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Вступне слово

У шаленому ритмі сучасного життя дуже важко не загу-
битися та не втратити особистісні чи професійні орієнтири. 
Всесвітня чорна діра – Інтернет, затягує людей, ніби малень-
кі планети, у свої тенета. Звичним стало щоранку хапатися 
за телефон, називати друзів френдами, а оточуючих тебе 
людей — юзерами, фоловити та відстежувати, ставити лай-
ки чи поширювати дописи. Життя якось несподівано перей-
шло у сферу віртуальну, розпочавши епоху електронного 
існування. Час змін породжує чимало питань, на які нам по-
трібно знайти відповіді.

Ми, як адепти Гільдії людей книги, не могли оминути ува-
гою питання: «Чи замінить електронна книга паперову?». 
Наш дайджест покликаний не поставити е-книгу на вищий 
щабель, а лише допомогти зробити з неї справді доверше-
ний продукт. Ми щиро переконані, що кожне літературне 
творіння, що промовляє до нас вустами автора, повинне 
перш за все бути якісним та привабливим. Аби електронна 
книга не просто виконувала свої функції, а і полюбила-
ся читачу з моменту першого знайомства, ми і створили 
цей дайджест.

Зважаючи на зміни у галузі книговидавництва, ми виріши-
ли зібрати усю найважливішу інформацію, котра допоможе 
не тільки технічно осягнути та створити довершену елек-
тронну книгу, а й дасть корисні поради для її написання, 
роботи з матеріалом та познайомить із найновішими здоб-
утками галузі. 

Для вашої зручності, увесь контент розділено на три тема-
тичні розділи, серед яких ви можете знайти усю необхідну 
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Традиційна паперова книга 
чи електронна інновація?

Складно переоцінити значення книги в історії 
людства. Протягом століть вона передавала знання 
попередніх поколінь, виховувала, розвивала уяву і 
дарувала людям хвилини неповторної втечі від ре-
альності. За цей час книга встигла неодноразово 
змінити свою форму. Нині сучасність демонструє 
її електронний варіант. Утім і друкований фоліант, 
і рідер мають свої позитивні аспекти і шануваль-
ників, суперечки між якими тільки розпалюються. 
Нам же належить спробувати розібратисяз питан-
ням: «Книга чи електронний девайс – що краще?» 
Для цього розглянемо особливості першого і дру-
гого варіантів.

Переваги друкованих книг
Головна й незаперечна перевага паперових ви-

дань – їх звичність і традиційність. Для багатьох 
людей цей критерій є визначальним. Не всі жада-
ють освоювати нові технології, воліючи відпочити в 
кріслі з книжкою, яку так приємно гортати, відчува-
ючи руками шорстку поверхню, запах друкарської 
фарби і приємну вагу в руках. Щодня маючи спра-
ву з інтернетом і віртуальною реальністю, часом хо-

інформацію. Після прочитання нашого дайджесту, кожен 
охочий зможе заглянути на сторінки з цікавими фактами 
про новітні ґаджети, погортати словничок та познайомитися 
з видатними творцями е-книг. 

«Теорія digital-вибуху» була створена нашою командою 
як багатофункціональний дайджест. Його розробка та 
наповнення базується на практичних порадах професій-
них видавців, редакторів та авторів за останні три роки (з 
2013 р. по 2016 р.). Теоретична база ґрунтується на ав-
торитетних виданнях для працівників видавничої галузі 
таких як «Publishing Perspectives» - журнал, створений для 
моніторингу міжнародної індустрії книговидання. Publishing 
Perspectives пропонує унікальне освітлення глобальних 
ринків і компаній, а також більш глибоке проникненням в 
бізнес видавничої справи; BookBaby - сервіс, заснований у 
Філадельфії . BookBaby — команда авторів, поетів, блогерів 
і художників, які знають гострі проблеми процесу створення 
книги та пропонують шляхи їх вирішення; Smart Book – від-
критий веб-ресурс для публікації інформації від професіо-
налів, започаткований в рамках фінансованої ЄС мережі 
TiSP (технології та інновацій для смарт-Publishing), постійно 
оновлюється відгуками відповідних заходів, організованих в 
рамках мережі, вивченням ринку та інтерв’ю з міжнародни-
ми професіоналами з усього світу, щоб мати повну інфор-
мацію про ключові тенденції та питання у видавничій галузі. 

Наш дайджест – єдиний у своєму роді, оскільки зробле-
ний для читачів з повагою та любов’ю. Тож ласкаво про-
симо на борт – наш космічний корабель вирушає у digital-
простір, підкорювати нові галактики та запалювати зірки на 
видавничому небосхилі.
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четься чогось матеріально вираженого, реального, 
особливо в хвилини спокою.

Давні книги – це особлива історія, вони зберіга-
ють у собі спогади не гірше за фотоальбоми: чиїсь 
закладки, помітки, підписи. Та й зовнішнє оформ-
лення може багато що сказати про той час, з якого 
книга родом. Кожне друковане видання має своє 
обличчя, неповторну ауру, яку так цінують справж-
ні книголюби.

Розмірковуючи над питанням: «Книга чи елек-
тронний девайс – що краще?», потрібно зважити на 
невибагливість паперових видань. Немає потреби 
їх заряджати, вони не розбиваються і не ламаються 
під впливом часу. Звичайно, з ними теж трапляють-
ся форс-мажори, але зремонтувати їх під силу на-
віть школяреві.

Звичайно, це не всі переваги друкованої книги, 
кожен знайде ще безліч позитивних моментів на її 
захист і на доказ своєї любові до неї.

Особливості рідерів
Електронні книги з’явилися зовсім недавно, тому 

варто пояснити, що вони собою представляють. 
Інакше їх називають е-книги, читалки або рідери. 
Електронна книга – це пристрій, який нагадує 
планшетний комп’ютер, але на відміну від остан-
нього призначений тільки для відображення тексту. 
Обмеження у функціях пов’язане з особливостями 
екрану, який виготовляють за спеціальною техно-
логією, що дозволяє зберегти зір читача. А ось для 
відтворення відео такий монітор не годиться. Зате 
рідери здатні на довгу, до десятка днів, автономну 
роботу без підзарядки. 

Переваги електронних книг
Рідери активно входять у наше життя. Книги в 

електронному вигляді мають низку переваг перед 
паперовими.

Пам’ять читалок може утримувати в собі вели-
чезні бібліотеки, вони відрізняються компактністю і 
портативністю. Замість товстих об’ємних фоліантів, 
словників та енциклопедій – маленький легкий при-
стрій, який зручно брати з собою в дорогу або 
будь-яке місце, де буде час почитати.

В електронній книзі можна налаштовувати па-
раметри за своїм смаком. Гарнітуру шрифту і його 
розмір тепер регулює сам користувач, що неможли-
во в друкованому виданні. Ця особливість особли-
во актуальна для людей з поганим зором.

Книжка в електронному вигляді дає змогу роби-
ти примітки, закладки, переходити за гіперпосилан-
нями і швидко шукати потрібну інформацію через 
функцію пошуку. Рідери також містять програми, 
які синтезують мову, тобто озвучують книги.

Останні розробки
Винаходи в галузі електронних книг просто вра-

жають уяву. Крім звичних пристроїв, з’являються 
моделі, створені за допомогою технології OLED і 
оснащені гнучким екраном. Наприклад, книгу e-Roll 
можна сміливо згорнути в трубочку і розмістити 
в спеціальному футлярі. Ця модель дуже нагадує 
звичний паперовий журнал, який зручно носити з 
собою в кишені або сумці.

Ще одна цікава розробка – електронна книга 
Wexler, оснащена 6-дюймовим гнучким екраном 
E-Ink. У ній скляну підкладку замінили полімерною, 
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що значно звузило товщину екрану і зменшило вагу 
моделі. Дисплей набув протиударних властивостей, 
що розв’язало головну проблему рідерів – крих-
кість екрану. Прогрес не стоїть на місці і невпинно 
вдосконалює електронні книги. 

Можливо, ця стаття допоможе вам вирішити для 
себе: паперова книга чи електронна – що краще? 
Але немає потреби ставити питання руба. Адже 
можна насолоджуватися теплом і шармом друко-
ваних книг, а можна вдаватися до рідера і отри-
мувати задоволення від комфортного читання в 
будь-якому місці. 

Вісім цифрових функцій, 
які необхідні кожному онлайн-виданню
Валеріо Бассан для EJO

«Дошки налаштувань» у статтях, географіч-
но орієнтовані сповіщення, кастомізація голов-
ної сторінки – ці та інші інструменти варто ви-
користовувати, аби поліпшити онлайн-досвід 
читачів. Які експерименти можуть бути ефек-
тивними для онлайн видань – у статті Євро-
пейської обсерваторії журналістики (EJO).

Сьогодні для видань найбільшим викликом є саме 
технології. Нижче вміщено список функцій, з якими 
повинна експериментувати кожна онлайн-газета. У 
цьому тексті ви не знайдете ні абсолютної правди, 
ні революційних інновацій: це лише декілька про-

стих порад, з якими варто ознайомитися сучасно-
му читачеві з метою розширення знань про вико-
ристання новітніх технологій та їх можливостей. 

1.  Кастомізація головної сторінки
Марк хоче бути в курсі міжнародних новин, але 

його не цікавлять події рідного міста; Джулі жадіб-
но ковтає статті про інновації та технології, але не 
захоплюється фінансовою журналістикою; Лорін 
любить публіцистику, та вона не фанатка науки 
чи спорту. Єдине, що усіх нас об’єднує: ми дуже 
швидко читаємо всі новини, а отже маємо якомо-
га краще навчитися оминати «інформаційний шум», 
інакше кажучи – відсіювати зайве.

Чому ми (як читачі) повинні вкладати гроші у 
щоденну газету, що пише на нецікаві нам теми? 
Чому слід погоджуватися з нав’язаним нам шляхом 
замість того, щоб прокладати власний? Тим паче, 
що ми уже стали на цей шлях, оптимізуючи та на-
лаштовуючи власну новинну стрічку у Facebook та 
Twitter.

Ми живемо в епоху персоналізації. Онлайн-га-
зети повинні пропонувати аудиторії можливість 
налаштовування їхніх домашніх сторінок, надаючи 
читачам право обирати теми, теги, розділи, контент 
та авторів, за якими стежити, а які приховати. Ми 
розуміємо, що головні сторінки втрачають своє зна-
чення. Тому якщо вони нададуть користувачам сво-
боду налаштувань їхніх особистих новинних сторі-
нок, усе стане значно простішим.

2. Соціальна дошка оголошень.
Хороші газети – це спільноти, що поділя-

ють ті ж вікові рамки, зацікавлення, погля-
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ди на політику та суспільство, міста чи регіо-
ни, що і їхні читачі. Через це газети повинні 
поводитися радше як соцмережі, ніж тільки як 
платформи для виробництва та поширення новин.

Хороший редактор має знати, які користувачі 
читають ту чи ту статтю, кому вона подобаєть-
ся, кому ні, хто б порекомендував її, що про неї 
думає, а також отримувати поради і коментарі 
щодо прочитаного. Тож чому б не створити «са-
моорганізовану спільноту кураторів контенту»? 
Аби цього досягти, традиційної секції коментарів 
недостатньо.

Газети мають стати справжніми соціальними 
платформами. Побудова реальної спільноти може 
покращити впливовість медіа серед її конкурентів. 
Тому виданням необхідно переглянути спосіб об-
говорень онлайн. Варто побудувати нові соціальні 
рівні взаємодії та зв’язків між користувачами.

3.  Швидкі новини.
Нині споживання новин займає секунди і відбу-

вається переважно в дорозі та через мобільні при-
строї. Це дуже швидкий процес, кожна хвилина 
читання інформації, яку вже отримував раніше – 
марнування часу. Саме тому користувач хотів би 
бачити статті, де новини, яких він іще не читав, 
з’являлися б зверху екрану, а ті, що втратили ак-
туальність, були заховані або показувалися внизу 
сторінки.

Гарячі новини повинні бути швидкими, легкоз-
розумілими.

Варто знайти спосіб відділити інформаційний 
шум, показуючи користувачам лише релевантну ін-

формацію (звісно, тим, хто погоджується, аби їхню 
онлайн-поведінку відстежували).

4. Дошка налаштувань у статтях.
Газетам варто наздоганяти інноваційні способи 

лінкування контенту та створення альтернативних 
зв’язків між статтями. Який же варіант? «Дошки 
налаштувань» статей. Варто створити добірку з ма-
теріалів, що пов’язані один з одним і базуються не 
на темі, а на наративному «настрої» або ж на реак-
ції, яку можуть викликати у читача: задоволення, 
гнів, образу, ентузіазм, співчуття і т. д. Це мало б 
працювати краще, ніж лонгріди чи статті з «повіль-
нішим» підходом до читання, що додають емпатич-
них зв’язків між читачами.

5. Технології текстового стрімінгу
 Оскільки деякі пристрої, з яких ми отримуємо 

новини, стають щораз меншими, сайти ж навпаки – 
усе гнучкішими («адаптація» до мобільних пристроїв 
нині є великим плюсом для рейтингу в Google). 
Однак, як ми збираємося передавати слова, коли 
«розумні годинники», окуляри та інші переносні 
пристрої будуть такими ж популярними, як смарт-
фони?

Показувати текстовий контент на таких крихіт-
них екранах стане найбільшою проблемою най-
ближчих років.  Усі видавці мають докласти зусиль 
до її подолання.

