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C Z E Ś Ć !

Napisałaś[1] książkę. Spełniłaś swoje wielkie
marzenie i zastanawiasz się, co dalej? 

Wydawać by się mogło, że sprawa jest prosta. Ot,
piszesz książkę, wysyłasz do wydawnictw, a później
czekasz, aż zaczną się do Ciebie dobijać i
proponować grube miliony za wydanie Twojego
literackiego dziecka. 

Hmm… No, nie do końca. Znaczy, w sumie pewnie
i tak się zdarza, ale raczej rzadziej niż częściej.
Dlatego poniżej przedstawiam Ci różne opcje. 

1 – Chowasz swoją książkę do szuflady, bo
“Przecież nikt nie będzie chciał tego czytać”,
“Wyśmieją mnie”, “To się do niczego nie nadaje”. →
Mało optymistyczna opcja, prawda? 

2 – Wysyłasz swoje dzieło do wydawnictw
i sprawdzasz swoją skrzynkę mailową kilkaset razy
dziennie, a każdy nowy mail przyprawia Cię
o szybsze bicie serca. Ta opcja wiąże się
z wysokim ryzykiem rozczarowania i poczucia
zawodu, podcinającego skrzydła, zabijającego
wiarę w siebie i stanowi bardzo treściwą pożywkę
dla Twojego wewnętrznego krytyka. 

3 – Bierzesz sprawy we własne ręce i… wydajesz
samodzielnie! :) Co prawda jest to opcja dla
odważnych, ale do odważnych świat należy! :) 

Z tego ebooka dowiesz się, jak wygląda droga
książki od pomysłu, aż do momentu, kiedy Twoi
czytelnicy będą mogli wziąć ją do ręki. :) 

[1] Zwracam się w ebooku do kobiet, bo to one w większości
zaglądają na mojego bloga, ale mężczyźni też mogą znaleźć
tu wartość. Panowie, mam nadzieję, że mi wybaczycie. 
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Napisanie i wydanie książki to
marzenie naprawdę wielu
osób. I chociaż niektórzy
twierdzą, że obecnie każdy
może to zrobić, to ja
powiedziałabym raczej, że nie
każdy. Ukończenie projektu,
jakim jest napisanie książki to
nie lada wyczyn. Książki są
różne: eksperckie, poradniki,
powieści. Na napisanie każdej
trzeba poświęcić czas, trzeba
mieć na nią pomysł, a potem
spędzić niezliczoną ilość
“dupogodzin” (takie określenie
kiedyś od kogoś usłyszałam
i uważam, że w pełni oddaje
to, jak wygląda praca nad
książką) na tym, by faktycznie
napisać. Jak wygląda proces
twórczy?

Pisać każdy może?

2



Na początku tworzysz pierwszy draft swojej książki. Pierwszy draft to taka jakby
robocza wersja książki. 

Moja rada: podczas jego tworzenia nie skupiaj się na tym, by wszystko było
idealnie. Nie musi takie być. Na poprawianie przyjdzie czas. Najważniejsze jest,
żeby skończyć to, co zaczęłaś. 

Kiedy już napiszesz pierwszy draft, odłóż swoje dzieło na tydzień, miesiąc, może
dłużej. Na tyle, by za jakiś czas móc spojrzeć na nie świeżym okiem. Oczywiście,
jesteś autorką, zawsze będziesz podchodzić emocjonalnie do swojego dzieła
i części błędów nie zauważysz, jednak uwierz mi, kiedy będziesz czytać swoją
książkę po tygodniu czy miesiącu, zauważysz wiele nieścisłości, które poprawisz
podczas pracy nad drugim draftem. 

No, chyba że jesteś bardzo pewna siebie i uważasz, że od razu napisałaś
bestseller. Wtedy faktycznie możesz żadnych błędów nie zauważyć. Jednak
pamiętaj. Człowiekiem jesteś i nic co ludzkie nie jest Ci obce. Także błędy. Kiedy
książkę poprawisz, sprawdzisz, czy wszystko ma sens, czy wszystkie wątki są
zakończone, czy całość ma ręce i nogi, czy przekazałaś to, co chciałaś
przekazać, możesz ponownie odłożyć ją na jakiś czas, a po jego upływie usiąść
do ostatecznych poprawek. Możesz też skorzystać z pomocy dobrych duszyczek.

