
Mióta vesznek részt az Olvasás Éjsza-
kája rendezvényen?

Az Alexandra hálózat 2013-ban a Supka

Géza Alapítvány felkérésére csatlako-

zott az Olvasás Éjszakájához. Akkor a

három legfontosabb, Budapest bel-

városában lévő üzletünk készült izgal-

mas és szokatlan programokkal. Az első

Olvasás Éjszakája sikerén felbuzdulva a

következő években is csatlakoztunk a

rendezvényhez. Mindegyik emlékeze-

tes: volt, hogy az áruház szabaduló-

szobává alakult, máskor író és olvasó

közösen sütött süteményt, tavaly

teltházas Beatles-koncertet rögtönzött

Vámos Miklós és Karácsony James.

Örömteli látni, mennyien kíváncsiak az

Olvasás Éjszakájára. Tavaly két vidéki

boltunk csatlakozott a programhoz:

Debrecenben és Szegeden az ott élő

művészek, irodalmi csoportosulások

szervezték a programot. Idén pedig a

Székesfehérvár belvárosában található

bolt készül beszélgetésekkel és hosz-

szabb nyitva tartással.
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Milyen programokkal készülnek?
Amikor ez az interjú készül, még javában

zajlik a szervezés Budapesten és Székes-

fehérváron, izgulunk, hogy klassz prog-

ramot állítsunk össze. Könyves kalandok –

ez az idei szlogen, és ennek jegyében

szervezzük a programokat mindkét

helyszínen. Budapesten különös idő- és

térbeli utazásokról lesz szó. Kalandjairól

mesél majd Fabricius Gábor reklámszak-

ember, aki idén regényíróként debütál. A

backbacker.hu bloggere, Vigh Bori biz-

tosan ad majd gyakorlati tanácsokat is

azoknak, akik útra akarnak kelni. Szöllősi

Mátyás Budapesten és külföldön is

készített fotókat, az arcok és helyszínek

aztán beszivárogtak az irodalmi szöve-

geibe is. Perintfalvi Rita pedig arra a

kérdésre keresi a választ, bűnös volt-e

Éva a bűnbeesésben. Lélektani kalan-

dokat ígér a székesfehérvári program:

Sohonyai Edittel az önbizalomról és

testbeszédről, Csitáry-Hock Tamással

pedig az életérzésről beszélget Temes-

vári Márti.
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Mi és kik lesznek a legfontosabbak?
A nézők és az olvasók, akik ezen az estén

eljönnek az Olvasás Éjszakára és társaink

ebben a könyves kalandban.

Hol lesznek a programok?
Budapesten a Károly körúti Alexandra

Irodalmi Kávéház lesz a helyszínünk. Úgy

tervezzük, hogy a programmal az egész

boltot betöltjük: az is kényelmesen érzi

magát, aki egy sarokba húzódva, csende-

sen szeretne elmélyedni egy könyvben, és

az is, aki az első sorból akarja élvezni a ren-

dezvényt. Idén a székesfehérvári boltunk

tart nyitva az Olvasás Éjszakáján 22 óráig. 

Lesz-e valami meglepetés? Akár prog-
ram, akár szerző...

Egy, az éjszakába nyúló programfolyam

mindig tartogat váratlan fordulatokat.

Ezek persze elsősorban szervezési, tech-

nikai „meglepetések”, de minden évben

volt olyan pillanat, mondat, találkozás,

amelyre senki sem készült, és amely

mindig emlékezetes marad. Az Olvasás

Éjszakáján az Alexandra idén is könyves

kalandok várják az olvasókat.

Az Alexandra cégcsoportnak nemcsak a legnagyobb magyarországi bolthálózat, hanem kiadók is részei,
mint az idén hatvanéves Európa Könyvkiadó. Ebben az összetett szerepkörben különösen fontos minden
olvasást népszerűsítő esemény. Az Alexandra Pódium és az Alexandra Irodalmi Kávéház is olyan közösségi
tér, amely „hétköznapokon” is lehetőséget ad könyvbemutatóknak, izgalmas beszélgetéseknek, könyvhöz
kapcsolódó találkozásoknak. Az Olvasás Éjszakája hasonlít ezekhez, és persze különbözik is  „megszokott”
programoktól: szabadabb, közvetlenebb, vagányabb, sűrűbb.


