
Most jelent meg a Prospero Disztribúció el-
sõ, a disztribúcióban részt vevõ kiadóinak
könyveit bemutató katalógusa. A katalógus
jó apropót nyújt arra, hogy megismerjük a
ProsperoD-t, amelyrõl még könyves körök-
ben is keveset tudnak. A Prospero Könyvei
vezetõjét, Janzer Frigyest kérdeztük.

– Mit is jelent a ProsperoD? Mi a célja?
Mi a jelentõsége?

– A vállalkozás jelentõségének megérté-
séhez tudni érdemes, hogy a független 
magyar könyvkiadók bizonyos tekintetben
hátrányos helyzetben vannak nyugati társa-
ikhoz képest, és a ProsperoD létrehozatalá-
val a Prospero Könyvei ezen szeretne vál-
toztatni. Ma a magyar könyvkereskedelem
súlyos válságban van: a kis független kiadók
nagyon gyakran nem jutnak pénzükhöz,
mert a kereskedõk egy része csõdközeli álla-
potban van. A ProsperoD egyik fontos célja,
hogy a független magyar kiadókat összekös-
se a könyvtárakkal, ezzel esélyt adjon a ki-
adóknak, és kedvezõ beszerzési forrást a
könyvtáraknak. A következõ fázisban, vár-
hatóan 2011 elejétõl a ProsperoD-hez csat-
lakozott kiadók könyveit a könyvesboltok,
viszonteladók felé is a ProsperoD fogja ter-
jeszteni.

– Miért érdemes a könyvtáraknak kap-
csolatban lenniük a ProsperoD-vel?

– Mert a ProsperoD közvetlenül a ki-
adókkal köti össze a könyvtárt. A gyakorla-
tilag közvetlen kapcsolat a vásárlók és a
ProsperoD-ben együtt dolgozó kiadók kö-
zött kiiktatja a fizetésképtelen partnereket 
a láncból. Nagyon sok olyan kis kiadó van,
amelyekkel – éppen méretük miatt – csak
komoly nehézségek és költségek árán tud a
könyvtár kapcsolatot tartani, ugyanakkor ér-
tékes kiadványaik miatt nem mellõzhetõk. 

A www.ProsperoD.hu oldalon egy helyen
találja meg a könyvtár ezeket a kiadványo-
kat.

– Miért jobb ez, mintha a kiadóktól ren-
delne a könyvtár?

– Mert itt egyszerre 40 kiadótól rendelhet
a könyvtár, amelyeknek könyveit egy cso-
magban (20 000 Ft listaártól ingyenes szál-
lítással), egy számlával kapja meg, egy he-
lyen juthat felvilágosításhoz is. A kiadók
maguk is a rendelés e formáját támogatják,
ezért is csatlakoztak a ProsperoD-hez.

– Mennyire magasak az engedmények?
– A közvetlen kapcsolatnak köszönhetõ-

en a kiadók a lehetõ legmagasabb kedvez-
ményt kínálják a könyvtáraknak. A pontos,
kizárólag könyvtáraknak szóló engedmé-
nyeket a katalógusba való személyes belé-
péssel ismerheti meg. (felhasználónév és
jelszó szükséges). Új ügyfelek egy perc alatt
a www.ProsperoD.hu oldalon regisztrálhat-
nak, és azonnal vásárolhatnak is.

– Mennyire gyors a beszerzés?
– A kiadók egy közös raktárban tartják

könyveiket, ahonnan szinte 100%-ban akár
egy munkanapon belül bármely forgalom-
ban lévõ könyvet szállítani tudnak. Pontos
információ a www.ProsperoD.hu oldalon,
az egyes könyvek mellett.

– Mi várható a jövõben?
– A jövõ évben várhatóan nõ a Pros-

peroD-n keresztül terjesztõ kiadók száma,
és néhány éven belül akár 100-nál is több ki-
adó terjeszthet majd e módon.

A www.ProsperoD.hu honlapon további
információk és rádióinterjúk is elérhetõk a
kezdeményezésrõl. ■
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Kiadók a ProsperoD-ben

Allprint / Humán tudományok, szépirodalom 

Almandin Books / Ezotéria, életmód, szépirodalom

Argumentum / Humán tudományok, 

szépirodalom, pedagógia, mûvészet

Artemisz / Gyerekkönyv, életmód 

BBS-INFO / Számítástechnika, üzlet

Bodobács / Szépirodalom 

ComputerBooks / Számítástechnika, üzlet

Duna / Életmód, ezotéria, szépirodalom 

EDGE 2000 / Életmód, üzlet, 

természettudomány, pedagógia 

Egely / Mérnöki tudomány, természettudomány 

Filosz / Ezotéria, filozófia, vallás 

Foto Europa / Utazás, fotóalbum 

Freytag-Berndt / Térkép, atlasz, útikönyv 

Geopen / Szépirodalom, életmód, mûvészet 

Gyõr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára / 

Humán tudományok 

Illia & Co. / Életmód, szépirodalom 

JEL / Vallás, filozófia, életmód

Kassák / Szépirodalom, humán tudományok, 

ezotéria 

Katalizátor / Életmód, gyerekkönyv 

Kelet / Szépirodalom, életmód, 

humán tudományok, utazás, ezotéria 

krimiklub.hu / Szépirodalom (krimi) 

K.u.K. / Szépirodalom, életmód 

Kult Könyvek / Szépirodalom 

MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet / 

Társadalomtudomány 

MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet / Mûvészet 

Naphegy / Gyerekkönyv, életmód 

Officina ‘96 / Mûvészet, életmód, gyerekkönyv

OSKAR / Mûvészet, humán és természettudomány 

Park / Életmód, szépirodalom, utazás

Pro Die / Szépirodalom, életmód  

Prospero / Gyerekkönyv

Quintus Maximus / Humán tudományok

Savaria University Press / Humán tudományok, 

szépirodalom

Silenos / Gyerekkönyv, mûvészet

SpringMed / Betegtájékoztatás, életmód 

Strucc Kiadó / Nyelvkönyvek, hobbi

Szaktudás Kiadó Ház / Mérnöki tudomány, üzlet

Timp Kiadó / Szépirodalom, gyerekkönyv, 

mûvészet, életmód

Universitas Kiadó / Humán tudományok 

Z-Press Kiadó / Üzlet, pedagógia
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