Можливим вирішенням є технології текстового 
стрімінгу. Spritz, сервіс, що вже встановлений за за-
мовчуванням в офіційному iOS-додатку Huffington 
Post – мабуть, найвідоміший серед них. Ця програ-
ма безперервно передає на екран по одному слову, 
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не змушуючи нас відводити погляд, щоб перейти 
від одного слова до іншого, що, як стверджує Spritz, 
є найбільшим зусиллям під час читання. Це звіль-
няє нас від потреби фізично взаємодіяти з екраном, 
використовуючи пальці. Також можливо змінювати 
частоту стрімінгу. Це проста у використанні техно-
логія і дуже ефективна (особливо у новинних стат-
тях з менш наративною структурою). 

 6. Вбудовані статті.
За загальним правилом, журналістський контент 

стає ціннішим, коли отримує більше поширення, а 
отже, досягає більшої аудиторії. Якщо відео може 
вільно «подорожувати» від одного сайту до іншого 
через посилання, чому б не надати таку ж  мож-
ливість статтям? 

7. Географічно орієнтовані сповіщення
Якщо ви не ектоплазма чи духовна сутність, ви 

десь «є». Це означає, говорячи журналістською мо-
вою, що ви, ймовірно, справді цікавитесь тим, що 
відбувається довкола: у місті, де живете, напри-
клад, чи в країні, яку відвідуєте.

Ось чому з’явилися локальні новини, ось 
чому для газет важливо знаходити спосіб три-
мати читачів в курсі того, що відбувається дов-
кола них.

Ми вже маємо чудову функцію, що добре пра-
цює на мобільних: сповіщення.

Користувачеві треба дати змогу отримувати гео-
графічно обмежені сповіщення – лише про те, що 
відбувається навколо нього. Це неодмінно поліп-
шить їхню взаємодію з виданням, збільшить шанси 
клікнути на сповіщення та прочитати всю статтю. 

Подібне нововведення буквально означає «йти 
туди, де читач».

8. Sharelines та виділення
Якщо йдеться про поширення у соцмережах, 

деякі новинні веб-сайти експериментують з різни-
ми заголовками та попередніми переглядами фото 
до статей, щоб зрозуміти, що краще працює на 
Facebook та Twitter. Така онлайн-поведінка поши-
рена серед користувачів, які часто діляться цитата-
ми зі статей, щоб збільшити поширюваність постів 
або адаптувати заголовки, краще пояснити при-
чину, чому вони поширюють саме цю статтю. Ось 
тому газети повинні розробляти кращі інструменти, 
щоб давати змогу читачам подавати контент, який 
хочуть поширити, у той спосіб, в який вони хочуть.

Ще одна опція кастомізації поширень – «виділен-
ня» (highlight).  Це функція, що дає змогу читачеві 
виділити (чи підкреслити) цитату в матеріалі, зроби-
ти її привабливішою для поширення. 

Електронний журнал як вияв модерності 
у видавничій галузі

Електронні журнали сьогодні – безкоштовні 
багатосторінкові видання з технологією адаптив-
ного веб-дизайну (Responsive web design), що дає 
змогу користувачеві переглядати публікації, ав-
томатично адаптовані до розміру та орієнтації 
його пристрою. 
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Щоб ознайомитися зі змістом електронного жур-
налу, необхідно використовувати такі гаджети: 
десктопи, ноутбуки – браузери Chrome, Firefox, 
Safari, Opera, IE 10, планшети та смартфони (iOS, 
Android).

Часто користувачів-початківців цікавить запитан-
ня: е-журнал – це сайт чи окрема pdf-публікація? 
Варто зазначити, що е-журнал справді подібний до 
сайту, але без обтяжливої навігації і мегабайтів за-
йвої інформації – його дизайн набагато простіший 
і доступніший. На відміну від багатомісячного про-
ектування і виснажливого програмування ви поба-
чите результат роботи уже за кілька годин. Поси-
лання на е-журнал можуть бути розміщені на інших 
сайтах, рекламних банерах, у соціальних мережах. 
На відміну від pdf-образу друкованої брошури, 
е-журнал заверстаний у легшому і привабливішому 
стилі (для цього зазвичай використовують HTML5). 
Перевагами проти pdf є сучасний стиль перегляду 
фотогалереї, вбудовані сторінки з лінками на кори-
сну інформацію та інтегровані в е-журнал засоби 
взаємодії з соціальними медіями (Facebook, Twitter, 
Pinterest), які полегшують поширення інформації та 
забезпечують ефект «снігової кулі».

Як читач побачить публікацію і як її рекламувати?
Для перегляду публікації клієнт отримує лінк 

(URL адреса, може бути адаптована під замовника 
типу yourmagazine.com.ua). За потреби вхід може 
бути захищений паролем. Цей лінк поширюється 
електронною поштою, в соціальних медіях, розмі-
щується на головному сайті, рекламних інтернет-ба-
нерах. Вікно перегляду публікації може бути вбудо-

ване у будь-який інший сайт. QR коди з посиланням 
розміщуються на зовнішній та внутрішній рекламі.

Тож редактори щоразу частіше звертають увагу 
не просто на створення pdf-версій своїх паперових 
видань, а на їхню повноцінну копію – електронну 
версію журналу. Для порівняння – е-журнали ви-
грають за якістю та адаптацією у своїх друкованих 
еквівалентів. Можливо, саме сьогодні майбутнє 
входить і у наш звичний світ видавничої індустрії.
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«Ідея» 
Як написати твір, не втративши здорового глузду?
Кріс Роблі для BookBaby

Автори в усьому світі намагаються закінчити 
свій майбутній шедевр за рекордно короткий час. 
Божевільні? Можливо. Проте, мабуть, це саме те, 
що «лікар прописав». Довільні терміни або допомо-
жуть, або зашкодять авторам у їхній роботі.

Поєднавши амбітні цілі з почуттям міри, можна 
досягти балансу в роботі. Саме він і важливий авто-
рам, оскільки допомагає краще налагодити творчий 
процес, перевівши його у сторінки. Але не варто 
зациклюватися тільки на психології та відкидати 
внутрішні ресурси, такі як дисципліна, зосеред-
женість, рішучість.

Якщо ви зможете поєднати ці компоненти, то 
зробите процес написання книги простим, приєм-
ним та результативним.

Як написати високоякісну електронну книгу за 
тридцять днів?

Що робити, якщо у вашому розпорядженні 
лише тридцять днів, ідея та чіткий дедлайн її 
оформлення у готову до поширення та продажу 
е-книгу?

На перший погляд, виграшна перспектива 
здається неможливою, але насправді це не так.

Кожного листопада понад 200 000 осіб з усього 
світу стають учасниками «NaNoWriMo — «National 
Novel Writing Month” – місяця написання новел. 
Учасники мають написати 50 000 слів протягом 
місяця, і тільки десяток з тисячі впорається з цим 
завданням. Якщо цим учасникам це під силу, то і 
ви можете писати 20 000 слів в електронну книгу 
щомісяця, правда ж? І я зовсім не маю на увазі без-
ладний, неструктурований документ. У вас є більш 
ніж достатньо часу придумати, спланувати, створи-
ти та відредагувати свою книгу.

Думаєте, що я забиваю вам баки? А от і ні. Тільки 
погляньте:

1. Оберіть тему (день 1-2)
Можливо, у вас уже є ідея: книга, написання якої 

справді приносило б вам задоволення. Зосередьте-
ся і запишіть цю ідею, потім покладіть у безпечне 
місце. І... залиште її там на декілька днів. Можливо, 
за цей час вас відвідає щось геніальніше! Пам’ятай-
те, якщо ваша мета – вигідно продати е-книгу, то 
ви маєте працювати на результат, а отже, давати 
читачам те, чого вони хочуть, підлаштовуватися під 
смаки та потреби аудиторії. Якщо ж ви починаєте 
роботу над книгою з внутрішніх переконань, підго-
туйтеся до того, що читачі можуть не сприйняти її 
як бестселер. Хороша ідея для електронної книги 
повинна бути: 

- Особливою.
Не намагайтеся охопити відразу всю тему, за-

лиште читачеві місце для уяви. Подумайте та оберіть 
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найцікавіше. Саме це і має бути темою вашої е-кни-
ги. Залиште собі матеріал і на наступну книгу.

- Корисною.
Якщо ви не можете визначити важливої та 

другорядної інформації, підіть найкоротшим 
шляхом. Ви можете напряму запитати про це 
в потенційних читачів. В еру технологій блоги 
та форуми стають ефективним способом ко-
мунікаційної лінії автор-читач-автор. Цим ви 
вб’єте відразу двох зайців одним пострілом: і 
книга буде продаватися, і ваші читачі відчують 
себе співучасниками її створення. Коли у вас 
уже готова солідна ідея...

2. Напишіть план (3-4 дні)
Ваш план – це ваша мапа.  Він має охоплювати 

усю творчу територію, але залишати місце для по-
льоту фантазії.  

№ 1: намалюйте карту свого майбутнього твору
Розмістіть у центрі свою тему або назву елек-

тронної книги і почніть додавати до неї ідеї, що 
народжуються в голові. Використовуйте лінії або 
стрілки для візуалізації. На цьому етапі піддайтеся 
хаосу – просто фіксуйте усе, що спаде на думку. 
Це допоможе вам активізувати творчий потенціал 
та звернути увагу на справді хороші ідеї, відсіявши 
все зайве.

№ 2: Робота в зворотному напрямку. 
Почніть з кінця. Дайте відповідь на запитання: 

якої реакції читача ви чекаєте після того, як він 
прочитає книгу? Потім зробіть крок назад – що вам 
потрібно знати, аби отримати таку реакцію?    І що 
потрібно для цього зробити? 

№ 3: Складіть список. 
Якщо ви вже добре знайомі зі своєю темою, ви, 

ймовірно, маєте в голові план. Почніть писати спи-
сок: яким розділам буде приділено найбільше уваги? 
Коли ви визначилися з розділами, конкретизуйте їх 
і доберіть 3-5 ключових пунктів до кожного з них. 

№ 4: Вивчіть інші е-книги і друковані книги. 
Продивіться декілька розділів, щоб визначити, 

які теми з’являються практично в кожній книзі. Чи 
є там щось, чого бракує у вашому плані?

На цьому етапі варто зупинитися на кожній де-
талі, визначити чітку структуру своєї майбутньої 
книги. Це допоможе зробити її написання набагато 
простішим і швидшим.

Наприклад, ваші розділи могли б мати таку чітку 
схему: 

• цитати на початку
• приклад всередині
• практичні поради наприкінці.
Після того, як ви підготували чіткий план, на-

став час...
Починайте писати (дні 5-25)
Це якраз та частина, на яку ви витратите най-

більше свого часу: 20 із 30 днів.
Якщо ви прагнете написати 20 000 слів  (близь-

ко 80-100 сторінок, припускаючи, що ви додасте 
декілька зображень), то вам необхідно писати 1000 
слів на день.

Так, це доволі точне зобов’язання, але не 
сприймайте його як обмеження. Пам’ятайте, що 
це допоможе вам створити е-книгу за місяць, а 
не за рік. 
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Ось кілька порад, щоб пришвидшити написання і 
писати 1000 слів на день:

• Працюйте над книгою в правильний час.
Якщо ви зосереджені й мотивовані вранці, пишіть 

вранці. Якщо вам зручніше писати ввечері – впе-
ред. Підлаштовуйте свій графік під свою творчість.

• Не відволікайтесь, коли пишете. Якщо інтернет 
відволікає вас, вимкніть його. Ви також можете ви-
користати програму, яка блокує доступ до веб-сер-
верів протягом певного періоду.

• Використовуйте таймер. Встановіть його на 30 
хвилин і пишіть, доки не вийде час. Годинник ніби 
підганятиме вас, ви почнете змагатися з часом за 
кожну написану сторінку. Це досить непогана мо-
тивація, погодьтеся.

• Не припиняйте писати. Якщо вам треба пе-
ревірити якийсь факт, подивитися посилання або 
додати скріншот, відзначте місце маркером або 
зробіть якусь помітку – і поверніться до нього 
пізніше.

• Не редагуйте, коли пишите. 
 Що більше ви пишете, то швидше це стає звич-

кою. Невдовзі вам стане простіше це робити.
Але ви досі не зробили всього необхідного. Вам 

ще потрібно...
Переробіть  (дні 26-28)
В ідеалі було б добре відкласти книгу на певний 

час, перш ніж її переглядати – але у вас занадто 
мало часу для цього. 

Щоб поглянути на неї свіжим поглядом, роздру-
куйте книгу – або запишіть її на пристрій для читан-
ня електронних книг.

Прочитайте все на одному диханні та зробіть 
примітку:

• будь-який матеріал, який ви описуєте більше 
ніж в одному місці;

• будь-яка інформація, яку ви пропустили;
• розділи, які варто переставити місцями. 
На цьому етапі не сидіть над кожним словом.
Очевидно, що ви маєте виправити явні помилки, 

але не сидіть над ними занадто довго.
Проведіть ці три дні скорочуючи, змінюючи по-

рядок і доповнюючи.
Це може означати, що вам доведеться викинути 

зайвий текст, невлучні цитати, пункти та підпункти, 
без яких можна обійтися. 

На цьому етапі ваша електронна книга може ви-
глядати закінченою.

