
Lafferton Kálmánnal, a Supka Géza Alapítvány elnökével Koncz Tamás beszélget

AAzz  OOllvvaassááss  ÉÉjjsszzaakkáájjaa  sszzookkaattllaann  mmóóddoonn  ––

jjááttéékkookkkkaall,,  kkoonncceerrtteekkkkeell,,  ddiiaavveettííttéésssseell  ––

nnééppsszzeerrûûssííttii  aazz  oollvvaassáásstt,,  mmuuttaatt  bbee  sszzeerrzzõõ--

kkeett  ééss  kköönnyyvveekkeett..  HHooggyyaann  sszzüülleetteetttt  mmeegg  aa

ffeesszzttiivvááll  ööttlleettee??

A digitális világ folyamatos térhódítása, olva-

sási szokásaink, lehetõségeink jelentõs

megváltozása miatt csökken a könyvolva-

sásra fordított idõ, ezért nem az a kérdés,

szükség van-e a könyvolvasás népszerûsí-

tésre, hanem hogy ez hogyan történjék. Úgy

gondoltuk, olyan formát kell választanunk,

amely leginkább megfelel a mai pörgõ, na-

gyon sok mindenre nyitott, szórakozást ked-

velõ világunknak. A fesztivál mûfaj ilyen. Az

Olvasás Éjszakája elnevezéssel pedig nem

csupán egy olvasásra kiválóan alkalmas, tit-

kokkal, álmokkal, vágyakkal teli napszakot

akartunk megjelölni, amikor nyolcvan kortárs

magyar alkotó olvassa, meséli, énekli, zené-

li, táncolja, hogy mit jelent számára az olva-

sás, hanem a már közismert és bevált ren-

dezvényformával még unikálisabbá kívántuk

tenni a fesztivált.

MMááss  eesseemméénnyyeekkkkeell  öösssszzeehhaassoonnllííttvvaa,,  aazz  OOll--

vvaassááss  ÉÉjjsszzaakkáánn  kkiisseebbbb  sszzeerreeppeett  kkaappnnaakk  aa

ffeelloollvvaassáássookk,,  iirrooddaalloommeellmméélleettii  vviittáákk,,  sszzeemm--

bbeenn  aa  sszzóórraakkoozzttaattóó  pprrooggrraammookkkkaall..  ÚÚggyy  éérr--

zzii,,  hhooggyy  eeggyy  kkllaasssszziikkuuss  ffeelloollvvaassóóeesstttteell  mmáárr

nneemm  lleehheett  mmeeggffooggnnii  aazz  eemmbbeerreekkeett??

Azt gondolom, hogy a felolvasóesteknek és

az irodalomelméleti vitáknak is megvan a lét-

jogosultsága. Az Olvasás Éjszakáján is lesz-

nek felolvasások, Csányi Vilmos, Lackfi Já-

nos, Ungvári Tamás mellett Testek az éjsza-

kában címû mûsorban mindjárt kilenc szerzõ

fog felolvasni. S lesznek irodalmi és könyv-

szakmai kerekasztal-beszélgetések is. Azon-

ban a hagyományos felolvasások és viták

mellett ma már elengedhetetlen, hogy jó

hangulatú, színes programok sorozatával,

melyek középpontjában az írók állnak, iroda-

lomtól, írástól merõben eltérõ hobbyjukkal,

humorukkal, élményszámba menõ színpadi

produkciójukkal, személyes varázsukkal em-

bereket nyerjünk meg a könyvolvasásnak. 
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Mert olvasni jó!
Az Olvasás Éjszakája egy olvasásnépszerûsítõ, a nemzeti írott kultúra értéke-

it felmutató irodalmi és könyves fesztivál. Elsõdleges célja, hogy a könyves

kultúrát, az olvasást mint örömforrást mutassa be, a társadalom olvasásképét

frissítse. 2013. szeptember 13-án 15.00 órától másnap hajnalig a rendezvény

három fõhelyszínén (budapesti könyvesházakban) és számos csatlakozó

helyszínén a könyv- és folyóirat-kultúrához kapcsolódó látványos, zenés

programok, interaktív produkciók szórakoztatják és mûvelik a közönséget.

Ezen a napon az ország egyes könyvesboltjai meghosszabbított nyitva tar-

tással várják a vásárlókat. 



TTéénnyylleegg  oollvvaassáássrraa  bbuuzzddíítthhaatt  aazz,,  hhaa  eeggyy  íírróó  ffeesstt,,  ddoobbooll  vvaaggyy  bbûû--

vvéésszzkkeeddiikk??

Önmagában a festés, dobolás vagy bûvészkedés nem, azonban ha

ezt egy-egy kedvelt, megsüvegelt író teszi, aki remek mûveket ír és

bensõséges viszonya van a könyvek világához, ráadásul a produk-

ció egy oldott hangulatú, könyves környezetben történik, bõven ele-

gendõ inspirációt jelenthet, hogy a jelenlévõk egy része az író egyik

vagy másik könyvét el akarja olvasni.

MMeellyyiikk  kkoorroosszzttáállyytt  ccéélloozzzzáákk  mmeegg  aa  ffeesszzttiivváállllaall,,  kkii  aa  ccééllkköözzöönnsséégg??

