відміняти вихід книги у світ? Звичайно, ні. Але я 
раджу використати цю можливість з користю:

• використовуйте можливість взаємодії із по-
тенційними читачами. Тримайте їх близько: 
люди — це величезний ресурс;

• проконтролюйте кожен маркетинговий захід, 
що супроводжує подію. Намагайтесь дізнати-
ся, які способи працюють і дійсно просува-
ють книгу, а які — ні;

• ваша реклама не продасть сотні книг одразу. 
Кажу вам про це прямо зараз. Але це не оз-
начає, що ваша книга невдала. Не дозво-
ляйте  стримувати ваші майбутні зусилля 
та прагнення.

4. Поспіх — ворог маркетингу

Не секрет, що не бракує способів розказати про 
вашу книгу світові: отримання відгуків, організація 
«блог-турів», відправлення прес-релізів, розміщення 
твору на всіх доступних платформах соціальних 
медіа. І не забувайте про Goodreads.

Ось моя порада. Працюйте з одним каналом, а не 
витрачайте час на декілька. Наприклад, перший  місяць 
можете писати короткі пости на Twitter, стежити за 
потрібними людьми, додати нових послідовників. 
Наступний місяць присвятіть Goodreads і т.д. Якщо 
уявити маркетингову кампанію як марафон, то цей 
поетапний план схожий на частини великого забігу.
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5. Коли час відмовлятися? Ніколи!

Великий і нещодавній приклад того, як наполег-
ливість може дати свої плоди. Більшість людей чули 
історію про самвидавну книгу, яка раптово потрапи-
ла у список New York Times як «Найкращий прода-
вець» в кінці серпня. Автор — шведський психолог 
Карл-Йохан Фоссен Ерлін. Книга привернула до 
себе увагу всіх великих видавничих будинків. У ре-
зультаті автор отримав контракт на випуск книжок із 
семизначною цифрою.

А тепер до іншої частини історії. Ерлін спочат-
ку опублікував книгу (з BookBaby) в 2013 році як 
електронну. Автор мав вельми скромні продажі до 
кінця 2014 року. Ця відсутність раннього успіху 
змусила його не баритися. Чоловік переклав твір 
на п’ять мов і видав понад 45 000 електронних 
книг! Ерліна досить часто викликали в команду об-
слуговування клієнтів BookBaby за порадою й під-
тримкою. Він повністю вірив в проект і ніколи не 
припиняв його популяризації.

Пізніше Ерлін створив друковану версію книги, 
додавши один новий розділ. Раптово минулого літа 
продажі почали збільшуватись. Безкоштовні елек-
тронні книги створили величезну рекламну кам-
панію. Кілька епізодів з’явилися в європейських 
газетах і історія його унікальних методів виховання 
дітей швидко поширилася по всій земній кулі.

 Мораль. Ця історія — не сенсація. Це приклад 
успішної напруженої роботи і зусиль протягом трьох 
з гаком років. Ерлін використовував свій час мудро з 
точки зору маркетингу і тепер успішно пожинає плоди.

ПОРАДИ ДЛЯ САМВИДАВЦІВ ВІД УСПІШНОГО МАЙСТРА
За Деном Смітом (Denn Smith) (26)

Ветеран на фронті книгодрукування Карл Ленертс 
пояснює відмінність між книжковим маркетингом та 
рекламою і радить, на що незалежним авторам варто 
витрачати свої кошти.

Карл Ленертс провів у видавничій індустрії все 
свідоме життя. Він починав у книгарнях, потім став 
торговим представником Random House [20], де 
пропрацював 16 років. Його основна посада — ди-
ректор з маркетингу Knopf, Vintage, and Pantheon. 
Крім цього, Ленертс є віце-президентом роздрібно-
го маркетингу компанії HarperCollins.

Ще зовсім недавно він був виконавчим дирек-
тором WorldBookNight [21] у США. За свій бага-
торічний стаж Ленертс співпрацював з Джеймсом 
Паттерсоном, Енн Райс, Енн Патчетт і Майклом 
Коннеллі та багатьма іншими відомими авторами й 
навіть опублікував свою книгу. Крім роботи в сфері 
маркетингу, він також має досвід редагування і не-
щодавно почав пропонувати свої послуги фрілансе-
ра в ExpressEdit.net. У цьому інтерв’ю він ділиться із 
нами секретами свого успіху.

