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УМОВИ СПІВПРАЦІ БІБЛІОТЕК
З ВИДАВНИЦТВОМ «КАРАВЕЛА»
1. Книги видавництва «Каравела»
Наше видавництво працює на книговидавничому ринку України понад 20 років. Ми
видаємо книги з соціально-гуманітарних, економічних, природничих та технічних
наук.
Усі наші видання відповідають чинним стандартам вищої освіти і мають відповідні
грифи Міністерства освіти і науки України, Вчених Рад профільних ВНЗ.
Серед авторів нашого видавництва провідні вчені і педагоги Міністерства освіти і
науки України, Національної академії наук України, Міністерства охорони здоров’я
України - викладачі провідних українських вузів, відомі в Україні та за її межами
науковці.
Поштова адреса: 04080, м. Київ, Видавництво «Каравела»,
вул. Новокостянтинівська, 1 В
тел. (044) 592-39-36; (050) 355-77-75, (068) 364-05-77
Директор видавництва «Каравела» - Піча Юрій Володимирович
Віртуальна адреса: e-mail: caravela@ukr.net; сайт: WWW.CARAVELA.KIEV.UA

2. Порядок замовлення і придбання книг
1. Заявку-замовлення на книги з КАТАЛОГА АБО ПРАЙСА просимо направляти
електронною поштою на нашу скриньку caravela@ukr.net з зазначенням усіх
Ваших реквізитів для контролю виконання замовлення менеджером з продажу книг.
2. Визначення наявності книг на складі або виготовлення книги на замовлення
(друк книги за вимогою – print on demand).
3. Рахунок дійсний протягом всього періоду обслуговування бібліотеки.
4. Термін виконання замовлення – від 3 до 5 (а у випадку «Друку книги за
вимогою» до 14 ) календарних днів після прийняття замовлення «До виконання».
5. Доставка книг «До дверей» територією України здійснюється за наш кошт (для
бюджетних організацій), якщо сума замовлення понад 1000 гривень, в інших
випадках покупець самостійно компенсує (або за рахунок торгової націнки) повну
вартість забезпечення доставки, у т.ч. пакування і страхування.
6. Гарантія виконання замовлення – 20-ти річний досвід комплектування
бібліотек ВНЗ, індивідуальний підхід до потреб кожного клієнта, в т.ч. книжковий
пошук!
Додаткова послуга: книгопошук! (Безкоштовна, при замовленні книг).

Література для освітнього розвитку особистості!
Шкільна література! Видавництво «Каравела» пропонує
підручники та навчальні посібники старшої школи (ЗНЗ, 10-11
класи) та для підготовки до ЗНО-2019
ЗА ВИДАВНИЧИМИ ЦІНАМИ
підручники та навчальні посібники
*
В каталозі зазначені
ціни,
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фіксованими,
можуть
змінені на момент замовлення,
для підготовки
ДПА (9 клас)
та бути
ЗНО-2018
залежно відза
зміни
цін видавництва-постачальника
(у т.ч. через зміну накладу або вартості друку).
видавничими
цінами (цінами видавництв-виготівників)

ЗАПРОШУЄМО ДО ПЛІДНОЇ ВЗАЄМОВИГІДНОЇ СПІВПРАЦІ З
ВИДАВНИЦТВОМ «КАРАВЕЛА» (М. КИЇВ) АВТОРІВ МОНОГРАФІЙ,
ДОВІДНИКІВ, ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ!
УМОВИ СПІВПРАЦІ З АВТОРАМИ РУКОПИСІВ
1. Книги видавництва «Каравела»
Ми спеціалізуємося на виданні підручників і навчальних посібників для ВНЗ, монографій та
довідників з актуальних проблем освіти, науки і техніки. Нашим видавництвом створені
оригінальні за змістом, структурою, дизайном, подачею матеріалу навчальні видання з
використанням повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і
практичного. Усі наші видання відповідають чинним стандартам вищої освіти і мають
відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, Вчених Рад профільних ВНЗ.
Мережа збуту охоплює як обласний, так і районний рівень. Наші видання можна знайти в
бібліотеках ВНЗ усіх рівнів акредитації в багатьох куточках України.

