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Книжен календар за готини автори

и техните читатели

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Публикувате сним-
ка на книгата 
с композиция в 
Instagram.

Пример: Красиво 
изглеждаща храна и 
две книги – едната 
разтворена, другата 
с обърната нагоре 
корица.
Не забравяйте под-
ходящите хашта-
гове.

Записвате клипче 
за книгата заедно с 
влогър, когото сле-
дите отдавна.

Подготовка: Пред-
варително му из-
пратете екземпляр 
от книгата си, за да 
има възможност да я 
прочете.
Бонус съвет: Нека 
във вашето участие 
проличи авторова 
самоирония. Това е 
изкуство!

Публикувате исто-
рия в Instagram или 
Facebook. 

Пример: Снимайте 
някого, който раз-
листва изданието и 
добавете коментар: 
„Три дни до офици-
алната премиера на 
книгата“.

Споделяте във 
Facebook страница-
та си или профила 
си на автор ци-
тат от книгата, 
поднесен с красив и 
изчистен дизайн.

Съвет: Използвайте 
същия дизайн за след-
ващите цитати, 
които публикувате 
във времето. Дове-
рете се на графичния 
си дизайнер, худож-
ника, с когото сте 
работили, или люби-
мото си приложение 
за красиви визуали-
зации.

Записвате видео 
или правите лайф 
във Facebook заедно 
с книгата и момен-
ти преди предста-
вянето. 

Важно: Споделяйте 
лайфове с феновете 
си при всеки възмо-
жен случай, защото 
това ще ви направи 
по-видими за тях.

Публикувате без-
платен откъс от 
книгата си. 

Съвет: Направете 
го през уикенда и 
още по-хубаво, кога-
то времето е лошо! 
Нека вашите бъде-
щи читатели имат 
повече време. 

Правите гифче с 
движещ се герой 
от книгата.

Съвет: Изпратете 
на художника си то-
нове от любите му 
бонбони, защото за 
тази цел ще се нало-
жи да нарисува сто-
тина скици, докато 
накрая постигнете 
желаната анимация.
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Публикувате ис-
тория в Instagram, 
в която снимате 
сърца и други го-
тини емотикони 
в коментарите на 
вашите фенове. 

Още нямате таки-
ва? Значите пред вас 
стои ново предизви-
кателство!

Разкривате на по-
следователите си 
какво ви е вдъхно-
вило да напишете 
книга.

Идея: Гарнирай-
те със снимка от 
мястото, където 
обичате да пишете. 
Направете отделна 
такава с хаштагове 
за работно вдъхно-
вение в Instagram.

Споделяте страни-
цата на ваш любим 
български автор.

Допълнително: 
Публикувате снимка 
на вашето копие 
от негова книга в 
Instagram. Не забра-
вяйте да го тагвате 
и хаштаговете!

Пишете три 
факта за себе си, 
които читатели-
те ви не знаят.  

Визуализация: Пра-
вите снимка  на 
своето различно 
„аз“ и я споделяте в 
Instagram. 
Бонус пример: По-
кажете късметлий-
ските си, вълшебни 
чорапи, които ви 
помагат в писането. 
Снимайте се с тях, 
рошави, с молив в 
косата и новия ви 
ръкопис в ръце.

Споделяте какво 
ви мотивира да пи-
шете. 

Идея: Направете 
малка картичка, с 
която благодарите 
на вашите читате-
ли.

Споделяте любим 
цитат от обичана 
книга или човек, ко-
гото вие следвате.

Снимате домаш-
ния си любимец.

Този „похват“ ви-
наги събира много 
лайкове и любов. 
Разбира се, хубаво е 
да го обвържете с 
книгата си.
Бонус пример за при-
дружаващ текст: 
„Кучето ми е най-за-
клетият ми фен. 
Толкова му хареса 
книгата, че не иска 
буквално да се от-
късне от нея…“
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Споделяте мне-
нието си за новина 
или казус, свързан 
със света на кни-
гите.

Позицията ви пома-
га на вашите фенове 
и читатели да се 
припознаят още 
повече с вас или да 
пожелаят диалог, 
което (понякога) е 
още по-хубаво.

Задавате въпрос на 
последователите 
си или правите 
малка анкета.

Обещайте подарък 
на участниците. 
Например ръчно 
изработени от вас 
книгоразделители 
или облекла за кни-
ги. Също бижута и 
аксесоари, които са 
посветени, вдъхно-
вени от сюжета или 
героите на най-по-
пулярното ви или 
най-новото ви загла-
вие.

Споделяте опит 
за нещо, което пра-
вите и ви помага в 
трудни моменти. 

Така ще покажете 
на последователите 
си своята по-слаба и 
лична страна. 
Визуализация: Дра-
матична снимка на 
изтерзаното ви пи-
сателско лице.

Споделяте статия 
на тема, която 
харесвате, но не 
е пряко свързана с 
писането ви.

Споделяте снимка 
от последния дел-
ничен ден от сед-
мицата.

А може и видео! 
Покажете на после-
дователите си как 
си стягате багажа за 
вълнуващо кратко 
пътешествие.

Качвате кратко 
видео в Instagram, 
Facebook или 
YouTube от сут-
решната съботна 
обстановка.

Пример: Може да 
прочетете откъс 
от следващата си 
книга.

Споделяте нещо за 
свой бъдещ план.

Примери: предста-
вяне, нова книга, 
безплатна изненада, 
която готвите за 
читателите си.
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Споделяте безпла-
тен източник на 
информация или 
сайт, който нами-
рате за полезен.

Например сайта на 
„Фабрика за книги“. 

Отговаряте на въ-
прос, който често 
ви задават вашите 
последователи. 

Идея: Подсилете 
впечатлението със 
снимка на предмет 
от обкръжението 
си, който харесвате 
(картина, книга, лю-
бима чаша).

Споделяте чита-
телско мнение за 
книгата си, което 
ви е трогвало. Таг-
нете автора му и 
благодарете.

Споделяте коя е 
книгата, която че-
тете в момента, 
както и какво ви 
харесва в нея. 

Идея: Илюстрирай-
те публикацията си 
с най-интересните 
корици от нейните 
издания по света 
(или готина снимка, 
ако няма други изда-
ния).

Питате чита-
телите си какви 
корици на книги 
харесват. Стиму-
лирайте ги към 
диалог, споделяйки 
кои са вашите лю-
бими дизайни.

Обявявате начало-
то на игра, в коя-
то каните чита-
телите си да спо-
делят своя снимка 
с вашата книга.

Ако можете да на-
пишете само едно 
последно нещо в 
социалните медии, 
какво би било то?

Желаем ви успех!

https://fabrikazaknigi.wordpress.com/

