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Месец 1:
подготовка

Месец 2:
представяне като читател

Месец 3:
представяне като писател

Месец 4:
натрупване на абонати

1. Проучете сайтове на различни 
чуждестранни и български авто-
ри и се запознайте с начина, по 
който те общуват с читатели-
те си. 

5. Направете ревю на своя любима 
книга.
(Дръжте книгата в ръката си, докато го-
ворите, или я изложете на заден план.)

9. Снимайте клип, в който разкри-
вате, че всъщност сте автор. 
(Разкажете за момент от детството, 
който ви е вдъхновил.)

13. Открийте и се свържете с  
други книжни влогъри. 
(Снимайте клип заедно.)

2. Създайте си уютно книжно 
кътче, подходящо за снимки.

6. Снимайте клип с новите си книжни 
придобивки. Отделете поне 30 се-
кунди за всяка отделна книга.
(Накратко опишете сюжета и защо се 
вълнувате да ги прочетете.)

10. Споделете малка част от 
творчеството си. 
(Прочетете свой разказ или глава от 
своя книга.)

14. Снимайте видео със заглавие 
„25 книжни факта за мен“.

3. Създайте своя YouTube канал. 
(Изберете подходяща снимка, име и 
корица.)

7. Снимайте клип със списък на люби-
мите ви заглавия от определен жанр.
(Например „Моите топ 10 фентъзи 
книги“.)

11. Сменете обстановката. 
(Излезте навън и снимайте любимите 
си места за писане.)

15. Заснемете видео, в което обя-
вявате новата си книга. 
(Споделяйте вълнението си в други-
те си клипове, за да превърнете кни-
гата си в събитие.)

4. Запишете първото си видео. 
Представете се.

8. В кратко видео споделете мнение-
то си за актуален проблем в българско-
то книгоиздаване.

12. Снимайте ревю на книга, която 
ви е впечатлила.
(Препоръчайте я. Говорете за стила на 
автора, сюжета, любими моменти и 
герои.)

16. Направете класация на изда-
телствата, които бихте искали 
да издадат вашата книга. 
(Споделете защо са в списъка и с кого 
сте избрали да работите.)
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Месец 5 Месец 6 Месец 7 Месец 8
17. Снимайте видео на тема 
вдъхновение.
(Споделете какво ви кара да пише-
те.)

21. „Разходете“ зрителите до своята 
любима книжарница.

25. Прочетете краткия разказ от 
предизвикателството с комента-
рите.

29. Снимайте кратко видео за 
това как премина денят ви и кога 
и къде творихте днес. 
(Бъдете вдъхновение за феновете си.)

18. Споделете кои са любимите 
ви български класики.

22. Заснемете видео „Зад кадър“. 
(Снимайте мястото, където създава-
те клиповете си. Говорете за процеса 
на снимане и тънкостите, които сте 
усвоили с времето.)

26. Снимайте видео за текста, 
върху който работите в момента.

30. Дайте на читателите си 
възможност да бъдат част от 
следващия ви проект. 
(Организирайте в коментарите 
гласуване за име на герой, детайл от 
корицата и т.н.)

19. Снимайте видео за нещата, 
свързани с книги, които не може-
те да понасяте. 
(Например не обичате да заемате 
книги на приятели, защото ги връ-
щат в лошо състояние, дразните 
се, когато чуете репликата: „Днес 
никой не купува книги“ и т.н.)

23. Направете игра в коментарите.
(Дайте на феновете си задачата да 
започнат история с три кратки изре-
чения. Изберете любимия си коментар 
и напишете продължение във формата 
на кратък разказ, който ще прочетете 
скоро.)

27. Снимайте клип с 10 книжни 
навика, от които не можете да се 
откажете.

31. Що е то book tag? Разгледайте 
подобни клипове и направете свое 
собствено таг видео.

20. Сравнете своя стил на писа-
не с този на други автори. 
(„Ако сте фенове на „451 градуса по 
Фаренхайт“, вероятно ще хареса-
те и моя разказ…“)

24. Снимайте видео с кратки ревюта 
на книгите, които сте прочели през 
изминалия месец.

28. Снимайте видео, в което гово-
рите за своя стил на писане и люби-
мите си техники.

32. Снимайте съвместно с някого 
от книжната индустрия. 
(Обсъдете процеса на издаване на 
книги, като включите примери от 
кипящата в момента работа по 
собствената ви книга.)
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Месец 9 Месец 10 Месец 11 Месец 12
33. Време е за ревю. 
(Споделете мнението си за но-
воизлязла книга, която сте чели 
наскоро.)

37. Пуснете влог от срещата с фено-
вете.

41. Снимайте видео за различните 
персонажи в книгата си.

45. Започнете обратно броене до 
премиерата на книгата си. 
(Не прикривайте вълнението си.)

34. Направете подаръчна кутия 
и обявете, че победителят ще 
стане ясен в следващото видео. 
(Вътре поставете откъс от бъде-
щата си книга и други тематични 
изненади.) 

38. Снимайте трейлър за бъдещата 
книга.
(Трябва да съвпада с тона на книгата, да 
загатва сюжета и да привлича внимание-
то на зрителя.)

42. Снимайте на чист въздух.
(Документирайте любимите си 
места за четене.)

46. Снимайте видео за 
производството на книгата.
(Например кадри от печатницата 
или от финалната подготовка на 
корицата.)

35. Направете видео, в което 
отговаряте на въпроси от 
Facebook страницата си. 

39. Снимайте видео, в което говорите 
за 5 свои любими автори.

43. Снимайте книжен таг със свой 
близък приятел.

47. Снимайте клип, който е изця-
ло посветен на книгата ви.
(Какво ви вдъхнови? Какво се надя-
вате да постигнете? Благодарете 
на читателите си за подкрепата и 
отново ги поканете на премиерата.)

36. Обявете онлайн среща с чи-
тателите си в канала. Покане-
те ги на офлайн среща в подходя-
що за целта място и време.
(Бихте могли да поговорите за ли-
тература и да прочетете кратък 
откъс от книгата си.)

40. Премиерата на книгата ви 
предстои. Поканете читателите, 
разкажете за мястото и загатнете 
какво ще се случи там.

44. Зарадвайте читателите си с 
друга игра, в която победителят 
ще получи вашата книга с автограф 
веднага след отпечатването.

48. Снимайте влог от дългоочаква-
ната премиера.

Бонус идеи:
   ~ Снимайте видео за това какво научихтe за издаването на книга, което не знаехте преди.
   ~ Запишете видео, на което се вижда книгата ви в различни книжарници, как е изложена и къде се намира.
   ~ Организирайте конкурс, в който читателите да изпращат снимки с книгата ви, как четат, къде са я видели в 
книжарница или коя част им е харесала най-много. Направете видеоколаж от изпратените материали, като коменти-
рате зад кадър. 


