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Könyvmoly
A Kossuth Kiadó
részéről László Ágnes
m a r k e t i n g v e z e t ő
kértük, tájékoztassa
az olvasókat  a kiadó
programjáról.

Nagyszerű kezdemé-
nyezésnek tartjuk az
Olvasás Éjszakája pro-
gramot, mert így az
olvasás valóban közös-
ségi élménnyé válik. A
különleges programok,
a zenei produkciók, a
kötetlen beszélgetések
írókkal, alkotó művészekkel az olvasását, magyar kultúrát nép-
szerűsítik és olvasására ösztönöznek olyanokat is, akik eddig
még nem találták meg ebben az örömöt. A Kossuth Kiadó szlo-
genje: „A tudás örömét kínáljuk!". Tesszük ezt az év minden
napján, de az Olvasás Éjszakáján nem a már megszokott módon,
hanem oldottabban, látványosabban, izgalmas kulturális kalan-
dokat ígérve.

Mióta vesznek benne?
2013 óta, azaz idén negyedik alkalommal.

Milyen programokkal készülnek?
Tárlatvezetéssel, premier előtti könyvbemutatókkal, élő zenei
koncerttel.

Mi vagy  kik lesznek a legfontosabbak a rendezvényen?
Este 7 órai kezdettel Esterházy Péterre emlékezünk. Kornis
Mihály, Péterfy Gergely, Szabó Ádám és  Márton László olvassák
fel A megrendülés segédigéi című könyvben megjelent írásaikat. 
A kötetben több mint hatvan író, művész emlékezése olvasható
Esterházy Péterről, és a kötet hangoskönyv melléklettel is
kapható.

Hol lesznek a kiemelt  programok?
Az Örkény István Könyvesboltban (1137 Budapest, Szent István
krt. 26.)

Lesz e valami meglepetés? Akár a programok között, akár a
szerzők között...

Igen. Amikor egy ismert író, közéleti személyiség az unokájával
közösen ír könyvet. Lévai Katalin és Haszán Míra Át a smaragd-
hídon című kötetének bemutatója.  –  F.I.

Lele Józsefet, a Könyvmoly
Kiadó ügyvezető igaz-
gatóját kérdezzük: Miért
fontos a kiadónak az
Olvasás Éjszakája?
Mert ez az élményt keresők
találkozója, összeültet bará-
tokat, beavat titkokba, írói
világokba és olvasási szoká-
sokba, játszani hív és gon-
dolkodni enged. Van egy
varázslatos meghittsége,

ahol a legjobb társaságban tudunk akár magunkban is jól ellen-
ni. Ha ránéznénk a Föld nevű bolygóra valahonnan a világűrből,
valószínűleg sokkal fényesebbnek látnánk, mint általában:
ezen az éjszakán bevilágítják az olvasólámpák. Nagyon jó abba
belegondolni, hogy október 8-án sokan töltenek akár több órát
is könyvekkel, olvasással. 

Milyen programokkal készülnek?
Mondhatnám, hogy összművészeti programmal, hisz lesz
gyerekeknek rajzos-zenés-játékos mesematiné; találkozhatnak
lelkes olvasók kedvenc íróikkal, részesei lehetnek művek pre-
mierjének, de a játék és nyeremény sem marad el: remek
kötetek várják a szerencsés résztvevőket.

Mi és kik lesznek a legfontosabbak?
Az Olvasás Éjszakáján nálunk minden szereplő főszereplő, és
olyan „darabokat” játszunk, ahol a „nézők” is „színpadon
lesznek, rájuk is izgalmas szerep vár. Jönnek a Könyvmolyképző
Kiadó meseírói, Kozári Dorka és K. László Szilvia; velük lesznek a
kötetek illusztrátorai, László Maya és Szőnyi Gergely. On Sait is
faggatjuk lebilincselő írói világáról. Helena Silence és Kemese
Fanni megfejti, ki születik előbb, az író vagy az olvasó. Holló –
Vaskó Péter elmondja, miért szemesnek áll a világ, és bevezet a
Fumax kiadó végtelen tereibe.

Hol lesznek a programok?
Két üzletben, a Westend és a Pólus Bevásárlóközpontokban
levő Könyvmoly könyvesboltokban. 

Lesz e valami meglepetés? Akár program, akár szerző...
Igen, természetesen. De vajon, milyen meglepetés lenne az,
amit már most elárulnék? Annyit talán mégis: néhány mű rész-
letét ezen az éjszakán hallhatják először az olvasók; és ajándék
nélkül senkinek sem lesz esélye elhagyni a helyszíneket.  –  F.I.
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