
В блога на „Фабрика за книги“ ви представихме основните задачи, които трябва да 
свършите, за да представите вашата книга пред книжарниците. 

В този материал ще прочетете няколко ключови съвета за напреднали.

Внимание: не хитрувайте!

Не изпращайте снимка на корицата си, направена с телефон или каквато и да е 
друга снимачна техника. Предайте електронен файл в поискания формат. Има такъв, 
не е възможно да няма (нали все пак е подаден към печатницата ?).

Не казвайте на дистрибутора си или на книжарниците да наберат на ръка 
анотацията, която виждат, да измерят с линийка книгата ви или да въведат също толкова 
ръчно баркода ви. По този начин няма да спечелите много приятели, но пък рискувате 
книгата ви да бъде качена в сайтовете на книжарниците с грешни параметри. Не 
заради някаква световна конспирация, която работи срещу вас, а защото ръчният 
набор предполага грешки. 

Мислете за удобството на човека, който ще получи метаданните за вашата книга. 
Използвайте текстов файл за думите и цифрите, които пращате, защото той е най-
подходящ за копиране. Съобразете формата на изображенията си с факта, че хората, 
които ще работят с вас, имат или нямат на компютрите си различни програми за 
визуална обработка. Ако използвайте .JPG (и не са ви поискали изрично друг формат), 
мисията ви е обречена на успех.

Допълнителни точки
Ако сте напълно готови с горните точки, помислете за това да подготвите няколко 

различни анотации за онлайн магазините и да им предоставите избор. Ако различни 
книжарници публикуват различни анотации за книгата ви, тя ще се индексира по-добре 
в онлайн пространството. 

Освен информация за себе си като автор, подгответе такава и за художника и/или 
редактора, с които сте работили.

Защо въобще е нужно да се занимавате с всички тези неща? Не са ли те работа на 
вашия дистрибутор и на самите книжарници?

Замислете се – само вие и/или екипът, работил по книгата ви, разполагате с нужните 
файлове и информация. И най-важното – във ваш интерес е книгата ви да бъде качена 
в книготърговските сайтове възможно най-бързо и да бъде представена оптимално 
добре. Така че напишете си домашното и го изпратете на когото трябва.

Как да представим книгата 
си пред книжарниците 

съвети за напреднали
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