
Üdvözlet az Olvasónak!

„Itt a farsang, áll a bál, / keringõzik a kanál.” Még nincs böjt. Buli van ezerrel. És a
heje-huja vigalom idején a könyves világ is ébred a hibernációból, jönnek az elsõ
fontos címek, néhány napja megnyitott a Mezõgazdasági Könyvhónap. A kínai aszt-
rológia szerint a fekete kígyó éve kezdõdött. Bár  a könyvesek között arról hallani,
2013 Magyarországon inkább az amazonok éve lehet. 

A téli könyvvásár eredményei alapján úgy tûnik, a könyvpiac meredek zuhanása
megállt. Ez biztató hír. Sajnos, nagyon mélyen állt meg, és egyetlen piaci szereplõ
sem prognosztizál jelentõs bõvülést. Ráadásul öt évig tartott a dekonjunktúra, miköz-
ben a kiadók nem a kereslet csökkenésével arányban fogták vissza a megjelenõ cí-
mek számát, a példányszámokat. Sõt, egészen a legutóbbi idõkig alig történt meg a
termelési volumen mérséklése – szinte mindenki elõre menekült. Öt évig. Az ered-
mény egy klasszikus szerkezetû túltermelési válság, a kinyomott könyvpéldányok
egyre nagyobb hányada tölt hónapokat, éveket a drámai méretûre duzzadt raktárak-
ban, a bevételek kiesnek, a források elfogynak. Valameddig lehet görgetni a veszte-
ségeket, õrizni a konszolidálhatatlan méretû készleteket. A végtelenségig aligha.

Nem vélemény kérdése, ténykérdés, hogy az országnak nincs szüksége ennyi
könyvre. Furcsa ezt leírni. Mert mi, olvasók, könyvszeretõ emberek azt gondoljuk,
hogy minden egyes könyvre szükség van, mindegyik betölt egy küldetést. Megvál-
toztatja valakinek az életét vagy azt, hogy milyennek látjuk a világot, az emberi ter-
mészetet. Ha csak egy is közülük nem lenne – szegényebbek lennénk.

Szép, romantikus gondolat, nekem nagyon tetszik. De hát, ebbõl a romantikából
most már szinte kizárólag a raktári rendszerek fejlesztõi és az egerek profitálnak.

Vélhetõen év végére kevesebb könyv lesz a boltokban, mint most van. Rajtunk,
vásárlókon múlik, hogy ez a szûkebb kínálat sokszínû tud-e maradni. Amit megvesz-
nek, keresnek, az nem fog eltûnni.

A következõ nemzedéket pedig vissza kell vezetni az internetes hypertextektõl 
a könyvekhez, újságokhoz, folyóiratokhoz. Ezt szolgálja a Te is olvasol, ugye? címû
olvasásnépszerûsítõ program, érdemes követni, például az
ÚKP honlapján. Kellenek az ilyen kezdeményezések. Hogy
változzék valami. Mielõtt a nagy mulatozásnak – sírás lesz 
a vége.
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