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A Libri 2017-ben is izgalmas prog-
ramokkal készül az Olvasás Éjsza-
kájára.
A Libri alapítása óta kiemelten fontosnak

tartja, hogy minél közvetlenebb kapcso-

latot teremtsen a szerzők és olvasóik

között, és hogy minél közelebb hozza

egymáshoz a magyar szórakoztató, tény-

és szépirodalom legjobbjait már meg-

lévő és jövőbeni közönségükhöz. Erre

kínál kiváló lehetőséget az Olvasás Éjsza-

kája, amely idén ünnepli ötödik születés-

napját, és amely fiatal kora ellenére

bátran tekinthető aktív és számottevő

hagyománynak hazánk kulturális éle-

tében.

Az idei eseménysorozatra a Libri

több helyszínen is izgalmas prog-

ramokkal készül: könyvbemutatókkal,

dedikálásokkal, beszélgetésekkel és

előadásokkal tesszük még színesebbé

ezt az egyébként is különleges estét.

A budapesti Libri Könyvpalotában

vendégünk lesz Kepes András, a Világkép

című, Libri irodalmi közönségdíjjal is

kitüntetett könyv írója, akinek neve

évtizedek óta egyet jelent a minőségi

televíziós újságírással. Legújabb könyve

is bizonyítja hozzáértését, hitelességét

és kiapadhatatlan lelkesedését, hogy

Olvasás Éjszakája

Libri-Bookline
Sándor Gabriella programajánlója

Egy éjjel, amikor mindenki olvas

közelebb hozza hozzánk a világ távoli

tájait és kultúráit. Munk Veronika, az

Index újságírója, a Kéjutca című tény-

feltáró kötet szerzője bevezet minket a

Németországban dolgozó magyar pros-

tituáltak árnyékvilágába. Olyan kérdé-

sekre is választ kaphatunk a szerzőtől,

amiket magunktól még feltenni sem

mertünk volna. Bódi Attila, az irodalmi

életbe első könyvével nemrég berobbant

regényíró Szekeres Nikolettával beszél-

get Lázadni veletek akartam című

regényéről, ami három erdélyi fiatal

sorsát követi végig a Ceaușescu-rendszer

végnapjaiban. A nagy visszatérő, Tisza

Kata is ellátogat hozzánk, és bemutatja

nekünk Akik nem sírnak rendesen című

kötetét. Czutor Zoltánnal vitatják meg az

irodalom, a zene és a művészetterápia

kölcsönhatásait. Emellett beszélgetünk a

Scolar Live sorozat szerzőivel: Herczeg

Szonjával, Patak Mártával és Ferencz

Mónikával is. Centenáriuma alkalmából,

Juhász Anna vezetésével megem-

lékezünk Szabó Magdáról, valamint élet-

re keltjük Arany János és Petőfi Sándor

levelezését Kamarás Iván és Fenyő Iván

előadásában.

A Libri Pécs Könyvesbolt vendégei

között üdvözölhetjük Bernáth József

mesterszakácsot, aki stílust vitt a főzés

tudományába. Homonnay Gergely, Erzsi

macska hű szolgája négylábú társa

világuralmi terveiről mesél majd. Dom-

bóvári István stand-up komikus Félkövér

című könyvét mutatja be nekünk, Fábián

Janka bestseller-szerzővel pedig női

hőseiről és általa megjelenített, korokon

átívelő szerelmek történetéről beszél-

getünk. A gyerekeknek bábmesével is

készülünk, aminek keretében elláto-

gatunk a Kuflik országába és megtudjuk,

hogy mi történik, ha eső árasztja el a

rétet, ahol élnek.

Bízunk benne, hogy sokszínű prog-

ramkínálatunkkal idén is hozzájárul-

hatunk az olvasók és a szerzők nagy

találkozásaihoz, és együtt ünnepel-

hetjük közös szenvedélyünket, az

olvasást.

A Libri programjairól részletes tájé-

koztatást az alábbi oldalon találhatnak:

http://www.libri.hu/olvasas_ejszakaja/
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