
Üdvözlet az Olvasónak!

Világos, hogy egy kulturális alapítvány munkatársa (ma, Magyarországon) nem tud 

a Tantra elvei szerint élni. Lehetetlenség számára, hogy a pillanat szépségét élvez-

ze, helyzetébõl adódóan képtelen rá. Mert amíg a normális emberek pihennek, õ a

következõ projekt után szalad. A Supka Géza Alapítvány munkatársai például idén

az egész strandolós, szabadságolós idõszakot azzal töltik, hogy az õszre 

készülnek. Mert ezen az õszön olyasmit hív életre a könyves közösség, amilyenhez

hasonló sem létezett a magyar olvasók világában. Az õsz a könyvesek számára 

a piaci pangás, a karácsonyra készülõdés terminusa – volt eddig.

2013. szeptember 13-án nyitunk egy új ablakot az olvasás univerzumára.

Az Olvasás Éjszakája egy olvasásnépszerûsítõ, a nemzeti írott kultúra értékeit fel-

mutató irodalmi és könyves fesztivál. Elsõdleges célja a könyves kultúra kapcsolt,

negatív jelentéseinek (muzealizálódott, unalmas) megváltoztatása, a társadalom 

olvasásképének frissítése. 2013. szeptember 13-án 14.00 (?) órától másnap hajnalig

a rendezvény négy helyszínén (budapesti könyvesházakban plusz a Corvintetõ szó-

rakozóhelyen) a könyv- és folyóirat kultúrához kapcsolódó látványos, zenés progra-

mok, interaktív produkciók szórakoztatják és mûvelik a közönséget. Ezen a napon 

az ország könyvesboltjai meghosszabbított nyitva tartással várják a vásárlókat. 

Az Olvasás Éjszakája a magyar nemzeti írott kultúra szépirodalmi területének 

ismert és elismert alkotóit hozza kommunikációs helyzetbe a befogadókkal és a le-

endõ befogadókkal. 

Mivel Az Olvasás Éjszakája helyszínei ismert könyvesházak, a rendezvénnyel

azokra a helyekre viszünk nagy tömegeket, ahol a fesztivál ideje után is találkoz-

hatnak az magyar írott kultúra mûveivel. 

A fesztiválon minden az éjszakáról szól majd. Az éjszaká-

nak titkai vannak. Ismeretlen állatok ébrednek a kertben, a

szoba felé vámpír oson, a telihold fényénél szerelmesek omla-

nak egymás karjába. Félelmek, álmok, csillaghullás – az éj-

szaka a lehetetlen megvalósulása. Az Olvasás Éjszakáján

negyven kortárs magyar író meséli, olvassa, mutatja, mit jelent

számára az éjszaka. 

És azt, hogy: Amikor nem alszol – olvass!
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