Але у вас залишилося два дні, щоб зробити оста-
точні зміни.

Ці два останніх дні зможуть перетворити вашу 
книгу на професійно підготований продукт.

Роздрукуйте книгу ще раз. Або розглядайте її у 
форматі PDF.

Прочитайте повільно, перевіряючи кожне ре-
чення і слово.

Зокрема, зверніть увагу на:
• грубі або заплутані пункти;
• помилки (теоретичні та фактичні);
• пропущені слова. 
А тепер…
Ура! Ви – гордий автор готової книги!
Так, написання книги забирає багато часу й ви-

магає значних зусиль та енергії. 
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Спочатку здається, що написати книгу за 30 днів 
нереально. Потім, коли у вас з’являється ідея, стає 
страшно, що буде важко знайти час у шаленому 
ритмі життя, аби втілити її. 

Проте якщо ви не будете замахуватися на вели-
чезні твори, а почнете з невеликої безкоштовної 
електронної книги, зрозумієте, що все це цілком 
реально і просто. Ви виграєте декілька разів: спро-
буєте себе в ролі автора, здобудете незамінний 
досвід, знайдете свою аудиторію, ознайомитеся з 
маркетингом, рекламою та просуванням, всіма ін-
шими підземними каменями на шляху до авторства 
бестселера.

Ваша е-книга дасть вам стимул творити ще біль-
ше. Вперед!

Форматування електронної книги: 
який формат використовувати?
Кріс Роблі для BookBaby

Я – та людина, яка не дуже товаришує з технікою. 
Коли я беру участь в дискусії про перетворення і 
форматування електронних книг, то лише слухаю, 
поводжуся як учень на уроці. 

Тому, коли я вперше попросив експерта з фор-
матування електронних книг, щоб він пояснив 
мені про формати та розміри сторінок в е-книгах, 
почув дуже нетехнічну відповідь: «Е-е, ну... це не 
має значення».

Як бачите, немає ніякого фіксованого поділу 
е-книги на сторінки. Читач може сам керувати 
своєю книгою. Він може налаштувати гарнітуру, 
розмір шрифту і відстань між рядкам. Багато за-
лежить від пристрою, на який завантажено книгу. 
Так, е-книга, яка у форматі верстки містить, до 
прикладу, 200 сторінок, може бути розташована 
на 300, 400, 500 та навіть 1000 «сторінках» на 
Nook, Kindle, IPad або іншій читалці. Файли в EPUB 
(стандартний формат електронних книг) призна-
чені, щоб готовий текст «перетікав» в цій манері між 
декількома пристроями.

Якщо текст змінюється, то не може бути ніяко-
го фіксованого макета; якщо немає фіксованого 
макета, то розмір сторінки вашого рукописного 
файлу насправді не має значення. Як закінчить-
ся перетворення в epub, буде відображатися 
текст, який зазнав дуже обережних змін, проте 
без будь-якого спотворення самого тексту, лише 
його форми.

Текст на екрані відображається відповідно до 
технічних характеристик пристрою та обраного 
користувачем інтерфейсу (налаштувань, яким читач 
надає перевагу).

Якщо ви пишете свою книгу в Word, ми реко-
мендуємо просто залишити стандартний розмір 
паперу (А4).

Стандартний А4 розмір сторінки гарантує, що 
конвертація спочатку в pdf, а потім і в файли е-книг 
відбудеться без проблем. 

Пам’ятайте, що читачі й видавці в усьому світі 
вважають найзручнішим pdf формат. Тож саме в 
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нього найкраще конвертувати свої твори, аби усі 
залишилися задоволеними. 

Тож залиште переформатування своїх книг в 
електронні формати фахівцям і читачам. Не хви-
люйтеся про спотворення тексту. У будь-якому 
разі, він буде відображений на екрані у найкращо-
му та найзручнішому вигляді.

Не турбуйтеся про це. Текст вашої книги важ-
ливіший, ніж її форматування та просування.

Вашій книзі потрібне редагування. 
І ось чому...
Кріс Роблі для BookBaby

Наведемо три причини, чому вашій книзі буде 
корисна увага професійного редактора.

Авторський рукопис ніколи не буває доскона-
лим, хоча у авторів інколи складається таке вра-
ження. Існує три категорії авторів:

1) здатні тверезо оцінювати свій твір і дослухати-
ся до порад;

2) нездатні дослухатися до порад, критику-
ють усі виправлення, не хочуть працювати над 
твором;

3) відкидають будь-яку допомогу.
Ніколи, а особливо авторові-початківцю, не тре-

ба соромитись. Кожен письменник потребує редак-
тора і його професійного погляду на твір.

Дбайлива, уважна співпраця між письменником і 
редактором може перетворити просто хорошу кни-
гу на справжній шедевр. Чому?

1. Ви завжди занадто тісно прив’язані до свого тексту
Адже на нього ви витратили чимало часу, зусиль 

і творчої енергії. Ви губилися між захопленням кни-
гою, невпевненістю в собі, манією величі, соромом. 

Тривога та невмотивоване розчарування можуть 
змусити вас бути необ’єктивними, пропуститись 
помилок, яких було б легко уникнути, якби книгу 
прочитав досвідчений редактор.

У вас є великі надії на книгу і те, що хтось виправ-
лятиме її, лякає вас. Ви боїтеся, що редактор може 
неправильно сприйняти зміст вашої книги, зробити 
його нудним абощо. Задля уникнення цього, автор 
повинен співпрацювати з редактором, пояснювати 
свою точку зору, а не просто віддавати свій твір 
в руки редактора. Така співпраця буде плідною та 
результативною.

Якщо ви витратили рік, щоб написати книгу, то 
хіба так важко буде попрацювати ще місяць, щоб 
довести її до ідеалу? Не будьте поганими батьками: 
плекайте свою книгу, скільки можете!

Професійний редактор зможе виявити пробле-
ми в сюжеті, мові, стилі, неточності, недостовір-
ності, доповнить фактажем чи підкріпить його.

2. Ви не завжди найкращий маркетолог для сво-
го продукту.

Редактор, який знає, над чим працює і що про-
дає, в обраному жанрі зможе допомогти вам ухва-
лити правильні творчі й стратегічні рішення, що да-
дуть вашій книзі більше успішних шансів на ринку. 
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Редактор також може порадити вам агентів, ви-
давців, журналістів та піарників, які допоможуть 
привернути увагу читачів.

Варто пам’ятати, що чим раніше розпочнете 
взаємодію з редактором, тим простішим буде про-
цес створення книги. Якщо редактор знайомий з 
книгою від моменту появи лише її ідеї, він може 
порадити авторові добрих фахівців, спілкування з 
якими допоможе зробити книгу наочною та уник-
нути відвертих промахів. 

3. Ваша грамотність не завжди ідеальна.
Автор іноді може припускатися орфографіч-

них, пунктуаційних чи стилістичних поми-
лок. Зазвичай письменники занадто довіряють 
комп’ютерам. Проте машини можуть помилятися. 
Досвідчене ж око редактора охопить усю книгу 
та зробить її зміст простішим для сприйняття чи-
тачами. Вичитавши текст, редактор зможе випра-
вити усі помилки.

Тож робота з професійним редактором заоща-
дить вам час, нерви та допоможе зробити вашу 
книгу ще кращою, ніж вона була спочатку! Не хви-
люйтеся, ви не втратите важливого змісту – лише 
зайві помилки. Редактор вбереже вас від слави «не-
грамотного письменника» і полегшить життя і вам, і 
вашим читачам. Тож пам’ятайте, що на всіх етапах 
роботи з книгою, редактор – ваш найкращий друг!

«Стандарт» 
Стандарт чи фіксований макет?

Кріс Роблі для BookBaby

Одним з найзатребуваніших питань, які ми отри-
муємо на BookBaby: «У чому відмінність між  кни-
гою з фіксованим макетом і звичайною книгою?».

Що таке «стандартна» електронна книга?
Стандартна електронна книга (переважно у 

форматі epub) використовується в режимі плинного 
тексту, так що ви можете прочитати його на будь-я-
кій електронній книзі і налаштувати розмір шрифту 
і стиль відповідно до ваших уподобань. Там немає 
встановленого розбиття на сторінки зі стандартної 
електронної книги, оскільки кількість слів, відобра-
жених на сторінці можуть змінюватися залежно від 
налаштувань користувача і розміру екрану конкрет-
ного пристрою.

Більшість електронних книг мають стандартний 
формат epub. Цей формат ідеально підходить для 
звичайних книг і книг з маленькими зображення-
ми, вставленими серед тексту (який по суті ство-
рює абзаци).

Що таке «фіксований макет» електронної книги?
Якщо мова йде про книжки, які значною мірою 

залежать від елементів дизайну або великих ілю-
страцій/фотографій (кулінарні книги, дитячі книги, 
комікси і тд.), фіксований макет електронної книги 
може бути кращим рішенням, якщо ви хочете збе-
регти якість друкованої сторінки. Простіше кажучи, 
сторінки фіксованого макета електронної книги... 
фіксовані! Контент (зображення, текст і тд.) не буде 
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«текти» по всій сторінці, якщо ви зміните налашту-
вання, хоча більшість пристроїв дає змогу читачеві 
збільшувати і зменшувати масштаб.

Фіксований макет схожий на цифрову версію 
набору тексту; ви можете вставляти шрифти, ви-
бирати точне розміщення візуальних елементів. 
Перевагою фіксованого макета є те, що ви 
повністю контролюєте процес. Недолік у тому, 
що розробників крім вас більше НЕМАЄ! З фік-
сованим макетом читачі втрачають можливість 
змінювати розмір тексту, поля, відступи та змі-
нювати шрифти.

Майте на увазі, що фіксований макет електрон-
ної книги відрізняється від файлу PDF. Хоча зміст 
не плинний, фіксований макет електронної книги 
може користуватися розширеними інтерактивни-
ми можливостями. Apple, Kobo, Barnes & Noble і 
Amazon всі підтримують фіксований макет EPUB 
файлів.

Радимо вам користуватися стандартним форма-
том epub, якщо:

• Ваша книга переважно текстова (крім об-
кладинки).

• Ваша книга має невеликі зображення, які 
розміщені між параграфами.

• Ви хочете забезпечити максимальну зруч-
ність для своєї книги (стандартні eBook читаються 
на більшості електронних пристроїв, планшетах, 
смартфонах і комп’ютерах).

Розгляньмо фіксований макет, якщо:
• Ви хочете зберегти текст поверх зображень.
• Ви хотіли б встановити колір тла.

• Ви хочете щоб текст обтікав зображення.
• Ви хочете, щоб ваша книга мала горизонтальну 

орієнтацію.
• Ви хочете декілька стовпців на сторінці.
• Ваші сторінки мають формат, якого ви не хо-

чете змінювати.

Що таке ISBN 
і навіщо він потрібний у моїй книзі?

BookBaby

13 – дуже важливий номер для кожної електрон-
ної книги.

ISBN (Міжнародний стандартний номер книги) – 
це унікальний 13-значний код, який присвоюється 
вашій книзі, щоб ідентифікувати її серед усіх інших 
на цифровому ринку.

Продавці використовують ці коди, щоб відсте-
жувати та звітувати про видання. Кожна книга 
– друкована або електронна – повинна мати свій 
номер, якщо вона доступна для продажу. Нас-
правді, якщо ви вже опублікували свою книгу в 
друкованій формі, ви будете мати потребу в ін-
шому ISBN для електронної версії.

R.R. Bowker – офіційне агентство, що від-
повідає за присвоєння і підтримку цих номерів у 
США. Якщо ви з іншої країни, то можете знайти 
своє місцеве агентство на цьому сайті: http://isbn-
international.org/faqs/view/17.
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Видавці та автори мають змогу придбати відразу 
блоки номерів для своїх видань.

Самвидавці можуть купити тільки один ISBN за 
125 доларів.

BookBaby.com продають за 19 доларів кожен 
номер!

Щоб отримати додаткову інформацію про ос-
нови електронної книги у видавничій справі, вам 
потрібно скачати безкоштовний гід у форматі PDF: 
eBook Publishing: The How-To Guide for Writers.

«Технології» 
як правильно 
відформатувати твір
BookBaby

Публікація книги більше не єдиний спосіб поши-
рити результати вашої праці в усьому світі. З поя-
вою електронної книги кожен одержав можливість 
поділитися результатами своєї інтелектуальної 
діяльності, оскільки бар’єри для поширення книг 
згладилися. Проте сьогодні перед автором поста-
ють нові складнощі, які раніше вирішували за нього 
видавці. Це насамперед маркетинг, просування,  
продаж. Революція електронної книги, безумовно, 
є звільненням, але вона вимагає, щоб і сам митець 
змінився. 

Інша проблема стосується просування книг. Сьо-
годні існують сервіси, які роблять процес перетво-

рення вашого документа в цифрову книгу простим. 
Існує багато порад, яких слід дотримуватися, щоб 
впевнитись, що остаточний варіант вашої е-книги 
виглядатиме і функціонуватиме точно так, як ви це 
собі уявляли. 

Між написанням та поширенням цифрової книги 
стоїть epub. Ваш кінцевий варіант книги залежить 
від того, настільки вдало відбудеться переформа-
тування. 

Ось декілька практичних порад з форматування 
вашого документа: 

1. Зредагуйте свій твір, аби усунути будь-які пра-
вописні, граматичні та синтаксичні помилки. 

