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u Zastanawiasz się JAK NAPISAĆ książkę?
u Masz pomysł, ale nie wiesz jak zacząć
u Masz pomysł, ale nie masz z kim o tym porozmawiać
u Masz pomysł, ale boisz się, że brakuje Ci cierpliwości
u Masz pomysł, ale nie wiesz czy ktoś zechce ją przeczytać  

Część odpowiedzi znajdziesz już dziś!



u Oto 5 wskazówek, które ułatwią Ci napisanie Twojej pierwszej 
książki.

u Zakładam, że masz już zebrany materiał na podstawie którego 
powstaje Twoja pierwsza książka. Co prawda materiały te są 
jeszcze nieuporządkowane, ale najważniejsze, że są.  



u Wskazówka 1:
u W jakim celu chcesz napisać swoją książkę.
u Jedyny dobry powód to chęć podzielenia się wiedzą, pokazanie 

nowych możliwości i rozwiązań oraz zachęcanie innych do 
próbowania. 

u Dobrze wiesz, żeby się samemu rozwijać trzeba wciąż się czegoś 
nowego uczyć. A książki są w tym doskonałe. Nieważne czy 
drukowane czy w formie e-booka. 

u Dlatego zadaj sobie pytanie i odpowiedz na nie uczciwie: NA CZYM 
POLEGA TWÓJ WKŁAD w rozwój dziedziny, którą się zajmujesz?

u Jeśli chcesz jedynie powielać treści już wcześniej dobrze opisane, to 
nie jest to dobry powód na napisanie książki. Ale jeśli chcesz się 
podzielić z innymi swoimi rekomendacjami, co działa, a co nie działa
– to te wskazówki praktyczne są już niezwykle cenne i warto 
zastanowić się czy są wystarczająco nową wiedzą dla Twojego 
czytelnika. 



u Wskazówka 2:
u Zastanów się jaka ma być ta Twoja książka. Czy ma to być 

poradnik, studium przypadku, wywiady z ciekawymi osobami, a 
może podręcznik? 

u Ja wyróżniłam 10 typów książek, opisałam z jakich elementów każdy 
typ składa się. Opowiadam o tym na moich warsztatach. 

u Następnie stworzyłam szkielet mojej książki, czyli zdefiniowałam 
jakie elementy ma zawierać moja książka. 

u Dlatego zanim zaczniesz pisać, przejrzyj co najmniej kilkanaście 
książek z różnych dziedzin. Wynotuj te elementy, które Twoim 
zdaniem są wartościowe, czyli ułatwiają czytelnikom 
przyswajanie wiedzy. 

u Czy jest to cytat, rysunek, grafika, zdjęcie a może coś innego? 



u Wskazówka 3:
u Zanim zaczniesz pisać uporządkuj zebrane materiały. 
u Podziel na różne grupy – według własnego uznania.
u Zawsze sprawdza się porządkowanie chronologiczne (czyli według 

kolejności zdarzeń). Wówczas nie zrobi się błędu, że najpierw 
opiszemy teorię / model nowszy, a nie starszy. 

u Można też uporządkować materiały z uwagi na ważność 
materiałów: od tych najważniejszych (muszą być), po najmniej 
ważne (nie muszą być, to dygresje, ciekawostki). 

u Na warsztatach zaprezentuję kolejne 3 metody porządkowania 
materiałów. 



u Wskazówka 4:
u Kiedy masz już uporządkowane materiały, czas na opracowanie 

konspektu. To Twój przewodnik pisania Twojej książki.
u Dobry konspekt to nie spis treści. To coś znacznie więcej. 

Zawiera Twoje wskazówki - jakie wątki trzeba opisać, w jakiej 
kolejności.  

u Na pewno znasz klasyczny układ konspektu (bardzo skromny):
uWstęp, 
uRozdział 1
uRozdział 2
uRozdział 3
uPodsumowanie
uBibliografia

u Pamiętaj, że książka powinna mieć co najmniej 3 rozdziały. 
Może mieć ich znacznie więcej. 



u Jeżeli zdecydujesz się na napisanie np. 18-30 rozdziałów, to 
dobrze jest podzielić je na 2-3 części. Wówczas każda część 
będzie miała po 6-10 rozdziałów i jej układ będzie czytelniejszy 
dla odbiorcy. 

u Tworząc konspekt pamiętaj, by jeden wątek tematyczny 
omawiać tylko raz. Oczywiście można (i należy) powoływać się 
na niego w różnych miejscach książki, ale szerzej opisany 
powinien być tylko w jednym miejscu. 

u Na warsztatach poznasz 3 sprawdzone metody na opracowanie 
konspektów. Dowiesz się też, który najlepiej pasuje do Twojego 
typu książki. 



u Wskazówka 5:
u Pamiętaj, że książkę piszesz dla drugiego człowieka, dla 

Twojego czytelnika. Zastanów się w jakich sytuacjach będzie 
korzystał z Twojej wiedzy. 

u Moje książki powstały z myślą o menedżerach, którzy z reguły 
są zapracowani. Szukają informacji krótkich (zwięzłych), ale 
bogatych w treści (konkretnych). Dlatego można je czytać 
wybiórczo. 
Pierwsza zawiera cenione przez menedżerów tabele, grafiki 
które podsumowują wiedzę. Druga to seria wywiadów, a 
podsumowanie rozdziału nie przekracza 2 stron tekstu. 

u Dobrym rozwiązaniem jest ankieta skierowana do przyszłych 
czytelników lub rozmowa z Twoim czytelnikiem – zanim 
zdecydujesz się na napisanie książki. 



u O czym jeszcze warto pamiętać:
u Zadbaj o właściwych doradców, ich zadaniem jest wspierać Cię 

oraz zachęcać do pracy twórczej. 
u Zadbać o recenzentów, których zadaniem jest ocenić czy książkę 

dobrze się czyta i czy jest interesująca.  
u Kup sobie notes (teraz wystarcza smartfon J) i noś go zawsze 

przy sobie. Zapisuj wszystkie inspiracje, coś co Cię zaciekawiło. 
Może się przydać w pisaniu. 



u Dlaczego o tym piszę, ponieważ:
u Pierwszą książkę napisałam 

w 6 tygodni, licząc od chwili napisania 
pierwszego zdania do ukończenia 
rękopisu. 

u Umowę z wydawcą podpisałam 
18 maja 2014 roku, rękopis oddałam 
30 lipca 2014, a premiera miała miejsce 
19.10.2014 roku.

u Cały nakład został sprzedany 
w 2 lata = zgodnie z planem. 

u To czego brakowało mi najbardziej to 
rozmów z osobą, która już napisała 
książkę i pomogłaby mi poukładać 
pracę. 

u Materiały do drugiej książki – wywiady 
– zbierałam 1,5 roku. Potem oprawa 
tekstów zajęła mi 6 tygodni. 

u Mogę zapewnić Was, że pisanie książek 
a pisanie artykułów, felietonów to 
zupełnie inne zadania. 

Rozmowy z menedżerami

Julita Dąbrowska  
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u Cały proces pisania książki dzielę na 3 etapy:
u przygotowania i zbierania materiałów, 
u właściwego pisania,
u przygotowania do druku. 



Mogę pomóc Ci, 
jeśli piszesz książkę popularnonaukową lub branżową

u z marketingu
u z PR-u
u z HR-u
u z zarządzania firmą
u ze sprzedaży
u z motywowania
u coachingu, mentoringu
u badania rynku 
u z doradztwa biznesowego
u z zarządzania czasem 



Kontakt
Julita Dąbrowska
www.kalitero.pl e-mail: kalitero@kalitero.com.pl


