УМОВИ СПІВПРАЦІ ВИДАВНИЦТВА «КАРАВЕЛА»
З АВТОРАМИ ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ
ПОСІБНИКІВ
1. Книги видавництва "Каравела"
Видавництво "Каравела" спеціалізується на виданні підручників, навчальних
посібників для ВНЗ та монографій з актуальних проблем освіти, науки і техніки з 1998
року. 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,
молоді та спорту України.
Мережа збуту видавництва "Каравела" охоплює як обласний, так і районний рівень.
Наші видання можна знати в бібіотеках ВНЗ усіх рівнів акредитації в усіх куточках
України.

2. Порядок подання рукописів для прийняття рішення про видання
Для розгляду авторської пропозиції на довидавничому етапі необхідно надати таку
інформацію:
1. Повну назву підручника, анотоцію, його зміст, назву відповідної навчальної
дисципліни.
2. Приблизну кількість символів, графіків, формул, таблиць, площу ілюстрацій та
засоби їх створення в електронному варіанті.
3. Резюме (з оглядом новизни, інноваційності навчальної дисципліни та актуальності
видання, переліком кафедр ВНЗ, де є зацікавленість у такому виданні).
4. Адресу, контактні телефони, e-mail та Skype.
5. Рецензії, позитивні відгуки на запропонований рукопис.
Після прийняття позитивного рішення для забезпечення видавничого етапу
необхідно:
1. Попередньо узгодити з видавництвом параметри електронного варіанта відповідно
до видавничих стандартів видавництва "Каравела".
2. Підписати авторський договір, визначити джерела фінансування видання.
3. Передати роздрук рукопису разом з електронним варіантом 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 літредагування та коректура.
4. Якісне видавничо-поліграфічне виконання, у т.ч. малих накладів – на власному
обладнанні.
5. Видання книг як за кошти автора, так і за кошти видавництва, гнучкі умови
співпраці, індивідуальний підхід до кожного автора.

За додатковою інформацією звертайтеся на електронну пошту:
E-mail: caravela@ukr.net
або телефонуйте: (050) 355-77-75; (068) 364-05-77
наш сайт WWW.CARAVELA.KIEV.UA

