
INFORMACJA PRASOWA

Redaktorki wydania: Katarzyna Buk, Elżbieta Sokołowska
Tytuł: NAPISZ I WYDAJ 
Podtytuł: Inspirujące rozmowy z autorami książek
Format: 150x240
Liczba stron: 480
Oprawa: twarda 
Cena: 127 zł
ISBN: 978-83-954395-1-3

Pierwsza na rynku polskim książka dla self-publisherów przedstawiająca 
przebieg procesu wydawniczego z perspektywy autora.

O KSIĄŻCE 
Czy self-publishing jest dla każdego?
Jak przygotować się do samodzielnego wydania książki?
Czy wystarczy napisać i wydać książkę?
Czy obecnie książka to tylko produkt?
Ile trwa proces wydawniczy i od czego to zależy?
Co decyduje o sukcesie komercyjnym publikacji?
Dobra książka, czyli jaka?
Procedury edytorskie, parametry druku, kanały sprzedaży i promocji, dys-
trybucja, praktyki reklamacyjne… Jak nie utonąć w gąszczu zadań? 

Książka zawiera wywiady z nietuzinkowymi autorami, którzy opisują 
przebieg procesu wydawniczego od momentu postawienia pierwszej litery 
w swoich książkach po odebranie egzemplarzy pachnących farbą drukarską. 
Zaproszeni goście, wśród których są autorzy książek popularnonaukowych, 
prozy podróżniczej, prozy poetyckiej, fantastyki, literatury terapeutycznej 
i poradników, przekonują, że self-publishing można oswoić, a sam proces 
wydawniczy – choć wymaga przygotowania i bywa pełen wyzwań – jest 
nieskomplikowany.

http://korektelka.pl
http://27pixeli.com
http://instagram.com/napisziwydaj
http://facebook.com/napisziwydaj
http://napisziwydaj.pl


„Napisz i wydaj” – inspiracja, motywacja oraz kompendium wiedzy o prze-
biegu procesu wydawniczego.

DLA KOGO JEST TA KSIĄŻKA?
Dla każdego, kto chce wyjąć z szuflady swoją książkę i pokazać ją światu.
Dla każdego, kto chce poznać etapy procesu wydawniczego i dowiedzieć 
się, jakie trudności mogą się pojawić.
Dla każdego, kto uważa, że książka to efekt wiedzy i produkt, który sam 
się nie sprzeda.

O REDAKTORKACH WYDANIA 
Katarzyna Buk – graficzka i projektantka książek, ekspertka self-publishingu

Autorka czterech publikacji w tym: poradnika wydawniczego dla au-
torów niezależnych „PROSTE WYDANIE” oraz „PLANERA AUTORA”. 
Właścicielka pracowni graficzno-wydawniczej 27pixeli. Projektowaniem 
graficznym zajmuje się od 2008 roku i specjalizuje się w kreacji, łamaniu 
i składzie publikacji książkowych, czasopism i innych projektów z przezna-
czeniem do druku. Wielokrotnie nagradzana za swoje projekty. Kreatorka 
marki „366 inspiracji”. Fanka minimalizmu, prostoty, bieli i czerni, a pry-
watnie mama, żona i właścicielka dwóch kotów.

Elżbieta Sokołowska – redaktorka i korektorka książek, ekspertka self-pu-
blishingu

Redaktorka i korektorka, która sprawia, że teksty lepiej brzmią. Bawi się 
ogonkami i przestawia krnąbrne litery, a przy tym bez wahania twierdzi, 
że zabawa ogonkami to najlepsze zajęcie na świecie. Kolekcjonuje przeżycia 
i bezczelnie cieszy się̨  życiem. Dużo czyta, spaceruje i fotografuje. Korekta 
tekstu jest dla niej jak pisanie wierszy – sztuką. Sztuką doboru – słów, 
znaków interpunkcyjnych, stylu. Sztuką eliminacji – błędów, niewłaściwie 
użytych znaczeń́. Sztuką rezygnacji – z powtórzeń́, z niedociągnięć́. Współ-
pracuje z najlepszymi autorami na świecie, których wspiera na każdym 
etapie procesu wydawniczego.

http://korektelka.pl
http://27pixeli.com
http://instagram.com/napisziwydaj
http://facebook.com/napisziwydaj
http://napisziwydaj.pl