P I S A N I E
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To takie osoby, które czytają roboczą wersję Twojej książki i dzielą się z Tobą
opinią, sugestiami, uwagami na jej temat. Możesz im przesłać już pierwszy draft,
możesz wysłać drugi, a możesz podsyłać im fragmenty swojej książki, kiedy
jeszcze ją tworzysz. Wszystko zależy od tego, jak się z nimi umówisz i czego
potrzebujesz. Ja niektórym beta czytelnikom podsyłałam fragmenty na bieżąco.
Było to dla mnie o tyle cenne, że na bieżąco dostawałam informację zwrotną
dotyczącą tego, co napisałam. Rozwiązanie to jest fajne też dlatego, że kiedy
utkniesz w jakimś momencie, Twoi beta czytelnicy mogą dać Ci kopa do
działania. Może podsuną jakiś pomysł, rzucą uwagę, pochwalą… Dzięki temu
w Twojej głowie może otworzyć się klapka i wena wróci. :)

Niektórzy jednak pewnie nie lubią, kiedy im się ktoś wtrynia podczas pisania
i wolą wysłać beta czytelnikom już poprawioną przez siebie wersję książki. To też
jest w porządku!

Dzięki wsparciu beta czytelników, możesz wyeliminować błędy fabularne,
konstrukcyjne, merytoryczne i wszelkie inne, o ortograficznych i stylistycznych
nie wspominając. 

B E T A  C Z Y T E L N I C Y
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Poszukaj osób, które orientują się w dziedzinie, w której tworzysz książkę lub
czytają taki rodzaj książek, jaką zamierzasz napisać/napisałaś. Najlepiej, żeby
to były osoby Ci nieznane, wtedy masz większą szansę na szczery feedback. Bo,
nie oszukujmy się, rzadko kiedy Twoja ulubiona ciocia czy przyjaciółka będą
w stanie spojrzeć obiektywnie na to, co stworzyłaś. Raczej będą oceniać ją przez
pryzmat sympatii do Ciebie. 

Oczywiście ja nie byłabym sobą, gdybym pierwszego czy drugiego draftu nie
wysyłała kilku moim przyjaciółkom. Ich zachwyty były na wagę złota, bo dodały
skrzydeł, jednak książkę wysłałam też do „nieznanych” mi osobiście osób, bo
wiem, że zachwytami nie poprawi się swojej książki, która docelowo ma trafić do
szerszego grona niż nasza rodzina i znajomi, prawda? Obcy ludzie będą
bezlitośni. Przyczepią się do wszystkiego. 

Tak więc książkę wysyłasz do beta-czytelników. Oni uważnie ją czytają, dzielą się
swoimi uwagami, sugestiami, przemyśleniami. Ty, jako autorka, uwzględniasz te
z uwag, które uważasz za słuszne. Wygładzasz tekst, dopieszczasz… Kiedy jesteś
już przekonana, że to wersja najlepsza z możliwych, to:

➡ przygotowujesz propozycję wydawniczą (wcześniej możesz oddać książkę do
redakcji i/lub recenzji) i wysyłasz do wydawnictw 
lub
➡ rozpoczynasz swoją self-publishingową drogę (wydajesz samodzielnie).

Jeśli wydajesz samodzielnie (tak, jak zrobiłam to na przykład ja :)), szukasz
specjalistów, którzy pomogą Ci w zrealizowaniu Twojego marzenia o wydaniu
książki.

J A K  W Y B R A Ć  B E T A  C Z Y T E L N I K Ó W ?

