Kochani Rodzice! Zapraszamy do projektu
WYDAJ Z NAMI KSIĄŻKĘ DEDYKOWANĄ
Nie chowajcie twórczości WASZYCH POCIECH do szuflady!
WYDAJCIE JĄ Z NAMI!
Książki napisane przez Wasze dzieci będziemy promować i sprzedawać w całej Polsce.
Zapraszamy do projektu Wydawnictwa Astrum
O co chodzi w projekcie WYDAJ SIĘ Z NAMI! – „KSIĄŻKI DEDYKOWANE”?
Otóż istnieje możliwość napisania książki, jej zilustrowania i wydrukowania, a także promocji autora i książki oraz
dystrybucji i sprzedaży takiej książki posiadającej stosowną dedykację w sieciach sklepów księgarskich całej Polski.
Książka dedykowana – na tym zależy nam najbardziej – powinna być napisana, może nawet zilustrowana przez
Wasze dzieci. Oczywiście może też być napisana przez Was – rodziców, babcie, dziadków, wujków, bliskich. Możecie też zamówić napisanie jej przez naszych autorów. Jeśli dzieci kochają konie, napiszemy dla Waszych pociech
książkę o konikach. Jeśli kochają pieski, kotki, chcą je mieć w książce na zdjęciach, zrobimy to także. Książki te – takie
jest założenie – powinny posiadać dedykację. Mile widziane zdjęcia dzieci w różnych okresach ich życia, jak również
mamy, taty, babci, rodziny, bliskich. Książkę taką można wzbogacić ilustracjami, rysunkami, zdjęciami wykonanymi przez Wasze dzieci, Was samych lub rodzinę. Tak więc dzieci piszą książki dla innych dzieci i dedykują je rodzicom, babciom, dziadkom, bliskim. My – jeśli projekt dojdzie do skutku – książki Waszych milusińskich wydajemy i sprzedajemy w całej Polsce.
Oczywiście rodzice także mogą napisać książkę z dedykacją: dla dzieci, dla męża, dla żony, dla bliskich. A jeśli macie z tym trudności, istnieje możliwość zamówienia książki dedykowanej, napisanej przez współpracującego z nami
autora, a Państwo zaopatrzycie ją w dedykację, zdjęcia czy rysunki bliskich.
Ważne, by książka dedykowana była adresowana – poprzez dedykację, zdjęcia – bezpośrednio do najbliższej osoby
czy grupy osób. Książki te mogą być w niewielkim, jak i w dużym nakładzie. Mogą być bajkami dla dzieci, tomikiem
poezji, opowiadań czy powieścią, a nawet pięknym albumem rodzinnym, opatrzonym zdjęciami.
Dotacja autora lub sponsorów do wydania takiej książki w projekcie wydaj z nami książkę dedykowaną zależy od urody
książki, nakładu, sposobu jej promocji i jest negocjowana indywidualnie po zapoznaniu się z każdym projektem.
Co nas zainspirowało do działań w ramach projektu wydaj się – książki dedykowane?
Otóż zgłosili się do nas rodzice 11 letniej Agatki z prośbą wydania jej wierszy. Książka została zilustrowana i przez
Agatkę, i przez jej rodziców, i przez nas. Potem dodaliśmy piękne zdjęcia Agatki, jej rodziny i jej czworonożnych
przyjaciół – kota, psa. Agatka umieściła też piękną dedykację dla rodziców, babci i dziadka. A ta książka, to znakomity prezent od rodziców na urodziny Agatki.
Uznaliśmy, że to ciekawy pomysł, aby wydawać książki dzieciom szczególnie uzdolnionym, które swoją twórczość
dedykują najbliższym. Wszak w końcu to bliscy – rodzice, w projekcie wydaj się, częściowo finansują wydanie twórczości swoich pociech, a pociechy odwdzięczają się swoją wielką wrażliwością twórców i talentem. Rodzice! Nie
chowajcie talentów swoich dzieci do szuflady. Wydajcie książki z nami.
Przygotowując dla Agatki wydanie książki, której okładkę można oglądać na naszej stronie, zadaliśmy sobie pytanie:
Czy książki dedykowane mamy wydawać tylko piszącym dzieciom?
A może rodzice także włączą się do projektu wydaj z nami książkę i też napiszą piękną bajkę, opowiadanie, powieść dla swoich pociech? Opatrzą ją zdjęciami swoich bliskich, także dedykacją, być może
własnymi lub zamówionymi u nas ilustracjami?
Zatem zapraszamy do pisania książek dedykowanych przez rodziców i bliskich już teraz.
W sprawie projektu wydaj z nami książkę dedykowaną pisz na adres:
l.tkaczyk@astrum.wroc.pl
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Lech Tkaczyk
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