Ви – редактор. Ніякий інший професіонал не 
зможе зробити ваш твір настільки ідеальним, як ви 
самі, адже тільки автор може відчути стиль книги 
та усунути усі неточності без порушення сюже-
ту. Видавництво пропонує вам якісну коректуру, 
але уважно перевірте результат (адже правопис 
і граматика можуть бути частиною вашого стилю 
чи мови героя, тож впевніться, що вони не зазна-
ли непоправних змін). Після того, як ваша книга 
буде повністю зредагована і готова до перефор-
матування в електронну версію, початковий етап 
закінчується, з нею можна починати роботу. Цей 
етап дуже важливий, оскільки коли ваша книга пе-
реформатована у цифровий формат, пізно вноси-
ти зміни.

2. Не використовуйте проміжків для простав-
лення абзацних відступів. Можливо, на екрані це і 
виглядає досить органічно, проте при переформа-
туванні виникає порожнє місце, оскільки проміжні 
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елементи можуть змінити своє положення. Викори-
стовуйте клавіші Tab або Space для проставлення 
абзаців. Ви також можете зробити відступи в меню 
чи за допомогою програми редагування. 

3. Якщо ви хочете додати ім’я та адресу видавця, 
дату публікації, інформацію про співавторів, робіть 
це на перших двох сторінках документа в електрон-
них книгах.

4. Використовуйте стандартні шрифти. Пошире-
на проблема в тому, що не всі шрифти підтриму-
ються форматом електронної книги.

5. Не використовуйте малого чи дуже велико-
го кегля. Для електронної книги рекомендують 
12 розмір основного тексту і 14-18 для заголовків 
розділів.

6. Змініть розмір великих зображень до 300 
пікселів. (це допоможе адаптувати ілюстрації 
до е-формату). Зображення, що займають усю 
сторінку, можуть бути розміром 800-1000, 550-
700 пікселів. 

Логотипи – 75-100 пікселів. Усі зображення ма-
ють бути у форматі png, jpg, чи tif, з розширенням 
72 dpi, і в колірній моделі RGB.

7. Не розміщуйте тексту навколо зображення. 
Всі ілюстрації (крім тих, що займають усю сторінку) 
мають бути розміщені в ряд з текстом.

8. Виділіть зміст, який розташований у табли-
цях, і помістіть його як звичайний текст. Таблиці та 
графіки розміщують як зображення.

9. Спеціальні символи можуть бути непра-
вильно перетворені в epub, хоча вони є в стан-
дартному наборі гарнітур. Для текстів і символів 

найкраще обирати Times New Roman, оскільки 
він є базовим та добре переформатовується в 
е-формати.

10. Не потрібно використовувати такий еле-
мент, як номер сторінки, оскільки після перефор-
матування нумерація не збігатиметься зі сторінка-
ми вашої е-книги. 

Відкриті й сумісні: 
поширення електронних книг у майбутньому

Їуля Марагноні для SmartBook 

Основні моменти з сесії TISP на конференції 
CONTEC.

З приводу конференції CONTEC, TISP організу-
вав сесію конференції «Бізнес-моделі поширення 
електронних книг. Функціональна сумісність і мож-
ливості в багатомовній Європі». 

Якщо ринкові показники, пов’язані з цифровою 
публікацією, зростатимуть у європейському середо-
вищі, збагаченому відмінностями культури і мови, 
нові рішення піднімуться на національному рівні, 
зможуть запропонувати нові перспективи для кон-
тактів між різними операторами ланцюжка доданої 
вартості книги і ІТ-провайдерами. У рамках цієї 
діяльності, рішення, засновані на функціональній 
сумісності, показують багато переваг і можуть від-
крити нові шляхи для поширення електронних книг 
та зіставлення потреб читачів.
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Починаючи з останнього дослідження про стан 
і можливості взаємодії у книжковому секторі, сесія 
наблизилася до більшості останніх проектів з біз-
нес-досвіду і таких, що задумані й розпочаті на Ста-
рому континенті, де партнерські відносини між кни-
готорговцями та операторами зв’язку пропонують 
європейську відповідь на виклики e-просування.

Серед дослідників цього питання на сесії 
TISP були присутніми Christoph Blesi (Johannes 
Gutenberg University of Mainz),Vincent Piccolo (La 
Martiniere – Le Seuil), Hans Klaus Renkle (Tolino). 
Засідання проходило під головуванням Cristina 
Mussinelli (Associazione Italiana Editori) і Patrice 
Chazerand(DIGITALEUROPE). 

Було представлено дослідження «Про експлу-
атаційну сумісність форматів електронних книг», 
виконане на замовлення Європейської і Міжна-
родної федерації книготорговців. Представляючи 
тему взаємодії, Christoph Blesi наголосив, як саме 
адаптація сумісних форматів електронних книг від-
криває горизонти нових бізнес-можливостей і пар-
тнерських відносин між ключовими гравцями на 
цифровому книжковому ринку.

Тоді Hans Klaus Renkle, з Deutsche Telekom AG 
ePublishing бізнесу і Vincent Piccolo, керівник циф-
рового розвитку La Martiniere-Le Seuil, представи-
ли відповідно проекти Tolino і MO3T консорціуму. 
Tolino і MO3T пропонують інноваційні моделі для 
поширення електронних книг на основі взаємодії 
обох цих програм.

Проект Tolino, випущений у Німеччині – це про-
грама для читання електронних книг, що має чоти-

ри книжкові крамниці, які зобов’язані забезпечити 
вільне поширення книг всередині мережі. Програ-
ма робить можливим читання цифрових книг без 
втрати їхнього змісту та дизайну. За допомогою 
Tolino Shine користувач може отримати доступ до 
чотирьох інтернет-крамниць, обрати книги і заван-
тажити їх на свій пристрій. Deutsche Telekom надає 
користувачеві сервіс зберігання даних та акаунт 
з вільною точкою доступу для під’єднання Tolino 
Shine до мережі.

Було представлено програму, яка об’єднає три 
видавництва, чотири книгарні, двох дистриб’ю-
торів, двох телекомунікаційних операторів, чоти-
ри компанії ІКТ, науково-дослідну установу і по-
стачальника професійних послуг, що сприятиме 
створенню нової системи електронного поширення 
книг: відкритої, синтезованої та тривалої. Система 
базується на інноваційній концепції «універсальних 
прав», що декларує можливість розширення цифро-
вих прав тексту на всі його формати. Права і файли 
розміщують дистриб’ютори і продають через мере-
жу інтернет-крамниць. Права, придбані користува-
чем, будуть зберігатися в хмарній службі. Залежно 
від обраного пристрою зчитування, постачальник 
послуг зобов’язаний надати користувачеві файл у 
відповідному форматі.

Серед питань, які також розглядалися на кон-
ференції, були позиції європейських відповідей 
на виклики цифрової видавничої справи, а та-
кож взаємні переваги від співпраці видавців і 
розробників технологій, що базуються на суміс-
них рішеннях.
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Прикінцеві положення такі:
- немає взаємодії між форматами електронних 

книг, платформами і екосистемами, вона не техніч-
на, а є результатом бізнес-стратегії;

- відкриті системи, такі як програма Tolino, по-
требують нових спілок між книготорговцями та 
ІТ-компаніями. Проблема в тому, що може виник-
нути складність у проектуванні та підтримці цих 
спілок;

- нові моделі поширення електронних книг мо-
жуть базуватися на переході від моделі з торговим 
посередником до моделі книготорговця; нейтраль-
ність технології «з платформи на платформу» за-
безпечує конкурентоспроможність, що  має ґрун-
туватися на послугах та пропозиціях книжкових 
крамниць;

- абсолютно новий спосіб створити мережу по-
ставок.

Взаємодія видавців з авторськими правами – це 
також щось, що має бути розглянуте як нововведен-
ня у моделі поширення книг.

Ключові слова та їх значення 
при підготовці е-книги
Тім Браянт для Publishing Perspectives

Аналітики провідної видавничої індустрії зафік-
сували зростання невдоволення щодо невідклад-
ності розвитку кращої практики «пошуку книги», 

ніж це було 10 років тому. Тоді це називали однією 
з найбільших проблем, які постають перед майбут-
нім видавничої промисловості. Сьогодні вже ніхто у 
видавничому світі серйозно не дискутує про дореч-
ність поширення книг.

Проблема пошуку книги пояснюється тим, що 
раніше ніколи в історії не було такої кількості до-
ступних для читача книг:

- сотні тисяч книг реалізують видавництва;
- сотні тисяч книг реалізують роздрібні торговці;
- сотні книг іноземних видавців прокладають собі 

шлях нагору.
Звичайно, все відбувається через поширення 

електронних книг, всі вигоди, які пропонує елек-
тронна сфера: зручність знайти і замовити книгу 
онлайн і почати читання на сучасних пристроях. 
Одним із нових рішень пошуку книги є використан-
ня ключових слів з тексту книги. 

У кожному реченні визначають основні слова, 
частоту використання їх у книзі, частоту вико-
ристання в мові взагалі. Після цього обирають 
ключовий уривок, який в подальшому можна 
поділити для ідентифікації людей, місць і широ-
кого ряду інших корисних елементів, іноді навіть 
просторічь.

Використовуючи ключові слова і структур-
ні речення, також можна визначити складність 
розповіді, оцінити середній рівень читача, який 
необхідний для читання і розуміння книги.

Багато досягнень в історії людства відбу-
вається за короткий час. Лише три роки тому 
вперше було використано процес техноло-
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гії природної мови, щоб успішно визначити 
специфічні галузі та відомих людей, які з’яви-
лися у книгах. 

Ми не знаємо, що буде завтра, але намагаємося 
іти в ногу з часом. Хто знає, можливо вже завтра 
будуть створені алгоритми, що допоможуть авто-
рам створити звичні історії для осіб, чи алгоритми, 
що створюватимуть історії самі?

Якщо е-книги стали безкоштовними, 
варто оновити ринок
Бенжамін Денкла для Publishing Perspectives

Низька вартість електронних книг запускає ма-
сове зростання ринку, але в цьому є декілька поши-
рених помилок. Настав час зробити е-книгу якісні-
шою, адже видавці перетворили величезну кількість 
своїх книг на електронні протягом останніх років. 
Стосовно цих книг більшість видавців думає: «Ми 
це зробили». Я гадаю, їм треба думати: «Ми тільки 
почали». 

Озирнімося назад. Чому нарешті видавці перефор-
матували книги? Ось декілька можливих причин: 

1. Вони вірять, що е-книги будуть прибутко-
вими, особливо тому, що переформатування низь-
кої якості виявилося для них доволі дешевим. 

2. Вони були скептично налаштованими сто-
совно того, що е-книги приноситимуть прибуток, 

але здійснене переформатування низької якості ви-
явилося для них настільки дешевим, що вони вирі-
шили спробувати і йти далі.

3. Вони боялися йти проти паперового про-
дажу, адже була ймовірність, що не досягнуть успі-
ху в новому починанні.

4. Тема просування книг теж важлива, оскіль-
ки в мережі маркетинг простіший та ширший, що 
теж привернуло увагу видавців.

Звісно, те, що електронна книга сьогодні з’яви-
лася в мережі (а починалося усе з вільного досту-
пу), це незаперечне досягнення. Наголошую – пе-
реформатування книг через свою малу вартість 
було критичним чинником для проникнення на 
ринок е-книг.

Видавці робили правильну справу. Це дало 
їм змогу швидко проникнути на новий ринок з 
незначними початковими інвестиціями. Я ду-
маю, вони правильно вчинили з неправильної 
причини. 

Їм треба розглядати їхнє перетворення тільки як 
першу версію.

Але попереду іще багато труднощів.
Видавцям потрібно зробити високоякісне друге 

перетворення.
З е-книгами є дві головні проблеми:
1. Усе починалося з того, що електронні кни-

ги були безкоштовними для завантаження з ме-
режі. Вони слугували альтернативою паперовій 
версії. Читач міг завантажити будь-яку книгу на 
свій гаджет і прочитати її, не витрачаючи грошей 
на друкований примірник. До того ж, це значно 
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економніше та зручніше. Тепер же відбулися змі-
ни. У мережі можна знайти лише бета-версію кни-
ги, її коротку частину, доступну для ознайомлен-
ня. Хочеш більше – плати.

2. Низька якість е-книг. Видавці вирішили, що 
витрачати гроші на створення високоякісної елек-
тронної книги, яка буде доступна лише на читалках 
та в мережі, не варто. Це значна проблема, до якої 
сьогодні варто привернути увагу.

Отже, я й досі виступаю проти перетворень 
низької якості. 

Ця інформація лише ознайомлювальна. Але вона 
містить гучний заклик до авторів та видавців: Вам 
вже треба робити друге високоякісне перетворення.

Автори мають бути свідомими та відповідаль-
ними. Варто пам’ятати, що їхня книга не повинна 
служити лише для наживи видавців, а бути високо-
якісним продуктом творчої роботи автора, прино-
сити естетичне та інтелектуальне задоволення чита-
чам без розподілу на високоякісний друк та низьку 
якість е-форматів. 

 Інший шлях полягає в тому, що видавцям слід 
ставитися до електронних книг як до таких,  що пе-
ребувають у вільному доступі. 

1. Вільний доступ має проблеми, які треба ро-
зв’язати. 