5



Na początek szukasz dobrego redaktora. Na redaktorze nie ma co oszczędzać.
W sumie na żadnym etapie wydawania książki nie ma co oszczędzać, bo
oszczędność lubi się mścić. Niestety. Stawki redaktorów są różne, najczęściej
płaci się określoną kwotę za 1 arkusz wydawniczy, czyli 40 000 znaków ze
spacjami. 

Jak sprawdzić, ile znaków ma Twoja książka? → Otwierasz plik ze swoją książką.
Jeśli piszesz ją w Wordzie, to z zakładek w menu wybierasz opcję: Recenzja,
a w niej odnajdujesz zakładkę: Statystyka wyrazów. Wyskoczy Ci okienko,
w którym będziesz miała wszystkie informacje. Wygląda to mniej więcej tak: 

R E D A K C J A
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Jeśli piszesz w google docs., to wchodzisz w: Narzędzia → Liczba słów:

R E D A K C J A  C . D .
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Co robi redaktor?

Redaktor czyta, wskazuje ewentualne nieścisłości, błędy fabularne, sceny do
poprawienia, przepisania, usunięcia, dopisania. Ty w zgodzie ze sobą i swoim
tekstem nanosisz poprawki. Profesjonalny redaktor to skarb, który pomoże Ci
wydobyć z Twojej książki to, co najlepsze. Pomoże Ci oszlifować Twój diament. :)

Dla wielu autorów ten etap, etap redakcji tekstu, jest bardzo trudny. Dlaczego?
Otóż redaktor spogląda na Twój tekst obiektywnie. Nie jest z nim związany
emocjonalnie, więc wyłapie to, co nie gra: pomyłki, błędy, sceny, które nic nie
wnoszą, braki fabularne i wiele, wiele innych. Zasugeruje zmiany, powie, co
usunąć, co ewentualnie dopisać. 

Ty, jako autorka, masz oczywiście decydujące słowo, ale… Pamiętaj, że zadaniem
redaktora jest zasugerowanie takich zmian, które przyniosą najwięcej korzyści
Twojej książce oraz czytelnikom. A przecież to o nich chodzi, prawda? Dlatego
zaciśnij zęby i jeśli redaktor powie Ci, że jakiś wątek jest niezakończony,
nieważny lub jakaś scena wymaga przeredagowania, to… prawdopodobnie tak
jest.

Fajnie, jeśli redaktor, którego chcesz zatrudnić, jest obeznany w gatunku, w jakim
tworzysz. Ktoś, kto zajmuje się redakcją książek dla dzieci, niekoniecznie będzie
dobrze się czuł redagując powieść historyczną. :) 

Jest wiele grup pisarskich np. na Facebooku. Możesz poszukać tam. Zapytaj
o rekomendacje, poproś o pomoc. Możesz też wpisać hasło redaktor
w wyszukiwarkę, popytać znajomych. Ewentualnie sprawdź, kto redagował Twoje
ulubione książki, a później skontaktuj się z nimi. :) 

G D Z I E  S Z U K A Ć  R E D A K T O R A
I  J A K A  J E S T  J E G O  R O L A ?
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Zredagowana książka wędruje do korekty. Korektor swoim czujnym okiem
wyszukuje literówki, błędy stylistyczne, interpunkcyjne, ortograficzne… wszelkie,
jakie mogą się przytrafić. Następnie przesyła Ci plik do akceptacji. Tutaj, tak jak
w przypadku redaktora, ważne jest, aby wybrać kogoś, kto się na tym zna. Nie
sugeruj się ceną czy znajomościami. Czasem lepiej zapłacić więcej, ale mieć
pewność, że wszystkie błędy zostaną wyłapane i poprawione. 

Oczywiście, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, więc pewnie zdarzy się tak, że jakieś
błędy umkną, ale… Chodzi o to, by było ich jak najmniej, prawda?

Co polecam? Plik po wprowadzonych zmianach najlepiej wydrukować i na
spokojnie przeczytać. Sama się przekonałam, że na komputerze DUŻO umyka.
Dopiero kiedy masz już wydrukowaną kartkę, widzisz niektóre błędy. Co więcej,
czasem widać je dopiero, kiedy trzymasz w rękach swoją książkę. Wydrukowaną,
w ostatecznej wersji. No cóż. Takie jest życie. 

