
A jubiláló könyvszalon az idén is a Gyõri
Nemzeti Színházban várta látogatóit, akik a
három nap alatt szép számmal vettek részt 
a több mint nyolcvan programon. A hagyo-
mányhoz hûen november 5-én reggel kilenc
órakor olvasáskonferenciával vette kezdetét
a rendezvény, melyet a társszervezõk részé-
rõl Bakos Klára, az MKE (Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete) elnöke nyitott meg. El-
sõként Nagy Attila szociológus beszélt az 
olvasáspolitika mozgásterérõl, amit Péterfi
Rita szociológus elõadása követett Nemzet-
közi tapasztalatok az olvasásfejlesztésben
címmel. Mit tudnak a skandinávok? Olva-
sásfejlesztés Dániában, Norvégiában és
Svédországban – ez volt a témája Tóth Máté
(Könyvtári Intézet, Kutatási és Szervezetfej-
lesztési Osztály) és Németh Márton könyvtá-
ros elõadásának, melyben többek között ki-
tértek a skandináv olvasásfejlesztési portálok
szolgáltatásaira, konkrét példákkal illusztrál-
va õket.

Végül pedig Az olvasás védelmében cím-
mel Nádor Ildikó, a Pest Megyei Könyvtár

igazgatóhelyettese tartott elõadást. A konfe-
rencia résztvevõi a Pont Kiadó által kiadott,
azonos címû tanulmánykötetet kapták aján-
dékba. 

A tizenegy órakor kezdõdõ ünnepélyes
megnyitón átadták az Alkotói Díjat. Az el-
múlt években Kertész Imre, Esterházy Péter,
Szabó Magda, Závada Pál, Csukás István,
Spiró György, Csoóri Sándor, Kányádi Sán-
dor és Jókai Anna vehette át az irodalmi el-
ismerést. Lebó Ferenc szobrászmûvész kis-
plasztikájával az idén Ágh István József 
Attila- és Kossuth-díjas költõt tüntették ki. 

„Amikor egy ilyen díjat átvehet az em-
ber, az az önbizalmát erõsíti – mondta sze-
rény mosollyal Ágh István – , mert az írói te-
vékenység nagyon magányos, és a vissza-
igazolások nem azonnaliak, mint egy szí-
nésznél. Inkább, mint egy festõnél, a dolgok
lassan érnek be. A sorsnak köszönhetem,
hogy lassan-lassan én is beérek.”

A rendezvény három napja alatt számos
könyvbemutató, gyermek- és felnõttprog-
ram várta a közönséget, a könyvszalon ven-
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dége volt többek között Kalász Márton, 
Sólyom László, Béres Klára, Szabó T. Anna,
Pálffy István, Margittai Gábor, Burger Bar-
na, Rapcsányi László, Czigány György, Bos-
nyák Viktória, Mautner Zsófia, Falvai 
Mátyás, Dinnyés József, Bereményi Géza,
Darvas Ferenc, Dolák-Saly Róbert és Szilá-
gyi Tibor, aki saját verseibõl állította össze
estjét.

A gyermekeket a Nagyszínpadon a Fabu-
la Bábszínház Mazsola címû elõadása, vala-
mint a Katáng és a Kolompos Együttes kon-
certjei várták, a Mesekuckóban pedig egész
nap kézmûves foglalkozások, papírszínház,
mese és játék.

A szervezõk egyik fõ célja, hogy minél
több korosztály érdeklõdését felkeltsék a
rendezvény és ezen keresztül az olvasás
iránt. Ezért keresik az együttmûködés lehe-
tõségét olyan intézményekkel, melyek ha-
sonló célkitûzéseket fogalmaznak meg. Az
eddigi években több alkalommal mozgóki-
állításaival gazdagította, most elõször pedig
saját standján várta a látogatókat ötletes és
igényes kiadványaival a Petõfi Irodalmi Mú-
zeum.