2. Вільний доступ потребує еволюції.
3. Щиро кажучи, нічого в паперовому бізнесі 

видавців не підготувало їх до розуміння динаміки 
вільного доступу. Вільний доступ – це така молода 
мінлива галузь, що половина видавничих компаній 
не розуміє його динаміки. 

4. В електронному видавництві запуск у мережу 
є аналогом друку. Тож усі процеси, що йому пе-
редують, теж мають бути такими ж чіткими, як і в 
друкованих виданнях. Якість контролю передбачає 
такі процеси, як багаторазова коректура, редагу-
вання, контрольне вичитування, спільна робота ху-
дожнього редактора та дизайнера з верстальником. 
Видавці не повинні задля економії нехтувати цими 
процесами. Це допоможе уникнути появи багатьох 
проблем з е-книгами та сприятиме швидкому ро-
звитку галузі. 

Видавцям варто навчитися серйозно ставитися 
до електронних книг, усвідомити їхню важливість 
для прогресу.

Про сумісність форматів 
електронних книг

Крістоф Блезі для SmartBook

Дослідження сумісності форматів електронних 
книг були представлені на щорічній конференції 
EIBF 16 травня у Брюсселі, а також на конферен-
ції  CONTEC, на засіданні TISP. Проект називався: 
«Бізнес-моделі для поширення електронних книг. 
Функціональна сумісність і можливості в багато-
мовній Європі». Ось короткі тези, які люб’язно на-
водить Christoph Blеsi:

Ми тривалий час використовували різні, де-
коли конкуренти формати текстових файлів. 
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Говоримо про формат Mobipocket (згодом azw 
від Amazon), pdf, пропозицію Microsoft з назвою 
Reader і багато інших. Спроби обмежити коло 
форматів і встановити один стандартний формат 
електронних книг тривають багато років (запо-
чатковані OEB / OEBPS 1999 р.), але не отрима-
ли належного поширення. Це сталося лише тоді, 
коли електронні книги отримали відповідні част-
ки на ринку з 2007-2008 (запровадження Kindle 
в США та інших країнах) і IPad (2010), а також, 
коли ідея інтерактивних мультимедійних книг 
вкорінилася у видавничому світі.

З початку ХХІ століття зусилля з стандарти-
зації активізувалися: здавалося, нарешті можна 
випустити поліпшені електронні книги, доступ-
ні на портативних пристроях. Формат epub став 
стандартним, оскільки дав підставу говорити про 
розширення функціоналу електронної книги в 
майбутньому; він був затверджений як офіційний 
стандарт на міжнародному Digital Publishing Forum 
(IDPF) в жовтні 2011 року і визнаний Міжнарод-
ною асоціацією видавців (IPA) як найкращий стан-
дарт в березні 2013 року.

Електронні книги замовляють через різні канали 
або в різних системах. Їх можуть читати за допо-
могою того ж програмного забезпечення для чи-
тання або використовуючи свої адміністративні та 
спеціальні розширені права у звичайних читалках. 
Функціональна сумісність не відбувається, якщо 
читання різних книг вимагає використання різних 
додатків, навіть якщо вони працюють на одному 
апаратному забезпеченні пристрою.

У 2014 році спостерігаємо широкий діапазон 
електронних книг, які надходять до нас у форматі 
EPUB (переважно так званому EPUB 2); значну 
частку ринку як і раніше займають електронні кни-
ги у форматах azw і kf8, які є в крамницях Amazon 
і ibooks у крамницях Apple. На ринку з’являється 
дедалі більше книжкових додатків, розроблених 
для конкретних платформ, під які підлаштовують 
контент, що потім буде доступний у різних крамни-
цях додатків.

Завданням дослідження, представленого на цій 
конференції, було з’ясувати, які технічні або функ-
ціональні причини мають компанії Apple і Amazon, 
щоб використовувати свої формати, а не реалізо-
вувати е-книги за допомогою зручного та звичного 
користувачам epub. 

Було проаналізовано epub 3, Kf 8 (Amazon) і 
.ibooks (Apple) щодо підтримання таких функцій, як 
метадані, зовнішній вигляд тексту і шрифти, розта-
шування тексту, мультимедіа та інтерактивність, а 
також глобалізація і доступність матеріалу.

Результат дослідження показує, що epub 3 може 
надати усе необхідне для вдосконалених електрон-
них книг (які маємо сьогодні), тому немає ніяких 
технічних або функціональних причин, щоб вико-
ристовувати власні формати електронних книг: 
epub 3 реалізує безліч функції, необхідних для роз-
ширених електронних книг.

Цікаво, що з історичних причин (концепції і 
структури ранньої стандартизації, реалізовані за 
допомогою власних форматів) усі е-формати дуже 
пов’язані за своїм фнкціоналом. Навіть можна спо-



Електронна книгаЕл
ек

тр
он

на
 к

ни
га

46 47

стерігати подальше внутрішнє зближення форматів 
у напрямку epub (3). 

Якщо б видавці й книгорозповсюджувачі е-книг 
використовували epub, це могло б розв’язати про-
блему несумісності форматів та девайсів? На жаль, 
Apple і Amazon користуються своїми форматами, 
оскільки для них це вигідно в маркетинговому сенсі 
– ці формати підтримуються на їхніх пристроях, що 
дає змогу продавати їх і захоплювати свою частину 
електронного ринку.

Це дослідження було проведене на замовлення 
Європейської і Міжнародної федерації книгопро-
давців (EIBF) у Брюсселі та відбувалося під керівни-
цтвом професора Франца Rothlauf (інформаційні 
системи) і професора Christoph Blеsі (дослідника 
книг) з університету Йоганна Ґутенберґа, Майнц 
навесні 2013 року.

«Авторам» 
ВИДАВНИЧІ СТРАТЕГІЇ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ:
П’ЯТЬ ОСНОВНИХ ПОРАД
BookBaby

Іноді написання успішної електронної книги ви-
магає наполегливої роботи зі стратегією та власне 
написанням, посиланнями, стилем та іншими аспек-
тами підготовки книги. Ось п’ять порад, що допом-
ожуть вам створити електронну книгу, яка справді 
буде продаватися.

1. Знайдіть свою нішу.

Перед тим, як опублікувати чи навіть написати 
свою книгу, важливо зрозуміти «що продається» і 
«що ні» у різних крамницях електронних книг. Ви 
можете дізнатися, як продаються хіти. Які елек-
тронні книги у вашій галузі чи жанрі є найбіль-
шими за продажем або є в електронному списку 
на Amazoni чи в крамниці Kindle та iBookstore 
від Apple? Чи ваша історія унікальна? Часто бу-
ває корисно завантажити електронні книги, що 
стосуються вашої теми. Дізнайтеся про своїх кон-
курентів і подумайте про шляхи, якими ви може-
те знайти унікальність і привабливі позиції серед 
своїх конкурентів.

2. Ставте реальні цілі.
Якщо це ваша перша спроба написати книгу, 

то важливо не занадто захоплюватися амбітними 
цілями. Електронні книги часто тільки 30 чи 40 
сторінок обсягом. Не думайте, що ви маєте опу-
блікувати наступну «Війну і мир». Спробуйте писа-
ти одну-дві сторінки на день, і вже за місяць ви от-
римаєте чорновий проект. Автори часто говорять, 
що просто потрібно поспішати опублікувати свою 
першу книгу, так що ви нарешті можете перейти 
на другий  етап реалізації.

3. Прочитайте її декілька разів.
Позбавтесь своєї гордості, і нехай ваші редакто-

ри точать ножі. Будьте уважні: різні погляди на 
один і той же твір – це, звичайно, добре, але 
не потрібно надміру цим захоплюватися. Якщо 
ви просите членів родини прочитати свою ро-
боту і вказати на ваші помилки, будьте готові 
до критики. Якщо ви попросите про ту ж по-
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слугу редактора, будьте готові до якісної кри-
тики. Якщо після цього ви самі візьметеся за 
свою книгу, готуйтеся побачити зовсім інший 
продукт.

4. Обкладинка електронної книжки.
Саме обкладинка привертає увагу ваших чи-

тачів. Електронні книги також мають обкладин-
ки. За ними читачі сприймають вашу книжку, 
реагують на неї. 

Подивімося правді в очі, багато з нас судять про 
книгу за її обкладинкою. Переконайтеся, що вона 
гідна вашого твору. Важливо пам’ятати, що малень-
ка обкладинка книги з’являється, коли ви перегля-
даєте її на Kindle або IPad. Переконайтеся, що на-
зва добре виглядає при малих розмірах. На жаль, 
це може означати, що вам доведеться принести в 
жертву деякі деталі, які ви планували на ній.

5. Ваш заголовок дуже-дуже важливий. 
Ваш заголовок повинен бути переконливим, 

щоб привернути увагу читача, він також має бути 
унікальним для пошуку. Якщо ви називаєте свою 
книгу так само, як сотні інших авторів, вона може 
опинитися наприкінці пошуку. Важкі для сприйнят-
тя назви буде складніше знайти. Спробуйте поста-
вити себе на місце читача. Шукали б ви таку книгу? 
Введіть свої робочі назви в Kindle Store і iBookstore 
і подивіться, що отримаєте.

Підказка: інструмент добору ключових слів 
Google корисний, аби побачити, що люди шука-
ють в Google. Тож якщо ви наберете якийсь запис, 
побачите сотні пов’язаних пошуків, запит на які є 
щодня. Це може подати вам непогані ідеї. 

Скільки ви повинні «стягнути» грошей 
за свою книгу?

Стівен Шпатц для BookBaby

Продивіться будь-який форум письменників в ін-
тернеті, і ви обов’язково знайдете багато дискусій 
про цінову політику електронних книг. Ви знайдете 
дуже багато успішних авторів, вони мають чистий 
дохід продажів за книгу. Популярна ціна книги – 
від 4,99 до 9,99 доларів. У них максимальний ав-
торський гонорар від електронних книг – до 70% 
повертається авторові. Вважається, що вищі ціни 
відображають якість і цінність їх зусиль. 

Подумайте про відсотки 
Один з найважливіших чинників, що може впли-

нути на ціну вашої електронної книги, це відсоток 
від продажів, який ви будете отримувати від під-
приємств роздрібної торгавлі. Amazon виплачує 
авторський гонорар 70% за ціною від 2,99 до 9,99 
доларів. Електронним книгам за ціною до 2,99 і 
вище 9,99 доларів Amazon платить тільки 35%. 

Щоб залучити більше читачів і отримувати 70% 
авторського гонорару, ви повинні встановити ціну 
2,99 доларів. Кожен продаж дасть вам чистий по-
даток у розмірі 2,09 доларів за книжку. 

Якщо ви оберете ціну 0,99 доларів за книгу, 
щоб збільшити кількість продажів, то отримаєте 
35 центів за книжку. Для того, щоб отримати 2,09 
доларів авторського гонорару за книгу ціною 0,99 
доларів, вам доведеться продати шість книг. Якщо 
ви продасте 1000 книг за 2,99 доларів, то будете 
мати 2090 доларів. Якщо ви захочете знизити ціну 
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до 0,99 доларів, то вам доведеться продати 5,972 
книги, щоб отримати ті ж самі гроші. 

Але написання і публікація електронної книги – це 
більше, ніж просто цифри, долари і центи. Ці розра-
хунки є лише одним з факторів успіху книги. Чому де-
які автори оцінюють свої книги у 99 центів, коли…?

Декілька причин для того, аби встановити ціну 
на книгу у 99 центів:

• Це тільки 99 центів, який ризик? Така ціна 
дозволяє читачеві дати шанс книзі, яка виглядає 
цікаво. Особливо якщо ви невідомий автор і на-
магаєтесь здобути авторитет у читачів. У той час 
як 3,99$ не дуже добре звучить для покупця, одна 
книга чи чотири – це велика різниця. 

• Легкий шлях до статусу бестселера. Під-
няття на вершину рейтингу на Amazon – це Свя-
тий Грааль для кожного автора. Установивши ціну 
0,99$ за книгу, це зможе допомогти вам піднятися 
вгору  у рейтинзі. Вас би не помітили там, якщо ви 
б поставили ціну вище. 

• Успіх породжує успіх. Якщо ви відкриєте 
сторінку з якоюсь книгою, то побачите розділ, в 
якому сказано: “Покупці, які придбали цей товар, 
також придбали..”. Реальна цінність для вас, коли 
ваша книга з’явиться у цьому розділі разом з іншими 
успішними книгами. Amazon буде перераховувати 
близько 100 книг у цьому розділі, і читачі будуть 
продивлятися цей список і знаходити в ньому щось 
цікаве для себе. Саме ці 99 центів можуть збільши-
ти ваші продажі та підняти на вищий рейтинг. 

Так яку ж плату ви повинні брати за свою книгу? 
Які б не були різні аргументи, простої відповіді 

на це запитання немає. Це залежить від вашого 
жанру, вашого маркетингу та саме від змін на книж-
ному ринку. Нові автори, які намагаються знайти 
читачів, можуть використовувати низьку цінову 
стратегію для великого успіху. 

Якщо у вас є серія книг, ви можете знизити ціну 
за першу книгу, щоб спонукати людей потім прид-
бати продовження, але вже за вищою ціною. Тоді 
вже для них ви не будете новим автором. 

Якщо ви бачите успіх за однією ціною, добре по-
думайте, перш ніж намагатися заробити на більш 
високій ціні. Ви не захочете знизити кількість своїх 
продажів, це може бути важко знову починати з 
низького рівня, тому краще подумайте і вирішіть. 