Czy w mojej książce są jakieś błędy? Niestety, złośliwe chochliki jakoś umknęły
i mnie, i korektorce… Dużo mnie to kosztowało nerwów, ale pogodziłam się z tym.
To, co się udało do tej pory znaleźć, będzie poprawione przy dodruku. Pamiętaj,
że kilka błędów nie wpłynie na odbiór przez czytelników, jeśli fabuła się obroni.
Oczywiście, zawsze znajdzie się ktoś, kto się do Ciebie „przyczepi” i skrytykuje,
ale cóż… Jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. 

Redaktor i korektor w jednej osobie?

Są osoby, które zajmują się zawodowo zarówno redakcją tekstów, jak i ich
korektą. Na pewno spotkasz i takie podczas swoich poszukiwań. Osobiście
uważam, że lepiej jest, kiedy redaktor i korektor to dwie różne osoby. Zawsze to
dodatkowa para oczu, która sprawdzi Twój tekst!

K O R E K T A
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Po korekcie Twój tekst czeka skład i łamanie. Brzmi strasznie, ale chodzi tu po
prostu o sformatowanie i rozmieszczenie tekstu tak, by był gotowy do druku,
a nowa książka niczym nie różniła się od tych, które stoją na Twoich półkach. 

Na tym etapie wybierasz font, czyli czcionkę, którą ma być wydrukowana Twoja
książka. W moim odczuciu niektóre czcionki pasują do danego rodzaju książki
bardziej, inne mniej. Zerknij sobie do książek, które masz w swojej domowej
biblioteczce. Kiedy przejrzałam swoje, zauważyłam, że powieści obyczajowe
mają trochę inny druk, niż fantastyczne czy poradniki. Oczywiście wszystko znowu
zależy od Ciebie. Myślę, że gdy dostaniesz kilka próbek, to będziesz wiedziała,
jaki font będzie pasował idealnie do Twojej książki.

Kiedy już wybierzesz swoją wymarzoną czcionkę, osoba, która zajmuje się
składem przygotowuje plik, a później sprawdza, czy np. jakiś wiersz nie tkwi sobie
samotnie na stronie, czy marginesy i akapity się zgadzają lub czy jakaś
pojedyncza litera nie przeskoczyła na kolejną stronę. To żmudny proces, ale
bardzo ważny. Zresztą tak jak każdy etap powstawania książki. Swoją drogą
naprawdę podziwiam składaczy! Muszą mieć naprawdę dużo cierpliwości
w sobie. :) 

S K Ł A D  I  Ł A M A N I E
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Złożona książka (na tym etapie plik nazywa się „szczotką” 😁) wędruje do rewizji.
Zajmuje się nią zwykle osoba, która robiła korektę. To ostatni moment na
wychwycenie ewentualnych błędów. Następnie plik wraca do Ciebie. Ty
akceptujesz lub odrzucasz zmiany. 

Po rewizji plik wraca do składacza, który nanosi ostatnie zmiany wychwycone
przez korektora. Na koniec książka wraca do ostatecznej akceptacji autora.
I tutaj, tak jak poprzednio: warto wydrukować sobie ten ostateczny plik. Czasem,
a może nawet częściej, błędy pojawiają się znikąd i w najmniej oczekiwanym
miejscu. Tak, zdecydowanie, jakieś wydawnicze chochliki muszą maczać w tym
swoje palce. 

Kiedy wszystko sprawdzisz i kiedy uważasz, że jest tak, jak być powinno, dajesz
zielone światło składaczowi i… może on przygotować plik produkcyjny dla
drukarni.

W Y S Z C Z O T K O W A N E
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Masz już przygotowane wnętrze, ale… Nie zapominaj o okładce. Niby nie ocenia
się książki po okładce, ale czy na pewno? Osobiście uważam, że okładka jest
bardzo ważna, bo to ona pierwsza, obok tytułu, przyciąga wzrok potencjalnego
czytelnika. Znam nawet takie czytelnicze sroczki, które książki wybierają właśnie
na podstawie okładki. 

