
A cégcsoport kiadóinak palettája
igen széles. Kikkel találkozhatnak
az olvasók?

A programsorozat kapcsán az egyik jó

dolog, hogy a teljes szakma összefog.

Részt vesz a programban a Libri, a Líra

és az Alexandra is, és olyan kiadók,

mint például a Pagony vagy az

Európa, amelyek szintén fontosnak

tartják, hogy egy ilyen eseményen az

ő könyveik szerepeljenek. Ez egy

olyan este, amikor az olvasóközönség

fizikailag is megismerkedhet a szer-

zőkkel és a műveikkel. 

Mi a Libri kiadói cégcsoportnak – a

Park Kiadó, a Helikon, a Trubadúr, a

Bookline Könyvek, a Kolibri tartozik

hozzánk, illetve a Libri, a Scolar és a

Jaffa Kiadó – a szerzőit és a műveit

helyezzük leginkább előtérbe. A prog-

ramokon bemutatjuk az új köny-

veket, mégpedig újszerű, kreatívabb

formában: színészek olvasnak fel

művekből vagy például sze-

repjátékkal feldolgozunk egy tör-

ténetet, így próbáljuk a programot

színesíteni. Szerzőink közül részt vesz

Dolák-Saly Róbert, Szily László,

Gerlóczy Márton és Jakupcsek

Gabriella.

Milyen helyszínekre tervezik a
műsorokat? 

A győri Libri Könyvesboltban és a fris-

sen felújított Könyvpalotában várjuk

a vendégeket.

A kicsiknek is kínálnak prog-
ramokat?

A Kolibri Kiadó jelenteti meg Rutkai

Bori könyveit és lemezeit, Bori zenél a

Könyvpalotában, és velünk lesz az új

könyvvel jelentkező Varró Dani,

illetve az iskolakezdési tanácsokról

író Szily László is. Egyébként van két

meseboltunk, a Duna Plazában a Libri

mesebolt óriási mesesarokkal, ahol

hetente kétszer állandó prog-

ramokkal várjuk a gyerekeket, és

Kecskeméten a Libri boltban szintén

folyamatosan teltházas gyerekprog-

ramokat szervezünk. 

Kikre számítanak leginkább?
Azokra a kedves olvasókra, irodalom-

szeretőkre, akik szívesen járnak a Libri

Könyvesboltokba, akiket érdekelnek a

színvonalas irodalmi és kulturális

események. Akik évek óta eljönnek a

Könyvfesztiválra és a Könyvhétre,

akik már alig várják a tavaszi és őszi

Margó Irodalmi Fesztivált, és akik

megszavazták, hogy ki kapja idén az

első Libri irodalmi díjat. Az is vonzó

lehet, hogy az Olvasás Éjszakája

napján mindenki olcsóbban fog hoz-

zájutni a könyvekhez, ugyanis 20%-

os kupont adunk. A Könyvpalota idei

programjában számítunk a fiata-

lokra, ezért késő esti műsorként

kvízjátékot szervezünk, illetve szeret-

nénk meghívni a Margó Fesztivál leg-

népszerűbb műsorát, Radnóti Mik-

lósné Gyarmati Fanni naplójának

felolvasását Hámori Gabriella elő-

adásában. 

Van-e mérhető eredménye az
Olvasás Éjszakájának?

A mi szakmánkban minden új olvasó

megnyerése fontos. Minden olvasást

népszerűsítő esemény számít. Min-

den alkalom, ahol író és olvasó

találkozhat, támogatandó. Egyéb-

ként a kereskedőházak közti meg-

beszélésen mi vállaltuk, hogy elké-

szítjük az Olvasás Éjszakája arculatát.

A program a Múzeumok Éjszakájához

hasonlóan szintén nagyon népszerű,

a legtöbb program már a korábbi

években is teltházas volt, de még egy

pici ismertség építésre szükség van,

hogy még hatékonyabban meg

tudjuk szólítani az olvasótáborunkat.  

Olvasás Éjszakája
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