ВЕЛЬМИШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ!
Видавництво «Каравела» (м. Київ) вітає Вас,
запрошуємо до співпраці Авторів підручників та
навчальних посібників, наукових монографій!
Знайдемо можливість, по тиражним книгам, видавати Ваші книги коштами
видавництва, виплатимо авторський гонорар!
Якщо Ви прагнете видати свою книгу, завершуєте створювати новий твір (навчальний
посібник, підручник або монографію), бажаєте щоб Ваша вже готова праця була найскоріше
опублікована в паперовому вигляді, побачила світ і знайшла свого читача - пропонуємо
звернутися у видавництво «Каравела»!

Поважаємо особистість і талант АВТОРА,
цінуємо результат Вашої плідної творчої праці – КНИГУ!
Для розгляду пропозиції і прийняття рішення про укладання між видавництвом і Автором
договору достатньо надати інформацію:
1) назва та зміст видання, орієнтовний обсяг інформаціі (кількість сторінок А4);
2) Ваш бізнес-план видання книги (в т.ч. новизна і незабезпечений попит на Вашу
працю (обґрунтування необхідності видання Вашої КНИГИ, наприклад, відповідність
до нової типової навчальної програми тощо).
3) Ваші контакти для співпраці з видавництвом.

Видавництво «Каравела» забезпечує:
a) повний видавничий цикл видання твору (макетування, за необхідності літературне
редагування, технічна коректура, дизайн обкладинки, підписання Автором сигнального
примірника «До друку», тиражування і розповсюдження книги малими (від 10 до 250 прим.)
і середніми тиражами (від 250 до 500 прим.));
b) присвоюємо номер ІSBN;
c) найкоротші терміни видання книги;
d) подальше активне рекламне забезпечення; розповсюдження Вашої книги всією
територією України (розміщення на сайті видавництва, у власному книжковому каталозі,
який розсилаємо публічним бібліотекам та бібліотекам ВНЗ);
e) розсил обов’язкового примірника (узгоджуємо з автором розширений перелік
отримувачів);
f) якісний чорно-білий та кольоровий друк на власному друкарському обладнанні тиражем:
цифровий друк – від 10 примірників, офсетний друк – від 250 примірників.

Співпраця з видавництво «Каравела» - це можливість популяризації Вашого
педагогічного досвіду та наукових переконань і здобутків
у багатьох закладах вищої освіти України!
Бажаю Вам міцного здоров’я, творчого натхнення, високих досягнень!
Директор видавництва «Каравела» – Піча Юрій Володимирович
м. Київ, 01 березня 2020 року
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