Kiedy najlepiej się tym zająć? Różnie z tym bywa. Niektórzy zajmują się tym na
koniec, inni, pracują nad nimi równolegle z innymi etapami. Faktem jednak jest,
że prędzej czy później przyjdzie czas na nawiązanie współpracy z grafikiem. 

U mnie projekt okładki powstał jeszcze chyba przed drugim draftem. Przez
przypadek, chociaż… Chyba nie wierzę w przypadki. Widocznie tak miało być, że
okładka “Jeszcze będziesz szczęśliwa” miała powstać wtedy, kiedy powstała
i przekonać mnie, żebym swoją książkę wydawała w trybie self-publishingu. 

O K Ł A D K A
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W końcu!! Mamy to… Już niedługo będziesz trzymała w rękach swoje literackie
dziecko! :) Ale zanim to nastąpi, wybierz dobrą, sprawdzoną drukarnię. 

Rada ode mnie? Unikaj tanich, internetowych. Wierz mi, wiem, co mówię. Nie
będę się zagłębiać w szczegóły, ale… Nie pozwól, by na tym ostatnim już etapie,
ktoś zniweczył wszystkie Twoje wysiłki. Kiedy znajdziesz drukarnię, pozostaje już
tylko wybrać, czy chcesz okładkę twardą, czy miękką oraz papier, na jakim ma
być wydrukowana książka. :) 

Kiedy wybierzesz drukarnię, pamiętaj o podpisaniu umowy. I to umowy, która
ochroni także Ciebie oraz zabezpieczy przed ewentualnymi błędami drukarni.
Nie chcesz przecież płacić dwa razy, jeśli się okaże, że drukarnia nawali,
prawda?

Co ważne, na każdym etapie pracy nad książką to Ty jako autorka masz ostatnie
słowo. Redaktor czy korektor może Ci sugerować jakieś zmiany, ale ostateczna
decyzja należy do Ciebie. Może to właśnie dlatego w niektórych książkach
całkiem nietrudno jest znaleźć nieścisłości czy błędy fabularne? :) 

D R U K
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Interesujesz się muzyką? Podziel się linkiem do swojego najnowszego odkrycia. 
Jesteś mistrzem w pieczeniu? Udostępnij przepis na swoje popisowe ciasto.
Zawodowo zajmujesz się ogrodnictwem? Zdradź innym szczegóły, jak
pielęgnować rośliny w zależności od pory roku.

Kiedy wydajesz książkę w trybie self-publishingu (zresztą, jeśli wydajesz w modelu
tradycyjnym, z wydawnictwem, to też) powinnaś opracować strategię
promocyjną. Ostatecznie, nikt nie kupi Twojej książki, jeśli nie będzie wiedział
o jej istnieniu, prawda? Usiądź i na spokojnie zaplanuj działania, które umożliwią
Ci dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. 

Załóż swój fanpage, stronę www, bloga… Zgromadź wokół siebie ludzi, którzy
potencjalnie mogą być zainteresowani Twoją książką. Zbuduj swoją społeczność.
Im wcześniej zaczniesz, tym lepiej. Może nie opowiadaj ludziom o swojej książce
codziennie, bo… zwyczajnie będą mieli jej dość, zanim trafi ona do druku.
Wystarczy, jeśli co jakiś czas będziesz przypominać, że piszesz, że spełniasz
swoje marzenie. Poza informacjami o książce, dawaj też wartość. 

W przypadku działań promocyjnych, jeśli kompletnie się na tym nie znasz,
skorzystaj z pomocy specjalistów od marketingu czy reklamy. Pamiętaj też, że
marketing wcale nie jest taki straszny. Można się go nauczyć, a nawet polubić. :) 

P R O M O C J A
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Ważne! 

Pamiętaj, że prawdopodobnie nie wszystko pójdzie tak, jak sobie zaplanujesz.
Zawsze wydarzy się coś, co może podciąć Ci skrzydła. 