Все швидко змінюється, особливо у світі елек-
тронних книг. В одну мить цінові стратегії можуть 
стати застарілими. Однією з найкращих речей для 
авторів, які самостійно публікують свої книги, є 
можливість змінювати ціну, перевіряти ціну інших 
книг та відстежувати потреби ринку. 

СІМ ЩОДЕННИХ ЗВИЧОК 
ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ АВТОРІВ

Кріс Роблі для BookBaby

Повідомте мене, якщо це ви: якщо вам хочеться писа-
ти, будьте впевненими, що ви – плідні і взагалі – творчі!

Але коли настає час написати про вашу творчість, 
ви «в ступорі». Ви дивитеся в порожній простір (чи 
то шаблон, прес-реліз, порожнє вікно для твіту, 
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сторінка біографії на веб-сайт і т.д.), і раптом по-
чуваєтесь шахраєм.

Просування вашої творчості вимагає інших на-
вичок, ніж безпосередня творча робота над вашим 
безумовним шедевром. Воно потребує певних на-
вичок, що ближчі до сфери маркетингу, копірай-
тингу, журналістики або PR.

Ви відчуваєте, що муза залишила кімнату?
Якщо так, то Daphne Gray-Grant поширила 

декілька порад, що мають допомогти Вам легше 
переходити з режиму письменника до уповноваже-
ного піарника, не втрачаючи при цьому натхнення. 

Пропонуємо Вам переглянути сім звичок пись-
менника, який прагне зробити свій творчий процес 
швидким та ефективним. 

Загальні риси ефективних письменників.
Вони…
1. Розділяють процес написання та редагування 

твору.
2. Зосереджуються на найцікавіших моментах.
3. Не захоплюються метафорами.
4. Роблять адекватні дослідження.
5. Вчаться в інших як правильно писати.
6. Пишуть невеличкими частинами (від декількох 

рядків до 5-10 сторінок щодня).
7. Вголос читають свої роботи.
Це лише основні поради, які виокремила Daphne 

Gray-Grant. Вони ілюструють ключові моменти твор-
чої діяльності письменника-початківця і будуть ефек-
тивними лише при постійному їх дотриманні. Го-
ловне, не забувайте, що основним моментом, який 
зробить ваші твори ідеальними, є постійна практика.

Видання у грі: Для «Книг, які не можуть бути 
надрукованими»
Деніс Абрамс для Publishing Perspectives

Експериментальний видавець Visual Editions 
об’єднався з Google, щоб запустити Editions at Play 
- цифрову книгарню для книг, які не можуть бути 
надрукованими.

Як описано на веб-сайті проекту: «Мета Editions 
at Play - дозволити авторам створювати книги з ди-
намічними ефектами, які відображаються на рідері 
телефона або планшета з використанням інтернету, 
а також залучити наступне покоління читачів. Ми 
хочемо створити книги, які живляться від магії ін-
тернету». А що, ви могли б запитати, це за «книги, 
які не можуть бути надруковані?»

«Друкований роман у формі «книги» був попу-
лярним протягом 400 років.

Електронні рідери почали з’являтися наприкінці 
1990-х років, а в 2016 році було встановлено, що 
мобільні телефони - найпопулярніший способіб для 
читання електронних книг. Люди іноді говорять, 
що друковані книги мають особливості, які не пе-
реносяться на цифровий формат. Ми ж хочемо по-
казати, що цифрові книги мають сюжетні якості, які 
не можуть бути втілені при друці».

«Динамічні якості. Наприклад, книги, які напи-
сані для Web можуть бути: алгоритмічними, неліній-
ними, персоналізованими, доповненими, в режимі 
реального часу, адаптивними тощо».

Одними з першими книг, які були створені 
спеціально для платформи Editions at Play, є «Входи 



Електронна книгаЕл
ек

тр
он

на
 к

ни
га

54 55

й виходи» Ріфа Ларсена, яка використовує Google 
Street View, що дає змогу читачу переглядати лока-
ції, які згадуються у тексті; книга «Правда про котів 
і собак» , що є результатом співпраці між поетом 
Семом Рів’єрою та романістом Джо Дунторном. 

Книги будуть продаватися через Google Play Кни-
ги «щоб зробити операцію простішою для видавців 
і читачів». Придбання книги забезпечить доступ до 
спеціального мобільного веб-сайту, що використо-
вує «динамічні якості Інтернету, щоб поліпшити до-
свід читання».

Ці книги призначені для читання на Android та IOS.
ПРО АВТОРА 
Деніс Абрамс
Деніс Абрамс - редактор Publishing Perspectives, 

відповідальний за новини, фахівець з дитячої ви-
давничої справи та засобів масової інформації; 
ресторанний критик, літературний блогер,  автор 
понад 30 біографій, твору «П’єси – це  річ», яка є 
путівником по п’єсах Вільяма Шекспіра та історій 
для видавництва Chelsey House. 

Хто закінчує більше книг: 
чоловіки чи жінки?
Даніель Берковіц 

За останні кілька місяців, Jellybooks випробував 
сотні книг за допомогою вбудовування маленької 
Javascript-програм під назвою candy.js у файли 

електронних книг. Читачі отримали електронні 
книги безкоштовно, в обмін на надання їхніх чи-
тацьких даних для видавця. Програма записувала 
дані читача і з  підключенням до інтернету, і без 
нього: користувач натискав на кнопку наприкінці 
розділу і дані завантажувались.

Коли користувачі виявляли, що їх безкоштовна 
електронна книга – це частина процесу тестування, 
ми з’ясовували їхній вік та стать; це дозволило вив-
чити вплив цих характеристик на їхню поведінку 
під час читання.

Коли справа дійшла до участі у випробуваннях, 
підписалися набагато більше жінок, ніж чоловіків. 
Це не дивно: жінки читають більше за чоловіків й 
відповідно роблять більше книжкових покупок. За-
галом, співвідношення чоловіків і жінок у дослідних 
групах було 20 на 80, хоча деякі книги частіше 
обирали чоловіки, ніж жінки.

Цікавіше для нас було те, що у групі  дослідже-
них людей, чоловіки читали книгу з такою ж швид-
кістю, як і жінки. Якщо чоловік вирішує читати, то 
він частіше дочитує до кінця. 

Як найкращим чином 
використовувати Facebook як автора?

Теймур Шахаб

Більшість незалежних та традиційно опублікова-
них авторів сьогодні можуть дійти згоди в одному: 
соціальні мережі допомогли змінити спосіб розпо-
всюдження книги. І, що настільки ж важливо, до-
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зволили авторам додатково створювати і зміцнюва-
ти зв’язки зі своєю аудиторією.

Але який найкращий спосіб почати роботу із 
соціальними мережами? Безліч доступних плат-
форм, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, 
LinkedIn та інших, заплутують нас своїм інтерфей-
сом. Facebook є не тільки найбільш банальним міс-
цем для початку роботи, але й найкращим, так як він 
дозволяє знаходити і розширювати свою аудиторію.

Так як же найкраще використовувати Facebook 
в якості автора? Нижче наведено п’ять рекоменда-
цій, які допоможуть будь-якому письменникові ви-
користати соціальну мережу якнайкраще:

1. Використовуйте свій особистий акаунт.
Спочатку  ви повинні створити окрему сторін-

ку автора на Facebook, окремо від вашої особистої 
сторінки. Здоровий глузд говорить, що це варто 
зробити. Але здоровий глузд не завжди правий. 
Ваші підписники на існуючій  сторінці Facebook 
будуть вашими першими читачами (більше 300 в 
середньому для дорослого користувача): друзі, ро-
дичі, колеги і знайомі, які складають вашу соціаль-
ну мережу. Намагаючись побудувати нову базу на 
окремому акаунті, ви автоматично додаєте собі не-
потрібних зусиль.

Якщо ви використовуєте свій особистий рахунок, 
ви можете поділитись вашими текстами  з людьми, 
які вас знають, довіряють вам і піклуються про - це 
співтовариство, яке ви розробили протягом життя, 
навіть не намагаючись. 

2. Налаштування конфіденційності. 
Використання Facebook як учасника не повинне 

означати втрату ще однієї частини вашої конфіден-
ційності в Інтернеті. Перемикаючи налаштування  
на «Public» ви робите кожне оновлення видимим 
для всіх, хто може знайти посилання, але ви все 
одно можете обмежити видимість окремих повідом-
лень. Це дозволяє зберігати приватні речі.

Але хто за межами списку друзів буде бачити 
ваші повідомлення в першу чергу? Як і в Twitter, 
де кожен бажаючий може читати будь-кого ін-
шого повідомлення без двостороннього зв’язку, 
Facebook дозволяє читати будь-кого на платформі 
таким чином, що ваші публічні будуть з’являтися у 
стрічках ваших підписників. Все, що вам потрібно 
зробити, це перемкнути розділ «Follow» аудиторії 
на «Все» в налаштування, і ви можете створити 
Twitter-подібну платформу мовлення вашого осо-
бистого профілю Facebook без шкоди для вашої 
конфіденційності.

3. Використовуйте кожен засіб масової інфор-
мації. Тепер ви готові використовувати Facebook в 
якості автора, але що ви будете там розміщувати? 
Більшість людей знайомі з використанням Facebook 
як місця, де обмінюються фотографіями, статусам 
й посиланнями. Але чи знаєте ви, що, за станом 
на серпень 2014 року, Facebook поставляє більше 
переглядів відео YouTube, чимось близько одного 
мільярда переглядів? Це означає, що відео, розмі-
щене на Facebook з набагато більшою ймовірністю 
можна побачити, ніж будь-який інший тип поста. 
Коротше кажучи, ви повинні користовуватися 
будь-яким способом розповсюдження масової ін-
формації на Facebook. Робіть посилання на огляди, 
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зображення обкладинок і обмінюйтесь кадрами ва-
шої письмовой форми життя. 

4. Не просто виробляйте. Споживайте!. 
Кожен автор повинен читати. Те ж саме прави-

ло поширюється на Facebook.. Ви, напевно, вже 
знаєте, що є понад мільярд активних користувачів 
Facebook в світі, але чи знаєте ви, що, як користу-
вачу, вам дозволено приєднатися до 6000 груп 
Facebook? Багато груп дозволяють всім користува-
чам приєднуватися і швидко приймуть вас, якщо ви 
захочете.

Крім того, багато користувачів Facebook дозволя-
ють бути їхнім підписником, не будучи їхнім другом 
(за допомогою функції, описаної вище). Пошук ав-
торів, чиї написання схожі на ваші, або групи, які 
спеціалізуються в ваших інтересах. Долучайтесь до 
них, відповідаючи, коментуючи і обмінюючись. Ваша 
мета полягає не тільки у наборі читачів; шляхом 
об’єднання онлайн-дискусій, де збираються одно-
думці, ви будете ділитися, взаємодіяти і з’єднуватись. 
Іншими словами, ви будете будувати платформу.

5. Додайте Facebook у свій соціальний центр. 
Одна з найбільших проблем соціальних медіа є 
фрагментація серед платформ. Ви можете ви-
користовувати YouTube для відео, Instagram для 
фотографій, Facebook для соціального обміну, і 
Twitter для отримання інформації. Повертаючись 
до основ, ви можете також мати свій веб-сайт. Так 
як же ви будете відстежувати всі ваші дії в соціаль-
них медіа? Замість розпорошення ваших зусиль 
серед інших соц. мереж, просто зосередьте їх на 
Facebook.

З’єднайте ваші інші акаунти, щоб пости з них 
розміщувались безпосередньо в Facebook. У той 
час як інші платформи продовжують розростатися, 
Facebook залишається головною рушійною силою 
соціального обміну, навіть для письменників. На-
приклад, видавництво Crowdsourced Inkshares у не-
давно з’ясувало, що Facebook на сьогоднішній день 
є найбільшим каналом для читачів, випереджаючи 
навіть електронній пошту, а Twitter далеко позаду. 
Вам не потрібно робити все, і вам не потрібно бути 
всюди. Просто зробити стільки, скільки ви можете, 
і запостити все це на Facebook.

Facebook може бути дуже вигідним для тих, хто 
намагається побудувати аудиторію. Але навіть 
не заплативши ні цента, і навіть без запуску но-
вого профілю, кожен автор може звернутися до 
Facebook в якості першого кроку в розвитку чита-
цької аудиторії. Спробуйте ці п’ять порад, щоб по-
бачити, що платформа може зробити для вас. Ваші 
друзі (і підписники) вже чекають.

11 способів по-новому поглянути на вашу книгу
Даун Філд для BookBaby

Якщо ви готові почати перевіряти вашу книжку, 
або ви майже дісталися фінішу свого першого про-
екту, ці вправи зможуть допомогти вам поглянути 
по-новому на ваше творіння у новому світлі.

Якщо після закінчення вашого першого проекту 
або при перевірці книги ви втратили свою іскру та 
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маєте якийсь внутрішній супротив – то це не рід-
кість.  Можливо, вам потрібно щось, що допомо-
же досягти прогресу на шляху до фінішної прямої, 
або ж вам протрібно щось, що змінить вашу точку 
зору та допоможе вам по-новому зрозуміти ваш ма-
теріал. Якщо ви не можете це зробити, або ви не 
готові поділитися, то вам необхідно зробити щось, 
що допоможе обдурити ваш розум та подивитися 
на ваш матеріал, як на “новий”.  Щось, що прибере 
вашу сліпоту, та допоможе побачити вашу роботу, 
як читач.  