A fesztivál programját úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály

megtalálja a számára fontos szerzõket, eseményeket. De mivel a 15-

29 éves korosztályt érezzük a „legveszélyeztetettebbnek”, õket sze-

retnénk leginkább megnyerni a könyvolvasásnak. (A kisgyerekeknek

még megvásárolják a szülõk a mesekönyveket, az idõsebb generá-

ció, mivel könyveken nevelkedett, nem tud meglenni nélküle.) Ezt

tükrözik vissza a programok, s ennek megfelelõen készíttettük el

mind tartalmában, mind képi világában az olvasásnépszerûsítõ fesz-

tiválunkat beharangozó videónkat is, s az sem véletlen, hogy az

internet a legfõbb promóciós eszközünk.

KKéétt  éévvvveell  eezzeellõõtttt  eeggyy  ppóóddiiuummbbeesszzééllggeettéésseenn  kkiieemmeellttee,,  vviisssszzaaeesseetttt  aazz

eellaaddootttt  kköönnyyvveekk  ppééllddáánnyysszzáámmaa  ééss  jjeelleennttõõsseenn  ccssöökkkkeenntt  aazz  oollvvaassáássrraa

ffoorrddííttootttt  nnaappii  iiddõõttaarrttaamm  iiss..  RRoommllootttt  vvaaggyy  jjaavvuulltt  aazzóóttaa  aa  hheellyyzzeett??

Sajnos nem javult. A könyvpiac tovább zsugorodott, a 2008. évi

csúcs könyvforgalomhoz képest (67,6 milliárd forint) a tavalyi majd

tíz milliárd forinttal kevesebb. De az olvasásra fordított idõ sem nö-

vekedett. Magyarország lakosságának a fele gyakorlatilag sosem

vesz a kezébe könyvet. De nem csak, hogy nem olvas, hanem már

vágya sincs rá. Ma átlagosan 4-5 órát ülünk a televízió elõtt, hosszú

órákat töltünk a számítógép elõtt, s jó, ha napi negyed óra jut könyv-

olvasásra. E lehangoló eredmények következtében döntött úgy

2011-ben a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése,

hogy nem vár tovább az állam támogató szerepvállalására, hanem

maga kezdeményezi a Supka Géza Alapítvány létrehozását olvasás-

népszerûsítés céljából.

HHooggyyaann  hhaatt  mmiinnddeezz  aa  kköönnyyvvppiiaaccrraa  ééss  kkiiaaddáássrraa??

Az olvasásra fordított idõ visszaesése a könyvvásárlás csökkenésé-

ben, azaz a könyvforgalom, a könyvpiac zsugorodásában mutatko-

zik meg. Ha kevesebb bevételhez jutnak a könyvkiadók az egyik év-

ben, akkor nyilvánvaló, hogy a rákövetkezõ évben kevesebb

és/vagy kisebb példányszámú könyvet fognak tudni megjelentetni.

Amennyiben ez a csöppet sem kívánt ciklus éveken keresztül ismét-

lõdik, akkor a kis, tõkeszegény kiadók inkább elõbb, mint utóbb,

szegre akaszthatják a kiadójuk ajtajának kulcsát.

AAzz  oollvvaassááss  nnééppsszzeerrûûssééggéétt  bbeeffoollyyáássoolljjaa  aazz  aakkttuuáálliiss  iirrooddaallmmii  tteerrmmééss

sszzíínnvvoonnaallaa,,  vvaaggyy  ééppppeenn  úújjsszzeerrûûssééggee  iiss..  MMiillyyeennnneekk  llááttjjaa  aa  kkíínnáállaattoott

––  eezzeenn  aa  ttéérreenn  iiss  ttaappaasszzttaall  vviisssszzaaeesséésstt??

Szépirodalmi mûvek kínálatában az elmúlt évek vonatkozásában

nem érzékelek érdemi visszaesést. Ha például a könyvhétre megje-

lenõ katalógusokra és az azokban megjelenõ könyvekre gondolok,

úgy látom, töretlen magyar szépirodalmi kiadványok sokfélesége,

gazdagsága. Ráadásul, a szépirodalmi könyvek színvonalában mu-

tatkozó hullámzó minõség, esetleges visszaesés csak kevéssé befo-

lyásolja az olvasás népszerûségét egyszerûen azért, mert a szépiro-

dalmi mûvek aránya az összes könyvhöz viszonyítva mintegy 20

százalék.

EEggyysszzeerrii  aallkkaalloomm  vvaaggyy  eeggyy  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt  eellssõõ  áálllloommáássaa  lleesszz

AAzz  OOllvvaassááss  ÉÉjjsszzaakkáájjaa??

A Supka Géza Alapítvány hagyományteremtõ céllal indítja útjára Az

Olvasás Éjszakája rendezvényt. Azonban nagy kérdés, hogy sikerül-

e a jövõben összekalapoznunk a szükséges anyagi forrásokat. Az

idén 12 millió forint helyett – a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szer-

zõk és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (3 millió) és a Nemzeti Kultu-

rális Alap (1 millió) támogatása révén – mindössze 4 millió forintot

tudtunk elõteremteni. Ha a nagy könyvterjesztõ hálózatok nem vállal-

nak további jelentõs anyagi áldozatot, és nem bocsátják a fesztivál

rendelkezésére az infrastruktúrájukat, valamint nem áll a kezdemé-

nyezés mellé a Szerencsejáték Zrt., akkor idén sem tudnánk meg-

rendezni az olvasásnépszerûsítõ programsorozatot. 
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AAzz  OOllvvaassááss
ÉÉjjsszzaakkáájjaa::
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