


Ako vydať knihu

u nás a v zahraničí

Mary Roe

2



Copyright © 2019 Mary Roe

All rights reserved.

Editorka: Adriana Bolyová

3



Predslov

Uvažujete nad vydaním knihy? Neviete, ako začať? Alebo už ste
autorom, no hľadáte nové informácie a možnosti, o ktorých ste doposiaľ
ešte nepočuli? Tak práve pre vás je táto kniha určená.

Dostávam správy s otázkami týkajúcimi sa vydávania kníh. Každému sa
snažím odpovedať na všetko, čo ho zaujíma, avšak knižný svet je trochu
komplikovanejší, než by sa dalo obsiahnuť v niekoľkých správach či
mailoch, a preto som sa rozhodla napísať knihu, v ktorej uvediem všetky
svoje skúsenosti.

Táto kniha vás prevedie všetkými krokmi, ktoré vás ako autora čakajú.
Od výberu témy pre vašu knihu cez proces vydania až po marketing. A to
na Slovensku aj v zahraničí.

Dúfam, že v tejto knihe nájdete informácie, ktoré vám skutočne
pomôžu. Snažila som sa ich podať v čo najjednoduchšej podobe.

Budem rada, ak mi po prečítaní napíšete recenziu a dáte mi vedieť, či svoj
zámer splnila.
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O mne

FB fan page – MaryRoeAuthor

Instagram – mary.roe.author

SK stránka – Maryroeauthor

ENG stránka – maryroe

Ako autor vystupujem pod menom Mary Roe. Narodila som sa
v Košiciach, odkiaľ pochádza aj môj milovaný manžel.
Vyštudovala som učiteľstvo pre prvý stupeň na Pedagogickej fakulte v
Prešove. Moja diplomová práca mala názov Imaginatívna rozprávka v
didaktickej komunikácii. Dodnes svoj výber témy ľutujem. Zmiatlo ma
slovo rozprávka. Rozprávky totiž milujem, ale imaginatívne veru nie.
Svoj prvý román som začala písať ako desaťročná. Nikdy som ho však
nedokončila.
Stopercentne rozhodnutá napísať knihu som bola vo veku pätnásť rokov.
Vtedy sa zrodil príbeh o strašidelnom Kortskom lese, ktorý po úpravách
vstúpil na knižný trh v roku 2018.
Až do ukončenia VŠ som sa okrem písania venovala aj spoločenským
tancom, chvíľu aj scénike, hre na klavír, hereckému krúžku pod vedením
hercov z divadla Jonáša Záborského v Prešove, recitovaniu básní za
strednú školu a v tom čase som napísala aj divadelnú hru, ktorú by sme
možno aj niekedy odohrali, keby sa náš školský krúžok nerozpadol.

Po ukončení VŠ som dva roky pracovala vo finančníctve a potom rok
ako učiteľka v materskej škôlke na Luníku IX v Košiciach.
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V roku 2011 sme sa s manželom presťahovali do Anglicka. Časom sme si
tam kúpili dom a po mnohých rokoch práce v sklade sme zmenili
zamestnanie. Ja som ostala doma, aby som sa mohla viac venovať svojim
knihám.

Rada čítam, hrám na klavíri, štrikujem, píšem a raz by som sa chcela
naučiť aj kresliť.
Fandím ľuďom, ktorí sa v živote snažia dosiahnuť svoj sen, a pokiaľ viem,
pomôžem.
Mám rada zvieratá, ktoré nemajú viac ako štyri nohy. Teší ma spoločnosť
ľudí s dobrým srdcom, úprimným záujmom, spoločnosť inteligentných či
talentovaných ľudí.
Neznášam konflikty, sebeckosť, povýšenosť a ľudí, ktorí dokážu ublížiť
zvieraťu (pokiaľ nejde o pavúka či komára).
Z literatúry mám najradšej knihy pre deti vo veku 9 až 12 rokov, ako píše
napríklad David Walliams.
Najobľúbenejšie seriály – Teória veľkého tresku, Priatelia, Monk,
Myšlienky vraha, Elementary.
Najlepšia kniha všetkých čias – séria dievčenských kníh Medzi nami
dievčatami.

V mojej hlave je množstvo námetov na knihy a tie sú v rôznych žánroch.
Od kníh pre najmenších cez fantasy pre mládež až po triler či romancu pre
dospelých.
Moje knihy je možné kúpiť nie len na Slovensku alebo v Českej republike,
ale aj celosvetovo.
Niektoré knihy vydávam ako samovydavateľ, iné prostredníctvom
vydavateľstva.
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Sekcia A

Slovensko

V tejto časti sa zameriame na vydávanie kníh prostredníctvom
vydavateľstva alebo samovydávania v rámci Slovenskej republiky.
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