— У чому принципова відмінність між марке-
тингом і власне рекламою?

На мій погляд, маркетинг і реклама — гарні со-
юзники, але маркетинг охоплює інформування та 
фінансування. Уявімо діалог: керівник відділу мар-
кетингу зустрічається з рекламістом, щоб обгово-
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рити майбутню стратегію просування. Рекламіст 
скаже: «Це геніальний автор, який має безліч по-
слідовників у всій країні, підходить для радіо, ТБ 
і т.д. Натомість керівник відділу маркетингу ска-
же: «Дуже добре, ми виділимо гроші на квиток до 
Нью-Йорка, щоб взяти участь у ранковому ток-шоу» 
або «Ми виділимо гроші на ймовірний радіо-тур…».

Людина, що займається маркетингом, також 
має комунікувати з відділом продажів та стежити 
за наявністю книг в крамницях. Водночас рекла-
ма має вільно висвітлюватися в ЗМІ. Маркетинг і 
реклама мають однакові цілі, але послуговуються 
різними засобами.

— Якщо ви незалежний видавець і ваш бюджет об-
межений, на що раціонально витратити кошти?

Якщо ви не можете дозволити витратити багато, 
користуйтесь соціальними мережами. Facebook — 
безкоштовний ресурс. До того, ж моя порада №1: 
відвідайте місцеву книгарню. Незалежні книги пред-
ставляють великий інтерес для маленьких крамни-
чок. Вони роблять із цього значущі події. Я розмов-
ляв із книготорговцем в Нью-Йорку кілька місяців 
тому, і він розповів, що продає десятки самвидавних 
книг за тиждень.

Я також вражений тим, як багато таких авторів 
на Amazon. Але Amazon не єдиний. Список дже-
рел, на яких можна розмістити вашу книжку, до-
сить широкий: Amazon, BN.com, Indie Bound [22] 
і т.д. Місцева книгарня може продати сотні книг 
незалежного автора, якщо автор зрозуміє процес 
збуту книг у цій книгарні. 

Деякі автори вважають, що маркетинг — це якась 
чудотворна і дуже дорога штука. Але навіть малень-
ка замітка у місцевій газеті допоможе популяризува-
ти вашу книжку. Люди у великих та авторитетних 
видавничих домах витрачають час, надсилаючи 
повідомлення електронною поштою засобам масо-
вої інформації, телефонуючи книгарням, пишучи 
прес-релізи. Ці речі не робляться самотужки. Посту-
пово, книга за книгою, повідомлення за повідомлен-
ням ваша реклама запрацює.

— Як незалежний автор повинен працювати 
з книжковою крамницею?

Просто бути клієнтом цієї крамниці. Якщо ви хо-
чете побачити свою книгу на полицях, просто підій-
діть до продавця та спитайте про можливість збуту. 
Я впевнений, що вам допоможуть, якщо ви зробите 
покупку. Ви підтримуєте їх — вони підтримують вас. 

Якщо книга справді хороша, навряд чи від неї 
відмовляться місцеві книгарні. І, до речі, найкращий 
спосіб привернути увагу місцевої преси — читання 
або просто присутність в місцевій крамниці. 

— З ким конкретно ви говорите?

Будь з ким. Ви просто починаєте розмову. Ви мо-
жете попросити менеджера або власника, але майте 
на увазі, що власник, мабуть, буде зайнятий. Зайдіть 
до будь-якої книгарні і подивіться, що відбувається. 
Заводьте друзів у різних сферах.

— Як ви вважаєте, що важливіше: якість кни-
ги або якість маркетингу?
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Якість книги. Добре розрекламована нецікава 
книга продаватиметься великими тиражами, але 
лише один раз. Люди не будуть повертатися до неї.

 
— Що ви думаєте про роль рецензій та відгуків 
у маркетингу?

