
új könyvpiac 2018/szeptember8

A Könyvmolyképző Kiadó izgalmas közösségi

programokkal várja a pesti Alexandra Pódiu-

mon a fiatalokat és felnőtt olvasókat, míg a

székesfehérvári Alexandra Könyvesboltban

gyerekek számára lesznek izgalmas prog-

ramok.

Az Alexandra Pódiumon két órától fiatal

írók, és írni vágyók kötetlen találkozója lesz az

Aranymosás Klub keretében. Az Aranymosás

az ország legnagyobb, hét éve működő

regénypályázata, mely eddig harminchárom

írót fedezett fel, és juttatott el a publikálásig.

Lehet kérdezni a szerkesztőktől, íróktól a

könyvkiadásról, a kiadó íróiskolájáról, vagy

épp a pályázatról.

Utána három órától az olvasáshoz kap-

csolódó lélektani témákról beszélgetünk

Varga Bea vezető szerkesztővel és viselke-

déselemzővel. Szó esik arról, mire vágynak az

olvasók, és miért bizonyos könyveket vesz-

nek/veszünk le a polcról. Betekinthetünk A

siker tintája. Kalandos lépések az írói karrier útján

című könyv kulisszatitkaiba is.

Négy órakor a könyvimádók lelkes cso-

portját, a bloggereket várjuk közös beszél-

getésre, kötetlen találkozásra, ahol meg lehet

vitatni a bloggerélet örömeit és bánatait.

Mihóczy Mercédesz (Deszy), az ismert köny-

ves blogger szeretettel vár minden aktívan

publikálót, és olyan fiatalt, aki blogolni

vágyik.

Ötkor sok olvasó álma megvalósul és

elindul a régóta várt Vörös Pöttyös Klub, ami-

re szeretettel várunk minden lelkes könyvra-

jongót. Róbert Katalin író, szerkesztő, a klub

vezetője mesél majd az idei tervekről, a friss

VP megjelenésekről, de ki lehet faggatni a ha-

marosan megjelenő új könyvéről is, mely

szintén a Vörös pöttyös sorozatban lát

napvilágot.

Hatkor egy másik népszerű ifjúsági író-

val, Rácz-Stefán Tiborral beszélgetünk, aki

regényeiben hatalmas érzékenységgel bon-

colgatja a másságot, legyen az kövérség,

melegkérdés, rasszizmus. Október másodi-

kán jelenik meg az Élni akarok! címet viselő

regénye, mely egy rákos lányról szól, illetve

ősz végén a Mikrofonpróba második része,

ahol öt fiatal iskolai mindennapjait és egy

zenei vetélkedőt követhetünk nyomon.

Hét órakor a Könyvmolyképző legnép-

szerűbb könyveiről szóló irodalmi vetélkedő

zajlik, melyet Mihóczy Mercédesz vezet.

Izgalmas kérdések, sok nevetés, és jópofa

könyves nyeremények várhatók.

Nyolc órakor felolvasóesttel zárul a prog-

ram. A Kalligram Kiadótól jelen lesz Bódi

Péter, Gerőcs Péter, Mesterházy Balázs és

Szendi Nóra, akik a saját műveikből tartanak

felolvasást.

Székesfehérváron az óvodás és alsós
gyerekeket szeretettel várjuk az Alexandra
Könyvesboltba.

Három órától Lovranits Júlia, ismert

mesemondó, és madártani csilingelő játékos

előadásában megismerhetik a gyerekek az

erdő varázslatos titkait. Főleg a természettel

foglalkozik, illetve íróként magyar népi

hiedelmeken alapuló gyerektörténeteket ír.

Első könyve a Lea és viharbanyák népmesei

alapokon nyugvó boszis történet alsósoknak,

míg második mesekönyve, A tündérkapu titka

fiatalabbaknak szólt. 

Mitől kék a Kékmanó? A következő prog-

ramban a gyerekek izgalmas kalandozásra

indulnak K. László Szilvia íróval a mesék és

versek tengerén. A Kékmanó könyvsorozatban

Marci, egy kisfiú napi problémáit segíti

megoldani Kékmanó.

Majd a népszerű Nózi nyomoz sorozat

írója, Kántor Kata mesél a rendőrségi nyom-

felderítésről. A Nózi gyerekkönyvek ihletője,

József, a valódi, apró nyomozókutya pedig

élőben bemutatja, hogyan lehet kiszagolni a

rosszat, és persze megszeretni az olvasást.

A programokon ingyenes tombola a

gyerekeknek, mellyel könyves kincseket nyer-

hetnek.

Egy éjjel, amikor mindenki olvas

Olvasás Éjszakája

Könyvmolyképző Kiadó

Róbert Katalin