2. Порядок подання рукописів для прийняття рішення про видання
Для розгляду авторської пропозиції і прийняття рішення про видання книги необхідно
надати таку інформацію:
1. Повну назву підручника, анотацію, зміст, назву відповідної навчальної дисципліни,
рекомендацію «До друку» Вченої Ради профільного ВНЗ.
2. Рецензії, позитивні відгуки на запропонований рукопис провідних фахівців у цієї галузі.
3. Приблизну кількість символів, графіків, формул, таблиць, площу ілюстрацій та засоби
їх створення в електронному варіанті.
4. Обгрунтування доцільності видання книги (з оглядом новизни, інноваційності
навчальної дисципліни та актуальності видання, існуючої ринкової незадоволеної потреби з
переліком кафедр ВНЗ, де є зацікавленість у такому виданні).
5. Адресу, контактні телефони, e-mail тощо.

Після прийняття позитивного рішення для забезпечення видавничого
етапу необхідно:
1. Попередньо узгодити з видавництвом параметри електронного варіанта відповідно до

видавничих стандартів.
2. Підписати авторський договір (ліцензію на право тиражування і розповсюдження),
визначити джерела фінансування видання.
3. Передати Авторський рукопис (електронний варіант) до видавництва.

3. Переваги співпраці з видавництвом «Каравела»
1. Досвід видання підручників та посібників фахівцями видавництва з 1981 року.

2. Охоплення всього видавничого циклу, від видання книги – до розповсюдження через
власну мережу збуту.
3. Фахове літературне редагування та коректура.
4. Якісне видавничо-поліграфічне виконання, у т.ч. друк малих накладів (від 10
примірників) – на власному цифровому і офсетному обладнанні.
5. Видання книг як за кошти автора, так і за кошти видавництва, гнучкі умови співпраці,
індивідуальний підхід до кожного автора. Авторські примірники і обов’язкова розсилка,
присвоєння УДК, ISBN тощо.
6. Реклама всією територією України (бібліотеки, ВНЗ, кафедри, книжкові виставкипрезентації на наукових і фахових конференціях).

Ознайомитися з повним переліком книг, завантажити актуальні
прайси, дізнатися про книжкові новинки, нові видавничі проекти
можна на сайті видавництва «Каравела» www.caravela.kiev.ua
Авторам рукописів звертатися на e-mail: caravela@ukr.net
Директор видавництва «Каравела» - Піча Юрій Володимирович
тел. (044) 592-39-36; (050) 355-77-75, (068) 364-05-77

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ КАФЕДРИ, АВТОРІВ МОНОГРАФІЙ,
ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ!
тел. (044) 592-39-36; (050) 355-77-75,
(068) 364-05-77

Директор видавництва
«Каравела» - Піча Юрій
Володимирович
e-mail: caravela@ukr.net; сайт
WWW.CARAVELA.KIEV.UA

ВИДАВНИЦТВО «КАРАВЕЛА» (м. КИЇВ)

ДРУКУЄМО НА ВЛАСНОМУ ЦИФРОВОМУ ТА
ОФСЕТНОМУ ОБЛАДНАННІ:

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ
ПОСІБНИКИ ДЛЯ
ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ-2018

ВИДАВНИЦТВО «КАРАВЕЛА»
ПРОПОНУЄ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
ПРОВІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ВИДАВНИЦТВ (РЕКОМЕНДОВАНІ
МОН УКРАЇНИ) ДЛЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ (ЗНЗ, 10-11 КЛАСИ) ТА
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО-2019
ЗА ВИДАВНИЧИМИ ЦІНАМИ