Будь-який об’єктивний погляд третьої сторони 
лише на користь книзі. Але треба думати про ці-
льову аудиторію. Я надсилав роман до редакції 
наукової літератури The Washington Post один 
раз. Я поспішив і не подумав. Звичайно, його так 
і не розглянули.

Я працюю з автором, який пише астрологічні 
прогнози. Він отримав 38 оцінок інтернет-кори-
стувачів, коли опублікував свою першу книгу. 
Вони з видавцем зрозуміли, що не варто турбува-
ти The New York Times або The Washington Post 
задля відгуку. Але вони знайшли астрологічний 
блог. Всі 38 осіб, які оцінили книгу, також зали-
шили відгук. Автора помітили, і його книги було 
продано. У нього було 38 оцінок, які він надруку-
вав у своїй другій книзі.

Якщо ви пишете книгу про полювання, вам варто 
мати справу з мисливськими журналами. Але іноді вра-
жає, як автори дивуються тому, що вони надсилають кни-
гу за всіма можливими напрямами і не отримують нічого.

Я співпрацюю з місцевими ЗМІ, і наші книжки 
постійно рецензуються. Наступного тижня ми має-
мо отримати до п’яти відгуків та оцінок. Важливий 
момент: перед рецензентом лежить декілька книг, і 
йому треба визначити, якій книзі віддати свій час. 
Як він визначає? За обкладинкою.

Поширена помилка авторів в тому, що вони 
надмірно описують свою книгу. Зосередьтеся на 
цільовій аудиторії. Не всі твори призначені для ши-
рокого загалу.

— Що робити, якщо рецензія негативна?

Автор повинен промовчати і рухатися далі. 
Один автор, з яким я працюю, дуже чутливий. З 32 
оглядів, які він отримав, два були негативні, і він 
сказав: «Я маю написати їм і виправити їх. Вони не 
зрозуміли книги». На що я йому відповів: «Якщо ви 
зробите це, то користі вам ніякої. Краще подякуйте 
їм за зауваження і не допускайте таких помилок у 
майбутньому». Якщо критика справедлива, то ав-
тор повинен зважити на неї в подальшій роботі. 

— Що ви скажете наостанок?

Кращого часу, щоб бути незалежним автором не 
буде. Є багато виробничих платформ для створен-
ня книги. Книги незалежних авторів виглядають 
чудово! Торік я двічі купував такі книги у книгарні. 
І я не бачу відмінностей між нею та традиційною 
книгою. Проблемою це було 10 або 20 років тому, 
коли самвидавні книги виглядали жахливо. Тепер 
вони виглядають гарно.

Йдіть до книжкової краниці. Подивіться на кни-
ги, які подібні до вашої і вирішіть, чи ви хочете, 
щоб ваш продукт був таким, або ж він має вигля-
дати інакше. 

Для кожної книги є свій читач, і знайти його — 
просто питання часу. Важливо тверезо оцінюва-
ти себе: ви не можете одразу стати найкращим. 
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Я бачу, що всі автори, традиційно або самостійно 
опубліковані, вельми нетерплячі. Думаю, що деякі 
люди дивляться на список бестселерів і дивують-
ся, як же ця людина потрапила в список. Відо-
мий приклад: Джеймс Паттерсон отримав 38 ли-
стів-відмов, чотири роки знадобилося Енн Тайлер 
для того, щоб зробити її п’яту книгу бестселером. 
Незалежні автори мають розуміти, що маркетинг 
потребує багато часу.

Поширення книжок за допомогою моделі PESO
За Деном Смітом (Denn Smith) (27)

PR-кампанії користувались моделлю PESO про-
тягом багатьох років. Це схема, яка працює для по-
силення цікавості до вашої книги, простіше кажучи, 
для реклами. 

Що таке модель PESO?

Модель PESO поєднує в собі всі найкращі риси 
реклами та PR і покликана  допомогти вам ство-
рити план просування готової або майбутньої 
книги. Це вельми непогано —  створити страте-
гію, план завоювання книжкового ринку та цільо-
вої аудиторії.

Для початку, з’ясуймо, з чого складається мо-
дель PESO:

• P (Paid) — оплачувані ЗМІ. Платні ЗМІ мі-
стять спонсорський контент, платні оголо-
шення і електронний маркетинг.

