Пиши: Легкий шлях від ідеї
до книжки
Опис
Молоді автори — це квінтесенція думок та ідей. В одних вони
хаотично рояться в голові, а в інших розставлені по уявних полич
ках. Зібрати їх докупи та змусити дружно взятися за руки не так у
же й легко.
Книжка «Пиши. Легкий шлях від ідеї до книжки» — творчий, інтер
активний та практичний «путівник» дорогами креативного
письма. Ви дізнаєтеся, як розвинути талант, удосконалити письм
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енницькі уміння та навички.
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Формат: A5
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Зміст

Кількість сторінок: 272

Ви вагаєтеся, чи братися за перо? «Поки в творчому пошуку», «Та
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лановитими лише народжуються», «Не маю часу, краще пошука
ю щось більш стабільне».

Рубрикатор: новинки, скоро у продажу,
особистісний розвиток

Якщо у вас час від часу виникали такі думки — ця книжка написа
на саме для вас.
Один із найпопулярніших сучасних авторів Стівен Кінг якось заув
ажив: «Письменництво не спосіб заробити грошей, дістати визна

Реліз: 01 квітня 2018 року

ння, налагодити стосунки. Воно збагачує життя як тих, хто читає т

Наклад: 1000 примірників

вори, так і тих, хто їх пише. Дістати, досягти, стати щасливим».
Оригінальний «посібник» сучасної української авторки Таіс Золот

Перші 30 сторінок:
переглянути тут

ковської саме для тих, хто хоче подолати власний страх, спробув
ати відшліфувати свої письменницькі здібності та отримати
справжнє задоволення від руху олівця записником чи клацання к
лавіш клавіатури.

Рекомендована роздрібна ціна:

230 грн

У чому фішка
Книжка Таіс Золотковської не вдається до псевдофілософії й не р
обить із творчого процесу нікому не відомого сакрального «дійст
ва». Авторка висвітлює лише ті дійсно практичні поради, які
випробувала сама.
Писати може кожен — твердження, яке червоною ниткою
проходить через усю книжку й аргументовано доводить право
кожної людини на реалізацію власного творчого потенціалу.

Про автора
Таіс Золотковська — харківська письменниця, відома читачеві за та
ким книжками, як «Мармур», «ФарФор» та «Лінія зусилля». Ще підлі
тком взялася за перо. Роман «Лінія зусилля» написала в межах фле
шмобу NaNoWriMo — Національного місячника написання роман.
У 2015 році Таіс Золотковська заснувала в Харкові Клуб анонімних а
вторів, який існує й нині. На засіданнях клубу вона заохочує молод
их авторів до художнього слова, проводить пізнавальні лекції та ур
оки креативного письма.

Відгуки
Маргарита Вінклер. Відома українська ілюстраторка.
«Найбільше у книжці "Пиши" мені сподоболася те, що у ній чудово збе
режено баланс між суто практичними порадами та історіями з життя ав
торки. Таіс ділиться лише тими практиками, ефективність яких перевіри
ла на власному досвіді. А ще у неї чудове почуття гумору! "Пиши" — не
підручкик з написання книжок, а приємна розмова з другом або менто
ром, під час якої одразу хочеться дістати блокнот і почати писати.»

Промо


Презентація та автограф-сесія у рамках Клубу Анонімних Авторів.



Анонс виходу книжки та публікація рецензій у ЗМІ.



Реклама, проведення конкурсів і розіграшів у соцмережах.



Контекстна реклама.

bizz.monolith.in.ua

pub@bizz.monolith.in.ua
+38 (050) 218-95-95