Сподіваємося, що після виконання деяких пе-
ревірок на розсудливість, описаних тут, ви побачи-
те ваш шлях вийти з лісу (побачите вашу проблему) 
і зробите великий прогрес, переглянувши знову 
свою книгу. Системний підхід для оцінки вашої кни-
ги допомагає вам виявити прогалини та відродити 
свій творчий потенціал. Після того, як ви пройде-
те всі вправи і відчуєте, що у вас немає нічого, що 
можна змінити, ви дійсно все зробили. Якщо ви 
спробуєте один з цих творчих трюків і відчуєте себе 
задоволеним результатом, то це хороший знак, що 
ви готові до публікації. 

Читайте історію вголос
Дивно, наскільки допомагає просто розповісти 

свою історію в усній формі. Ви почнете додавати 
емоції. Ви будете виділяти головні речі, інші ж, дру-
горядні, навпаки, занижувати. Це багато про що 
говорить. 

Ви почнете відчувати темп вашої книги, коли зро-
бите це. Можна навіть дібрати нові події в історії, 
згадати певні деталі, про які ви забули, або виявити 

прогалини. Коли навколо немає нікого, можна чи-
тати для себе, або записувати себе. Рупетирувати 
і репетирувати. Ви можете бути здивованим, що 
може злетіти з ваших вуст. Ви могли навіть про це 
не здогадуватись, коли писали свою роботу. 

Відображайте свою історію подумки, наче у кіно
Мисліть візуально. Якщо б вашу книгу перенес-

ли на екран? Коли ви відображаєте в голові кожну 
сцену, ви повинні перемістити її в реальне середо-
вище. Тоді ви зможете побачити своїх персонажів 
досить яскраво, це допоможе побачити, які сцени 
потрібно додати або прибрати. 

Якби вам довелося намалювати 10 сцен з вашої 
книги, які вони були б? Якщо ви не малюєте, які 
фотокартки ви б взяли? Якщо у вас немає взагалі 
художніх здібностей, які сцени ви б хотіли, щоб 
професійний художник для вас відтворив?

Чому ви обрали саме ці образи? Що вони озна-
чають? Що ця колекція зображень може розповісти 
про вашу книгу? Чи є вони всіма обличчями персо-
нажів? Чи є на них кульмінаційні моменти та сцени 
особливої важливості? Чи є на них глибоко емоцій-
ні моменти, які відчуває один з ваших персонажів? 
Чи є вони об’єктом символічного або практичного 
значення? 

Вам легко було обрати ці 10 зображень? Або це 
було складно? Читачі формують певні образи під 
час читання книги. А що ваші читачі будуть думати?

Вивчіть початок та закінчення кожного розділу.
Письменники часто губляться в деталях. Поча-

ток та закінчення кожного розділу повинен бути 
настільки ж сильним, як початок і завершення всієї 
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книги. Перевірка кожного кінця розділу має важ-
ливе значення для кожного наступного початку. Ви 
можете продивитися кінець і початок кожного пун-
кту на мікро рівні. Якщо ви це зробите, ви зможете 
відрегулювати кожну деталь книги, та зробити щось 
більш чіткішим, що має сильніший вплив. 

Узагальніть кожен параграф, розділ і главу – а 
також всю книгу

Це те, що знаходиться на задній сторінці обкла-
динки! 

Ваш рукопис має бути як прекрасно вирізаний 
набір російських ляльок – від слів до пропозицій. 
Чим більше ляльок у вас є, тим вишуканіший набір. 

На найнижчому рівні, ви повинні продумати кож-
ну главу та записати про що кожен абзац. Робіть це 
швидко. Обведіть аба замаркеруйте кращі частини 
кожного абзацу. Ваші виділення є рідкими або на-
стільки щільними, що ви не бачите, що написано? 
Випишіть знову кращі частини, так ви зможете ще 
краще віднайти найцінніші чатсини твору. Також 
потрібно перевірити, чи кожен абзац говорить про 
щось нове. Якщо ви не зможете швидко зрозуміти, 
про що пункт, його потрібно видалити. Якщо 
декілька пунктів схожі між собою, оберіть кращій, 
та видаліть інші. Також ви знайдете пункт, який мі-
стить більш ніж одну ідею. Це, ймовірно, означає, 
що ви повинні його розділити на два пункти, тому 
що більш великі пункти зосереджені на одній темі.  

Спроектуй остаточний план
Якщо ви не почали з роботу з начерком вашої 

книги, спробуйте зробити його зараз. Сподіває-
мось, що ви настільки хороший письменник і вам 

це одразу вдасться. Якщо ви маєте такий начерк, то 
це означає, що ви все логічно та посладовно про-
думали. Якщо ви маєте швидко розвинений сюжет, 
у якому багато частин, то це буде легко зробити. 
Якщо ви почали з начерку, почніть продивлятися 
все з нуля, якщо щось змінилося. 

Почніть думати, що ваш читач запам’ятає (більшість) 
Сядьте в якомусь місці, яке відрізняється від зви-

чайної вашої зони комфорту, де ви пишете та но-
туєте пам’ятні моменти свого життя.  Що на вашу 
думку читач візьме з цих нотатків? Що ви хочете, 
щоб вони взяли з них? Кращі книги містять щось 
таке, що читач буде згадувати впродовж року, або 
буде пам’ятати це всі десять або навіть все життя. 
Які у вас окуляри? Чи робите ви щось, щоб вони 
були завжди чистими? Запишіть всі свої найкращі 
сцени в порядку ранжурування. Якщо ви думаєте 
довше, або ви не можете обрати найкраще, тоді 
у вас є більше роботи. Ви повинні помирати, щоб 
утримати сцени перед читачами, тому що ви знаєте 
наскільки вони чудові. 

Перевірте емоційність вашої книги  
Це чимось схоже на створення емоційного сце-

нарію з книги, або на начерки на основі почуттів. 
Подумайте про те, що ви хочете, щоб відчув читач 
в кожній частині вашої книги. По якій траекторії 
ви їх посилаєте? Наскільки добре ви прокладаєте 
для них шлях? Яку атмосферу ви створили? Прой-
діть книгу серцем та занотуйте собі, чи слід читату 
відчувати себе щасливим, сумним, розгубленим і 
т.д.  Запишіть, що вони повинні думати про кожно-
го персонажа та про кожну дію. Чи вони повинні 
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вболівали за цбого персонажа, а іншого ненави-
діти, тому що ви збираєтеся його вбити, або взагалі 
викинути у наступному розділі. Продивіться, щоб 
повороти та піки сюжету мали сутність. 

Змініть закінчення    
Мова йде не про зміну історії, не про те, щоб ви-

кинути геть закінчення та розпочати знову. Йдеться 
про затвердження поточної історії, порівнюючи її з 
іншими можливими кінцівками. Візьміть аркуш па-
перу та запишіть на ньому принаймні десять альтер-
нативних закінчень. Це просто для експерименту. 
Зробіть більше, якщо це можливо. Чим дивовиж-
ніше закінчення, тим краще. Потім дайте їм оцінку 
та порівняйте. З’ясуйте, що вам потрібно змінити 
у вашій поточній версії історії. Це дасть вам новий 
погляд на все, починаючи з головних персонажів, 
закінчуючи на їхньому навколишньому середовищі. 

Видаліть кожну главу, одну за іншою  
Якщо ви видалите главу, що відбудеться з наступ-

ною частино історії? Чи це розірве історію? Якщо 
це так, то це добре – означає, що вона містить не-
обхідну інформацію для вашого сюжету. Якщо це 
не так, ви повинні пильно розглянути кожну главу. 
Ви можете зробити це навіть з підрозділами або 
пунктами, але це буде важче зробити на такому де-
талізованому рівні. Ви також можете повторити це 
для кожного персонажа. Чи є виправдана присут-
ність кожного з них з точки зору сюжету? 

Якщо кожна глава знаходиться у правильній по-
слідовності, і вона має все необхідне, тоді ви не в 
змозі викинути її без серйозних наслідків (хоча мож-
ливі винятки). 

Напишіть щось інше  
Це не так вам допоможе, як освіжить ваш розум. 

Якщо ви вирішили написати зовсім в іншому стилі, 
це допоможе вам пробудити нові навички. Через 
певний час ви повернетесь до книги, але вже бу-
дете дивитися на неї більш об’єктивно. Зайві деталі 
відходитимуть на задній план. Не бійтеся викидати 
параграфи, розділи, або навіть глави геть. 

Прочитайте у звороньому напрямку  
Думаючи про закінчення, прогляньте книгу з 

самого початку та запитайте себе, чим допомагає 
кожна глава (розділ, символ або параграф) вашо-
му закінченню. Почніть розповідати історію у зво-
роньому напрямку. Найкращий сюжет схожий на 
ланцюг – всі зв’язки повинні бути тісно пов’язаними 
між собою. 
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Що ж таке метадані 
і чому автори мають про них знати?
BookBaby

Метадані — один з найменш вивчених склад-
ників електронної книги, але найважливіший для 
маркетингу та продажів. 

Метадані — це вся інформація, що стосується 
електронної книги, яку ви читаєте, зокрема: 

1. Біографія автора
2. Жанр книги 
3. Опис 
4. Ключові слова, які допоможуть читачам в по-

шуках книги на Amazon.
Ось декілька ідей, як створити гарні метаданні:
1. Дослідити роздрібну торгівлю. Зайти на ре-

сурси Amazon, iBooks, bn.com і придивитися до 
книжок. У яких категоріях вони розміщенні, яку ма-
ють анотацію, які ключові слова використані. 

2. Використовуйте інструмент добору ключових 
слів у Google. Так ви швидко зрозумієте, скільки лю-
дей використовують певні ключові слова і, відповід-
но, шукають ту чи іншу книгу.

3. Будьте послідовні. Розміщуючи свої книжки 
на різних інтернет-ресурсах — Amazon, B&N — 

використовуйте аналогічне формулювання релізу 
книжки для того, щоб її швидко і легко можна було 
знайти за ключовими словами.

Переваги навчальних цифрових платформ
Девід Андерсон для DigitalBookWorld

Століттями студенти використовували у навчан-
ні  друковані книжки, але за останні роки компанії, 
що займаються навчальними розробками, освітніми 
програмами, вирішили перейти від друкованого на-
вчання до цифрового за допомогою новітніх циф-
рових платформ.

Навчальні цифрові платформи можуть бути 
налаштовані персонально для кожного учня або 
викладачем для усього класу. Їх можна застосовува-
ти на будь-якому пристрої і, на відміну від друкова-
них, вони дешевші ті зручніші у використанні. 

Асоціація Американських Видавців (The 
Association of American Publishers (AAP)) нещодав-
но провела спеціальний вебінар (див. додаток) ра-
зом з університетами Каліфорнії та Техасу з приво-
ду впровадження подібних навчальних платформ у 
ВНЗ. Нижче наведено декілька тем, які були вине-
сені на обговорення.

Цифрове навчання забезпечить гнучкий підхід 
до навчання і викладання

Одна з найбільших переваг – це здатність уріз-
номанітнити навчальний процес з користю для сту-
дентів та викладачів:
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• автоматичні нагадування та повідомлення 
роблять студентів відповідальнішими;

• інтерактивні ігри, загадки підтримують інте-
рес студентів до навчання;

• зворотній зв’язок у режимі реального часу 
дозволяє викладачам спостерігати за прогресом 
студентів на рівні окремих осіб та цілої групи. 

Збільшення продуктивності студентів
Дослідження показали, що використання цифро-

вих платформ може підвищити успішність студента, 
тому що подібні інновації містять адаптативні техно-
логії, здатні індивідуалізувати процес навчання та 
відповідати тим чи іншим потребам учня.

Допомога у розвитку навичок  
Інтерактивні елементи допомагають студентам 

розвинути індивідуальні навички, необхідні не тіль-
ки у навчанні, а й у майбутній професії. Навчальні 
платформи фокусуються на вивченні та розумінні 
матеріалу, а не на виконанні зайвої роботи. Ця 
програма допоможе студентам визначити свої силь-
ні сторони і працювати над слабкими.

Використання технологій для розширення знань
Цифрові навчальні платформи роблять навчан-

ня більш доступним і зручним. У майбутньому вони 
стануть відправною точкою у розширенні знань 
студентів. Ці системи мають заохотити і мотивувати 
їх до пошуку додаткової інформації та її викори-
стання для саморозвитку. Подібна технологія дає 
можливість студентам бути критичними. Вона вчить 
орієнтуватись та працювати у цифровому суспіль-
стві, завжди шукати більше інформації, ніж вам 
пропонують.

Reedsy набирає обертів: 
Англійський стартап на службі у видавців

Портер Андерсон для Publishing Perspectives

«Головна ідея, – говорить Еммануель Натаф, – 
полягає у тому, що автори можуть створити власну 
книгу за допомогою ресурсу Reedsy, і, завершивши 
її, матимуть змогу викласти на Іngram для розпо-
всюдження.

СЕО англійського стартапу, який заснований 
вже два роки тому, представив не тільки нові 
етапи розвитку проекту, а й дві значущі лінії для 
співпраці:

1. Домовленість з американським інтернет-ре-
сурсом IngramSpark щодо перетворення Reedsy у 
новий інструмент своєї діяльності.

2. Домовленість з канадським самвидавом 
Kobo Writing Life, який має виконувати такі ж умо-
ви, як і IngramSpark. Це теж міжнародний центр, 
де об’єднуються незалежні автори на шляху ство-
рення цифрового видавництва.