• E (Earned) — зароблені ЗМІ. Такі ЗМІ отри-
мують своє ім’я у пресі, з’являючись на кон-
ференціях і працюючи в журналах.

• S (Shared) — соціальні ЗМІ, які працюють із 
розповсюдженими соціальними мережами, 
такими як Twitter і Facebook. Також вони 
поширюють інформацію через Instagram, 
Pinterest, Vine, Google+ і LinkedIn.

• O (Owned) — свої ЗМІ. У цьому випадку на-
повнення створюєте ви у своєму блозі або на 
сайті. Ви можете контролювати те, що кажуть 
про вас, вашу компанію і вашу продукцію.

Як це працює?

— Оплачувані ЗМІ.  Насамперед створюйте 
контент для  соціальних медій, тому що це досить 
низька вартість. Але не забувайте про платну ре-
кламу та оголошення.

— Зроблені медії. Створіть списки блогерів, 
якими ви захоплюєтеся і з якими хочете працювати 
на Feedly, LinkedIn і Twitter, а потім надішліть їм свій 
матеріал. Це основна робота — розпочати розмову 
і, врешті, змусити блогерів опублікувати ваш ма-
теріал. Залишіть коментарі на відповідних публіка-
ціях, коли зможете. 

— Соціальні ЗМІ. Опублікуйте інформацію 
щодо своєї книги в соціальних мережах (Facebook, 
Twitter, Google+, LinkedIn). Є спеціальні програми 
та додатки для того, щоб ви побачили, що найкра-
ще працює для вашої аудиторії.

— Власні медіа. Пишіть в блог і на сайт. Ске-
руйте свою історію у вигідному напрямі.
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Історично склалось так, що PR та маркетинг були 
окремими самостійними особами, і ця пара ніколи 
не перетиналась. Та Джинні Дітрек довела, що це 
не так, вдало запровадивши модель PESO. Екс-
перт каже, що фахівці PR, які не використову-
ють у роботі компанії цю модель, не матимуть 
роботи протягом десяти років. Багато хто думає, 
що це забагато... і вважають, що роботи не буде 
п’ять років.

Коли модель PESO запрацює, ви станете відомим, 
як людина, яка допомагає у взаємодії із аудиторією. 
Це створить можливість для майбутніх партнерсь-
ких відносин. Починайте із малого і поступово бу-
дуйте свою справу.

Сім гріхів, які знищать маркетинг вашої книжки
За Деном Смітом (Denn Smith) (28)

За даними са йту Bowker, щороку тисячі елек-
тронних книг незалежних авторів  публікуються 
щотижня і набувають популярності.

Керуючись досвідом тисячі рекламних кампаній 
книжок, ми розказуємо, що може саботувати успіх, 
які помилки і упущення можуть зірвати кампанію, 
і які людські чинники негативно впливають на по-
пуляризацію книги.

Тож типові гріхи традиційних і незалежних видавців.

1. Лінощі
Якщо ви плануєте сидіти і спостерігати, як ваша 

книжка сама собою стає бестселером, подумайте 

ще раз. Книга автографів і тури самі себе не зро-
блять; вони вимагають жаги до успіху і нереального 
рівня енергії. Якщо у вас братимуть інтерв’ю, воно 
стане або великою вдачею, або великим лихом для 
того, хто докладає зусиль лише наполовину. 

Коли автор не тільки впертий, а й готовий 
вкласти свій час у рекламну кампанію, рекламі-
сти здатні краще вибудувати свою стратегію і 
отримати результат на місцевому, регіональному 
та загальнонаціональному рівнях. Ледачі автори 
губляться в мільйонному рейтингу на книготорго-
вельних сайтах.

2. Гордість

Одразу підготуйтеся до того, що вашу гордість 
поб’ють кілька разів. Найпоширеніша помилка 
письменників — один негативний відгук або невда-
ле інтерв’ю вбивають їх рішучість.

Автор вважає свою книгу бестселером; це його 
дитина, викохана і улюблена. Він дуже пишається 
тим, що написав. Письменник надмірно вірить в 
його здібності і його книгу. Коли важкі часи при-
ходять, гордість породжує гнів, що призводить до 
розчарування.