Przykład? Bardzo proszę. 
Po poprawkach, kiedy moja książka miała być składana, miałam za zadanie
wybrać font (czyli czcionkę, jaką chcę, by była wydrukowana moja książka).
Dostałam kilka opcji do wyboru i wybrałam tę, która mi najbardziej odpowiadała.
Nie było to aż takie bardzo trudne. :)

Zadowolona i podekscytowana czekałam na złożenie książki, a później:
wydrukowanie. W końcu: JEST! Przyszły książki! Wyobraź sobie, co poczułam,
kiedy się okazało, że tam, gdzie tekst był napisany kursywą, w miejscu literki „d”
były… całkiem urocze romby! Tak. Po krótkim, ale intensywnym dochodzeniu
okazało się, że w formule tej czcionki jest jakiś błąd i literka „d” w kursywie się
nie drukuje. 

Przez kilka dni byłam załamana. Myślałam, że cały nakład nadaje się tylko do
wyrzucenia. Na szczęście udało się znaleźć rozwiązanie. Ale tyle nerwów, ile mnie
to kosztowało, to… 

Wniosek?
Zawsze, ale to ZAWSZE, rób druk próbny! To moja i tylko moja wina, że go nie
było. Nieważne, ile by to miało kosztować, nie oszczędzaj. Dzięki temu zyskasz
pewność, że w ostatecznej wersji wszystko będzie tak, jak miało być, i że do
Czytelników trafi książka, która jest pełnowartościowym produktem wysokiej
jakości.

Self-publishing (nie)dla każdego?
Myślę, że self-publishing to przygoda. Nie jest łatwy, wymaga dużo pracy, wysiłku
i zaangażowania. Ale, pomimo tego, ile nerwów i pieniędzy może Cię kosztować,
to… zdecydowanie warto! Jeżeli wierzysz w swoją książkę i chcesz zachować
pełną kontrolę nad całym procesem wydawniczym, to… Do dzieła!! 

Trzymam za Ciebie kciuki!

K I L K A  S Ł Ó W  N A  K O N I E C
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Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało. Chętnie podzielę się swoim doświadczeniem.
Starym self-publishingowym wyjadaczem nie jestem, ale… Wszystko sprawdziłam na
sobie, wyciągnęłam wnioski i jestem o nie bogatsza. Na pewno tę wiedzę wykorzystam
w przyszłości. A jeśli przy okazji moje doświadczenia będą mogły pomóc Ci
zrealizować Twoje marzenie, to będę bardziej niż szczęśliwa! 

Pozdrawiam Cię serdecznie, 
Magda



Jeśli chciałabyś sięgnąć po moją
debiutancką powieść, oto ona!

Znajdziesz ją, klikając TUTAJ.

www.mojemysliukryte.com
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https://kobiecychallenge.com/produkt/przedsprzedaz-ksiazka-jeszcze-bedziesz-szczesliwa-powiesc-obyczajowa/


O  M N I E

Magdalena Madejska

Copywriterka i pisarka. Jej zawodowe motto
brzmi: „Ubiorę Twoje myśli w piękne słowa”.
Regularnie publikuje artykuły na portalu „Świat
Kobiecej Mocy”, a także hobbystycznie
prowadzi bloga „Moje myśli ukryte”, gdzie
dzieli się swoimi przemyśleniami na temat
otaczającego świata, macierzyństwa i relacji
z innymi. 

Prywatnie, wraz z mężem, wychowuje dwóch
wspaniałych synów. Uwielbia spędzać czas na
łonie natury, czytać i kolekcjonować herbaty.
Nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół,
pisania i czekolady. Marzy o własnym domu na
wsi i rudym kocie. 

Pisarską przygodę rozpoczęła powieścią
„Jeszcze będziesz szczęśliwa”.

Kontakt:
kontakt@mojemysliukryte.com

www.mojemysliukryte.com
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Facebook: Magdalena
Madejska - Autorka

http://www.mojemysliukryte.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100032849331328