Виконавчий директор Reedsy також зазначає, що 
у грудні цей інтернет-ресурс отримав перемогу на 
The FutureBook Awards, що мотивувало засновників 
поліпшити та прискорити розвиток свого старта-
пу. У межах конкурсу команда Reedsy розповіла, 
що вони створили платформу для комунікування і 
розширення можливостей усіх суб’єктів видавничої 
справи. Таким чином традиційний процес видавни-
цтва змінюється на цифровий (онлайн), де функціо-
нування швидше, легше і продуктивніше. 
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Інноваційні корейські технології 
на форумі Digital Book World 2016
DBW (DigitalBookWorld)

Наразі Корея є динамічним центром інновацій-
них технологічних компаній, які обслуговують ви-
давничі спільноти. 

Ви матимете змогу познайомитись з трьома ліде-
рами корейської видавничої технології на форумі 
Digital Book World 2016. 

CLBee System Co., Ltd. 
Вони створили продукт, що має назву PageBuilder. 

Це легке у використанні програмне забезпечення, 
яке допоможе вам створити цифровий контент, 
що міститиме цифрові, мультимедійні, інтерактивні 
елементи, анімацію. Цією програмою можна кори-
стуватися, не маючи особливих знань у сфері про-
грамування.  Впроваджено й PageBuilder Enterprise 
– просту систему управління та розповсюдження 
створеного вами цифрового контенту. 

Unidocs Inc.
Unidocs нещодавно представили нову передову 

технологію – eduPDF, яка забезпечує інтерактивні 
можливості PDF. Мультимедія, анімації, інтерактив-
ний контент – все це можливо в eduPDF. До того ж, 
програма сумісна з ПК та мобільними гаджетами. 
Видавцям, авторам, дизайнерам, а також провай-
дерам електронних книг варто ознайомитися з ал-
горитмом роботи цієї програми.

Victoria Productions Inc. зосереджена на створені 
продуктів EdTech (Educational technology) на основі 
«Book+App» та маэ розширену реальнысть. 

Вплив видавців 
на просування електронних книг 

Деніс Абрамс для Publishing Perspectives

Open eBooks initiative – нова програма, доступна 
на сайті  Digital Public Library of America, яка забез-
печує безкоштовний доступ до найпопулярніших 
книжок і бестселлерів для молоді. 

У 2015 році Президент США Барак Обама 
створив неурядову програму ConnectED Initiative, 
призначену забезпечити молодь доступом до висо-
коякісного цифрового навчання. З цією метою на 
підтримку програми було залучено Open eBooks 
Initiative. З моменту запуску програми більше 20 
млн студентів отримали доступ до високошвидкіс-
ного broadband (інтернет-підключення) у школах, 
університетах та бібліотеках.

Open eBook спрямовані доповнити та вдоскона-
лити цифрову інфраструктуру, надавши молоді ши-
рокий доступ до знань у майже домашніх умовах.

Програма Open eBooks стала можлива завдя-
ки підтримці The Digital Public Library of America 
(DPLA), First Book, and The New York Public Library 
(NYPL) та з контент-підтримкою дистрибутора циф-
рових книг Baker & Taylor. Великий внесок зроби-
ли й світові видавництва.
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У ЛОНДОНІ З’ЯВИЛИСЯ ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛО 
НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННОГО ПАПЕРУ
28.12.2015 р.

У столиці Британії з’явилися перші автобусні зу-
пинки, на яких влада міста встановила табло на базі 
електронного паперу з розкладом руху транспорту. 

На них виводять дані про те, скільки залишилося 
чекати до прибуття наступного автобуса, інформа-
цію про маршрути і розклад руху інших видів транс-
порту. До того ж, ці табло інтерактивні – користу-
вачі можуть обрати потрібну інформацію, просто 
натиснувши декілька клавіш. 

Ввечері табло автоматично підсвічуються. За 
їхню роботу відповідають сонячні панелі, що запаса-
ють енергію вдень, і вбудовані акумулятори, що по-
стачають струм вночі. На сьогодні нові табло вста-
новлено всього лише на чотирьох міських зупинках. 
Влада зазначає, що проект поки що знаходиться на 
стадії експерименту. Якщо пристрої добре зареко-
мендують себе в роботі, їх кількість буде збільшено. 

Цей експеримент на основі електронного паперу 
триватиме до осені 2016 року. 

Цифровий записник 
Digital Paper від Sony

Компанія Sony спільно з Worldox анонсувала вихід 
багатофункціонального гаджету, який дозволить 
відмовитися від використання паперу для письма. 
Цифровий записник Digital Paper призначений для 
юристів, працівників сфери освіти, а також управ-
лінської та управлінської сфери. 

Цифровий записник зробить зручнішим читання, 
написання заміток і збільшить продуктивність робо-
ти користувача. Гаджет також дозволяє ділитися за-
писами з клієнтами, колегами, учнями/студентами і 
співробітниками.

Пристрій забезпечений 13,3-дюймовым дисплеєм 
з розширенням 1200х1600 пікселів, що відображає 
16 рівнів сірого. Сенсорний екран підтримує ввід за 
допомогою стилуса. Дисплей виконаний за техноло-
гією E-ink Mobius, яка є наступним поколінням тех-
нології E-ink Pearl. Великий розмір дисплею дозво-
ляє бачити текст на цілій сторінці без необхідності 
скролінгу чи наближення.

Пристрій допоможе зберегти навколишнє середо-
вище, оскільки може практично повністю замінити 
необхідність у роздруківці, копіюванні, транспорту-
ванні і знищенні документів.

Система Digital Paper без проблем інтегрується з 
бездротовими мережами. Документи з цифрового 
записника можна завантажувати на загальний сер-
вер, а потім усі, кому вони потрібні, можуть їх заван-
тажити. Гаджет надійде в продаж у травні і коштува-
тиме 1100 доларів.
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Skiff Reader — читалка для газет і журналів

Найближчим часом на ринку мультимедійних 
технологій має з’явитися нова електронна читалка 
Skiff Reader, орієнтована, судячи з її дизайну, на чи-
тання газет і журналів.

Гаджет вирізняється великим сенсорним дис-
плеєм (11,5 дюймів з розширенням 1200х1600 пік-
селі), а його товщина складає всього лише 6,8 мм. 
Дисплей виготовлений на основі міцної металевої 
фольги, що дозволяє легко його згинати.

Функціональність Skiff Reader також знаходиться 
на високому рівні: підтримується бездротова пере-
дача даних через 3G і Wi-Fi, наявно 4 Гб вбудованої 
пам’яті, роз’єм для SD-карт і вбудований динамік¬.

Габарити гаджета 228,6х279,4х6,8 мм, а важить 
він 498 грамів. Приємною особливістю є тривалий 
час автономної роботи – 7 днів при середньому ви-
користанні, а повний заряд акумулятора досягаєть-
ся за 2-3 години.

На жаль, виробники не вказують вартість гадже-
ту, але зазначають, що він поступить у продаж уже 
в цьому році.

3D-сканер у вигляді дзеркала 
винайшли вчені у Гонконзі

Усе цікавіші пристрої пропонують сучасні ро-
зробники. Наприклад, вони створюють антибіоти-
ки, що не викликають звикання, флешки з парфу-

мами і т.д. При цьому ринок активно поповнюється 
як вітчизняними, так й іноземними гаджетами.

Винахідники з Гонконгу створили досить незвич-
ний девайс, призначений для жінок, що займають 
високий статус у суспільстві. Це дзеркало з функ-
цією 3D-сканера.

Авторство чудової технології належить спеціалі-
стам Політехнічного університету Гонконгу, що 
працювали спеціально для Private Shop Limited. 
Відмінною рисою компанії є те, що усі її винахо-
ди були створені вручну. Але тепер вона вирішила 
зробити крок вперед і використати технології. 

Люї Тонг, один із співробітників магазину, вва-
жає, що дзеркало принесе величезну користь у про-
цесі пошиву ексклюзивних моделей, а також значно 
спростить роботу. 

Сканер може вимірювати об’єми у 140 точках. 
Потім пристрій передає дані, що поступають в об-
робку. Настільки точні виміри параметрів клієнта 
без використання сантиметра – величезне досяг-
нення. Інновація також потішить власниць нестан-
дартних параметрів, яким важко підібрати одяг у 
магазинах. 

Наразі сканер проходить етап апробації. 
Декілька жінок погодилися взяти участь у тесту-
ванні, але при умові, що їхні дані будуть видалені 
із системи й використовуватимуться тільки для 
етапу тестування.

Інформація збереглася в архіві, а також компанія 
передала отримані дані учасницям проекту, аби 
вони могли звернутися в інший магазин і підібрати 
собі гардероб.
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Автори цієї розробки вважають, що скоро у всіх 
магазинах жіночого одягу будуть стояти подібні при-
строї. Покращення сервісу, отримання точніших 
вимірів і готових  виробів високої якості призведе 
до збільшення обігу. Застосування такого дзеркала 
– приваблива ідея для бізнесу та вдала інвестиція. 

Водонепроникна електронна книга

Таку книгу можна читати навіть під водою. Ком-
панія Барнс енд Нобел (Barnes & Noble) випустила 
оновлену версію свого електронного рідера – Nook 
GlowLight Plus. Новинка в алюмінієвій оправі осна-
щена 6-дюймовим екраном з вдвічі вищою розділь-
ною здатністю, ніж в оригіналу. 

Модель захищена від потрапляння всередину 
пилу та води, і витримує півгодинне занурення на 
глибину до одного метра. 

Заряду батареї, стверджують творці, вистачає на 
шість тижнів роботи з увімкненим Wi-Fi та середнім 
рівнем яскравості. 

Вартість електронної книги – 130 доларів США.

Print VS digital

За останні чотири роки частка українців, які 
читають електронні книги, збільшилася більш ніж 
удвічі - до 13,7% у 2015 році з 6,5% у 2011 році. 

Згідно з дослідженням, найчастіше е-книги ви-
користовують українці віком від 12 до 24 років 
(частка - 24,6% респондентів). У віці 45-65 років 
лише 5,5% громадян надають перевагу книгам в 
електронному форматі, а 70,7% читають друковані 
видання. 

«Незважаючи на розвиток інтернету і популяр-
ність електронних книг, українці воліють читати 
все ж паперові видання. Відсоток українців, які 
читають друковані книги, незначно впав з 64,5% у 
2011 році до 62% у 2014 році», - наголошується в 
повідомленні. 

У дослідженнях, проведених з 2010 року, брали 
участь 10 тис. громадян України у віці 12-65 років 
у містах з населенням понад 50 тис. осіб (крім те-
риторії Криму).

Книга справжнього підприємця

Нова електронна книга для українських під-
приємців пропонує поради щодо знаходження біз-
нес партнерів в ЄС, підготовки до експорту та от-
римання фінансування (13/11/2015) 

За фінансової підтримки Представництва ЄС в 
Україні опубліковано нову електронну книгу, що 
допоможе українському бізнесу у знаходженні пар-
тнерів в ЄС, започаткуванні або налагодженні екс-
порту власних товарів і використанні можливостей 
глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі, яка 
запрацює з 1 січня 2016 року. 
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Автором видання “Інтернаціоналізація бізнесу 
та вихід на ринки Європейського Союзу” є Олег 
Мирошніченко, досвідчений викладач з експорту. 
Це його друга велика публікація для українських 
експортерів. Книга повинна заповнити критичні 
прогалини у знаннях підприємців стосовно того, що 
є необхідним для експорту на ринки розвинених 
країн і зокрема на ринок Європейського Союзу. 

Видання базується на кращих міжнародних та 
українських практиках і пропонує системний виклад 
питань експортного планування, каналів експорту, 
експортного маркетингу та брендингу. Воно також 
описує комбіновані методи виходу на іноземний ри-
нок, схеми роботи з іноземними приватними мар-
ками і надає важливу культурну інформацію щодо 
ведення бізнесу з країнами Європейського Союзу. 
Крім того, книга описує можливості отримання під-
тримки українськими експортерами від вітчизняних 
та міжнародних інституцій.

Публікацію добре проілюстровано і укладено у 
зручному для читання форматі. Вона також охо-
плює широке коло електронних джерел для екс-
портерів, що допоможе у пошуку європейських 
бізнес-партнерів, отриманні критично важливої ін-
формації про європейський ринок та його регулю-
вання. Джерела регуляторної інформації, що стосу-
ються харчової та сільськогосподарської продукції 
висвітлено особливо детально, оскільки ця галузь є 
однією з ключових в українській економіці. 

Під час презентації книги українській аудиторії 
Посол ЄС в Україні Ян Томбінський зазначив: 
“Після запровадження положень Угоди про асоціа-

цію між Україною та ЄС стосовно вільної торгівлі, 
український бізнес увійде в європейський економіч-
ний та регуляторний простір і почне працювати у 
новому конкурентному середовищі. Це створить 
виклики і відкриє нові можливості для тих, хто 
сповнений підприємницького духу і постійно шукає 
нових можливостей для розвитку власного бізнесу. 
Ефективне використання потенціалу вимагає здат-
ності адаптуватися і розвиватися у нових умовах, 
бути свідомим потреби у постійному самовдоскона-
ленні, розумінні переваг відкритості та стратегічно-
го підходу до розвитку власного бізнесу”.
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