Автори повинні перейти до розкрутки не знаючи, 
чи будуть всі закохуватися в книгу. 

3. Заздрість

Вісім з десяти авторів, які питають про рекламу 
кажуть нам, що вони хочуть бути на Today Show 
або на будь-якій іншій національно-відомій про-
грамі. Незмінно говоримо їм, що це, скоріш за все, 
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найближчим не відбудеться, що ми будемо намага-
тися, але шанси трохи замалі. Але автори бачать 
інших на шоу і заздрять. Вони запитують: «Якщо 
цей автор виступає там, чому я не можу?» або «Моя 
книга краще, ніж у неї!».

Заздрості немає місця в просуванні книги. Єди-
ний спосіб отримувати великі рекламні концерти  —  
намагатися. У будь-якому випадку, вам варто повчи-
тися у них. Дивіться на успішних авторів, ретельно 
вивчіть їх тему, а потім проаналізуйте власний про-
ект. Ми всі можемо дізнатися щось від інших.

4. Хтивість

Гарна реклама може бути п’янкою. З’являтись на 
ток-шоу, читати статті, написані про вас... Все це 
змушує вас відчувати себе вельми добре. Ми завжди 
радимо авторам насолоджуватися моментом, тому 
що він не буде тривати вічно. Проте якщо ви дозво-
лите вашому сп’янінню змінити вас (або перестати 
напружено працювати над маркетингом вашої кни-
ги), це може мати катастрофічні наслідки. 

Зрештою, такий хід подій майже завжди ро-
бить нещасливим того, хто вже мав такий досвід 
одного разу в житті.

5. Ненажерливість

Ненажерливість в просуванні книги зачіпає кіль-
ка інших гріхів. У своєму чистому вигляді, це невга-
мовне бажання «споживати» так багато реклами, як 
це можливо. Інтерв’ю на місцевому радіо, напри-
клад, уже не подобаються, і автор починає уникати 
їх, бо хоче все більше і більше можливостей. Огляд 

книги в маленькій газеті відкидається як незначний, 
тому що автор хоче друкуватись у більш масштаб-
них періодичних виданнях. Можливості місцевого 
ТБ відхилено, не вистачає глядачів, щоб задоволь-
нити потребу в аудиторії.

Невеликі можливості відкрили двері для вели-
ких. Не вимагайте все, щоб опинитись на найвищих 
позиціях рейтингу відразу. Насолоджуйтесь проце-
сом і будьте терплячі.

6. Жадібність

Як і ненажерливість, жадібність є породженням 
кількох інших гріхів.

Коли клієнти дійсно розуміють природу публіч-
ності, вони дозволяють собі працювати поступово, 
знаючи, що ці зусилля варті просування книги. Як 
публіцисти, ми визначаємо, коли певний напрям 
буде вичерпано, а потім працюємо з автором для 
розробки нових і актуальних матеріалів для преси 
з метою підтримки і поліпшення можливостей за-
собів масової інформації. Жадібність — це добре 
на Уолл-стріт, але це призведе до банкрутства 
кампанію просування книги.

7. Гнів

Гнів проявляється у багатьох формах. Я колись 
працював з автором, який отримав жорстокий 
огляд своєї книги, і був такий злий, що поїхав біль-
ше, ніж за 200 миль до офісу рецензента, увірвався 
до нього і накричав на оглядача. Це був, м’яко ка-
жучи, поганий хід.
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Шведські самвидавні книги, що присипляють 
дитину стають популярними
За Крісом Роблі (Chris Robley) (29)

Книга про Кролика, що хоче спати, яку самотуж-
ки видав шведський психолог Карл-Йохан Форсен 
Ерлін містить гіпнотичні техніки, які допомагають 
дітям швидше заснути. 

Психолог, схоже, написав книгу мрії для батьків: 
«Я можу приспати будь-кого». Проста історія про 
Роджера, кролика, який хоче заснути, але не може. 
Але розповідь про сон  — це ще не все.