Szintén elõször a gyõri Kazinczy Ferenc
Gimnáziummal együttmûködésben kortárs
irodalmi vetélkedõt szerveztek, melynek té-
mája Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen
címû könyve volt. Az eseményen zsûritag-
ként részt vett a szerzõ is. Jó volt látni a 
diákok lelkesedését, felkészültségét és krea-
tivitását, melyet a játékos feladatok alapo-
san próbára tettek.
A könyvszalon második napján Sólyom
László Egy elnökség lenyomata címû köny-
vét mutatta be. „Nehéz öt évet tudhatok ma-
gam mögött, gyakran »ellenszélben« tevé-
kenykedtem. Sokszor kellett összeszorított
fogakkal tûrni. Ebben a médiának is szerepe
volt: vagy nagyon támogattak, vagy »agyon-
hallgattak« – így fontosnak éreztem, hogy

magam szedjem össze azt, amit kiemelkedõ-
nek tartottam az elmúlt idõszakban. Ez a kö-
tet nem kizárólag a szakmai közönségnek
szól, mint az elõzõ mûveim, most a közélet
felé nyitottam” – mondta Sólyom László.
„Azért az elmúlt öt évnek voltak jó és szép
pillanatai is – errõl tanúskodik az a 64 kép,
ami a kötetben szerepel” – zárta szavait a
volt köztársasági elnök, aki a bemutató után
névre szólóan dedikálta könyvét az olvasók-
nak. 

Szombat este Berecz András mesélt. 
A telt ház mutatta, hogy az emberek meny-
nyire szomjaznak a mély humorral átszõtt
tanulságos történetekre. Igazi mesemondót
láthattak a gyõriek, aki teljesen ráhangoló-
dott közönségére, és el is varázsolt minden-
kit, olyannyira, hogy a végén vele együtt da-
lolt a több száz nézõ.

A jelenlévõk valószínûleg szívesen emlé-
keznek majd Schäffer Erzsébetre is, aki hol
megnevettette, hol meghatotta a hallgatósá-
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got, közvetlen, családias légkört teremtve a
több száz fõs színházteremben. 

Akik pedig megnézték Bereményi Géza
és Darvas Ferenc zenés estjét, bepillanthat-
tak a filmkészítés kulisszatitkaiba, és élvez-
hették a nagyszerû szerzõpáros örökzöld
dallamokkal fûszerezett történeteit. 

A visszajelzések azt mutatják, hogy a tíz
év alatt a gyõriek nemcsak megszerették
a könyvszalont, hanem büszkék is rá.
A becslések szerint 15–20 ezer lá-
togató járt a kiállító standok kö-
zött és a programokon. A
szervezõk azt remélik, hogy
a következõ években egy-
re többen látogatnak
majd el a háromnapos
gyõri könyvünnepre a
megyehatáron túlról
is. 

A X. Gyõri Könyv-
szalonon a kiállító ki-
adók között volt a
Kossuth, a Móra, 
a Helikon, a Holnap, a
Pesti Kalligram, a Líra
Könyv, a Scolar, a
Könyvmolyképzõ, az Új
Palatinus, a Grimm, az
Oxford University Press, a
Harmat, a Kálvin, a Püski, a
Xantusz Könyv, a Kráter Mû-
hely, a Pont és a Nemzeti Tan-
könyvkiadó, nagy árkedvezmények-
kel várva a vásárlókat. Gyõr testvérvá-
rosai közül kettõ képviseltette magát:
Ingolstadt és Poznan.

A rendezvény kiemelt támogatója Gyõr
Megyei Jogú Város Önkormányzata. A helyi
média ez alkalommal is nagy figyelmet
szentelt a háromnapos eseménynek. A Kis-
alföld napilap, mely 40 ezer példányban je-
lenik meg, négyoldalas mellékletben közölt

programajánlót. A Revita TV rövidfilmet
készített, a Hírcity interjúit pedig bárki meg-
tekintheti a világhálón (www.hircity.hu).

Az idén az országos média is több alka-
lommal tudósított a könyvszalon program-
jairól.
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