Книга також містить інструкції з правильного чи-
тання: певні слова слід підкреслити, фрази повинні 
бути сповільнені, і, окрім того, батькам навіть реко-
мендують стратегічно позіхати.

Експерт зі сну Сьюзі Джордано на Національ-
ному громадському радіо в Сполучених Штатах 
розповідала про те, як отримати максимальну 
користь від видання. Що допоможе? Практика і 
повторення. Джордано говорить, що книга має 
діяти як снодійне і працюватиме краще зі старши-
ми дітьми. Вона передбачає кількаразову практику 
читання, яка потім стає частиною життя. «Я нама-
гаюся розслабитися, щоб і моя дитина перебувала 

Рецензент відреагував швидко, зв’язавшись з 
оглядачами в інших газетах, і закликав своїх колег 
перечитати книгу. П’ять додаткових негативних 
відгуків з’явилися в наступні тижні.

При просуванні книги варто пам’ятати, що ви 
відкриваєте себе для рецензента. Ви запрошуєте 
його. Ви хочете рецензію і уваги. Припускати, що 
всі будуть позитивно реагувати на вас або вашу 
книгу нерозумно і наївно.

За таким же сценарієм відбувається інтерв’ю на 
радіо. Багато авторів не розуміють, що «ворожі»  
інтерв’ю можуть зробити велику історію на радіо, 
і насправді ви отримаєте більше слухачів, зацікав-
лених у вашій книзі. Якщо хтось починає надто 
критикувати, «бити» вашу книгу, кидайтеся в бій. 
Повірте мені, будете мати успіх. Коли кров заки-
пить, ви будете більш жвавим, слухачі любитимуть 
вас і книги продаватимуться.

Визнати гріхи публічності та припинити їх — це 
ключовий момент просування книжки. Цей процес 
більше марафон, ніж спринт, тож приготуйтесь до 
довгого забігу.

Ви завжди зможете спокутувати ваші гріхи, насо-
лоджуючись подорожжю і розуміючи, що отримає-
те чудовий досвід.
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була опублікована традиційним способом (за допо-
могою Pan Books [23] 2000 року) на жаль, повні-
стю розгромлена. Не через її якість, а, за словами 
Марка, «через нездатність видавця заохочувати і 
створювати якийсь інтерес у публіки».

Цього було достатньо для зупинки у письмен-
ницькій кар’єрі. Але рівно до того моменту, поки 
хтось не сказав йому про Amazon’s Kindle Direct 
Publishing (дослівно означає «Пряма публікація на 
Kindle». Kindle — найпопулярніша електронна «чи-
талка» від того-таки Amazon).

Перша книга, яку письменник видав сам — це 
серія трилерів, яка називається «Чорна Миля». Він 
опублікував першу версію безкоштовно. Це реклам-
ний інструмент, який часто рекомендує Amazon. І в 
цьому випадку він спрацював. 50 тисяч копій розій-
шлися всього за один уїк-енд.

Після цього постали дві проблеми: «Чорна Миля» 
не принесла жодного доходу, і автор не мав на-
ступного твору для своїх шанувальників.

«Це втрачені можливості. Але це дало мені сту-
сана під зад і довело, що я маю написати нову кни-
гу, як я і зробив», — сказав Довсон МакГрегору.

Серія книг про Джона Мільтона народилася у 
червні 2013 року. Це шість книг і 300 тисяч про-
даних примірників. Більшість з них написані в той 
час, коли Довсон працював повний робочий день 
і виховував двох маленьких дітей.

Автор займається просуванням блогів, щоб 
продати свої книжи. Але найкраще працює ре-
клама на Facebook. В середньому, Довсон витра-
чає 370 дол. на день на рекламу в Facebook і «от-
римує вдвічі більше, ніж інвестує».

в стані повного спокою і могла заснути», — гово-
рить одна з мам.

Книга стала бестселером і має спеціальну сторін-
ку на Facebook. Але не кожному вона прийшлась 
до смаку. Марія Гвідо, яка веде блог для мам, на-
зиває книгу «моторошною». Вона особливо стур-
бована попередженнями, типу «Увага! Ніколи не 
читайте цю книгу вголос поблизу водія будь-якого 
транспортного засобу», «Переконайтеся, що ви не-
порушні, коли читаєте».

Як бачимо, Ерлін виграв джек-пот, використову-
ючи просту формулу для засипання: повторення, 
кілька поширених слів, кілька позіхань і КРОЛИК.

Марк Довсон: історія успіху альтернативного 
видавця на Amazon
За Деном Смітом (Denn Smith) (30)

Після провалу з традиційним видавництвом, 
письменник Марк Довсон продав через Amazon 
більше 300 тисяч примірників свого роману.

Журналіст Forbes, Джей МакГрегор описав ви-
давничу кар’єру Марка Довсона як «одну із най-
успішніших історій самвидаву, які любить демон-
струвати Amazon».

Наскільки ж він успішний? Автор продав більше 
300 тисяч екземплярів серії книг про вбивцю на 
ім’я Джон Мільтон, і планує створювати нові. Та не 
можна сказати, що Довсон завжди був успішним. 
Його перша книга, «Мистецтво розвалюється», що 
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МакГрегор додав: «Поєднання відданих шану-
вальників, які часто залишають відгуки на основній 
сторінці книги (рекомендації користувачів — це 
одні з найпотужніших форм маркетингу) і нових 
клієнтів, залучених через великомасштабну рекла-
му на Facebook створило вельми прибутковий біз-
нес для Довсона. Він зробив те, чого він ніколи б 
не досяг із традиційним видавцем, бо може повні-
стю контролювати весь процес».

додатки

Персоналії
• Аарон Озі (Aaron Ozee) — 18-річний амери-

канський поет, який опублікував дев’ять поетичних 
збірок з 2011 року. Свою першу книгу «Celestial 
Inferno: Poems of Another Realm» видав у 15 років.

• Ганна Джонсон (Hannah Johnson) — видавець 
на сайті Publishing Perspectives. До 2009 року пра-
цювала менеджером німецького проекту Book Office 
у Нью-Йорку.

• Ґрант Фолкнер (Grant Faulkner) — виконавчий 
директор National Novel Writing Month, співзаснов-
ник літературного журналу «Історія у 100 словах» і 
співзасновник Flash Fiction Collective.

• Деніс Абрамс (Dennis Abrams) — редактор сайту 
Publishing Perspectives: відповідальний за новини, ди-
тячі видавництва і ЗМІ. Він також ресторанний кри-
тик, літературний блогер і автор книги «The Play’s 
The Thing» (керівний гід п’єс Вільяма Шекспіра).

• Ден Сміт (Denn Smith) — є засновником і го-
ловним виконавчим директором Smith Publicity, 
Inc., агентства для просування книги, яке пред-
ставляє повний спектр послуг. Команда Сміта 
сприяла видавництву тисяч книг і eBook у 
Нью-Йорку. Клієнти Видавництва Сміта з’являли-
ся на сторінках тисяч місцевих, національних та 
міжнародних газет, журналів, телебачення, радіо 
та інтернет-ресурсів.

• Джим Демпсі (Jim Demsey) — редактор Novel 
Gazing. Novel Gazing пропонує професійні послу-
ги редагування для авторів і видавців.
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• Джинні Картер (Ginny Carter) — коуч-тре-
нер з письменницької майстерності та авторка 
декількох книг.

• Дон Філд (Dawn Field) — любить книжки та  
постійно вдосконалює свій авторський стиль. 
Свою першу книжку Biocode написала вже ма-
ючи двадцятирічний досвід вченої-дослідника. 
Видання було опубліковане Oxford University 
Press. Зараз, колумніст The Double Helix, доктор 
Філд вивчає нові місця, щоб написати другу кни-
гу. Зробивши зупинку у Вірджиніїї, доктор Філд 
прагне співпрацювати з низкою фантастів як 
тренер письменницької майстерності, редактор і 
консультант з питань видавничого процесу.

• Карла Кінґ (Carla King) — 2010 року заснувала 
сервіс SelfPubBootCamp.com, програму семінарів та 
віртуальних класів, які допомагають самвидавцям.  

• Кріс Роблі (Chris Robley) — визнаний поет, ком-
позитор, виконавець і музичний продюсер, живе в 
Портленді. Його вірші були опубліковані в багатьох 
видавництвах та журналах по всій країні. У 2013 
році він отримав премію за найкращу поезію, а 
2014 року — літературну премію штату Мен у кате-
горії «Короткі поетичні роботи».

• Михей Соломон (Micah Solomon) — всесвіт-
ньо відомий доповідач, консультант з питань 
обслуговування клієнтів. Він автор трьох біз-
нес-бестселерів та більше ніж 600 статей на тему 
обслуговування клієнтів та його якостей. Крім 
того, одна з тем його доповідей — будування кор-
поративної культури для Forbes.com, Inc.com та 
інших торгових точок. 

• Роджер Тагольм (Roger Tagholm) — мешкає в 
Лондоні й пише про книжкову індустрію понад 20 
років. Він є колишнім заступником головного ре-
дактора видання News, автор книг Walking Literary 
London і Poems NOT on the Underground.

• Сара Джакс (Sarah Juckes) — менеджер з ко-
мунікацій самвидавничих платформ.

• Скот Білкер (Scott Bilker) — засновник сай-
ту BookLemur.com, одного із найкращих сервісів з 
просування електронних книг в інтернеті. Програма 
The BookLemur Author Spotlight доступна для всіх 
самвидавців.

• Сол Розенберг (Sol Rosenberg) — американсь-
кий бізнесмен і філантроп польського походження. 
Єврейський полонений, що вижив після німецьких 
нацистських таборів смерті. Став бізнесменом і 
філантропом в Монро на північному сході Луїзіани.
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До першоджерел

• BookBaby — легко робить самостійні публіка-
ції: від дизайну обкладинки, книгодрукування, кон-
версії електронних книг до поширення, створення 
сайту і багато іншого. Заснована у Філадельфії, це 
команда авторів, поетів, блогерів, художників, які 
знають, як залучити книгу в цей світ. BookBaby є 
дочірньою компанією CD Baby, найбільшого в світі 
онлайн-дистриб’ютора незалежної музики. 

• Publishing Perspectives — це торговий журнал 
про міжнародне книговидання. З мережею кореспон-
дентів і видавничих експертів по всьому світу цей сайт 
пропонує унікальне освітлення глобальних ринків і 
компаній, а також більш глибоке розуміння ведення 
бізнесу видавничої справи. Його читають видавці, 
літературні агенти, автори, постачальники послуг і 
фахівці видавничої галузі. Сайт заснувала німецька 
компанія Book Office Нью-Йорк у 2009 році.

Корисно знати

• Acknowledgments — висловлення подяки від автора.
• Appendix or Addendum — додаток або доповнення.
• Book printing files — авторський оригінал.
• Chronology — хронологічний перелік.
• Colophon — коротке повідомлення наприкінці 

книги, яке описує стиль тексту й ідентифікує шрифт. 
• Copyright page — сторінка авторських прав; 

зазвичай, на задній частині титульного аркуша, ця 
сторінка містить повідомлення про авторські права, 
відомості про публікацію, історію друку, каталогіза-
цію даних, правове повідомлення книги, ISBN або 
ідентифікаційний номер.

• Duck jacket — обкладинка.
• Errata — помилки в тексті.
• Foreword — передмова.
• Index — алфавітний покажчик персоналій, 

місць, подій, понять і робіт, які цитуються поряд із 
зазначенням відповідних номерів сторінок.

• Jacket copy (суперобкладинка) — дуже корот-
кий опис, що повинен швидко донести до потенцій-
ного читача всю пишноту і складність вашої книги.

• List of Contributors — список авторів.
• List of Figures — список ілюстрацій; у книгах із 

численними ілюстраціями корисно додавати їх спи-
сок, назви і відповідні номери сторінок для зручності.

• List of Tables — список таблиць.
• Notes — примітки.
• Preface — вступ.
• Print galley (друк відбитку) — пробний текст, ма-

люнок і т. ін., виготовлений друкарським способом.
• Privacy policy — політика приватності
• Retailers — роздрібний продаж.
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Інформаційне видання

Серія «Світові тренди видавничої індустрії»
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Дайджест-конспект
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