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AA  NNaapp  rraa  ffoorr  ggóó  22000055--bbeenn  lléé  ppeetttt  aa  mmaa  ggyyaarr  ppii  aacc  --

rraa,,  eeggyy  ssppaa  nnyyooll  kköönnyyvv  kkii  aaddóó  ((SSuussaaeettaa))  llee  áánnyy  vvááll  --

llaa  llaa  ttaa  kkéénntt..  MMii  llyyeenn  kkii  hhíí  vváá  ssookk  kkaall  jjáárrtt  aa  ssppaa  nnyyooll  ccíí  --

mmeekk,,  sszzeerr  zzõõkk  bbee  vvee  zzee  ttéé  ssee  aa  ssookk  sszzeemm  ppoonntt  bbóóll

mméégg  mmaa  iiss  oorr  ttoo  ddooxx  hhaa  zzaaii  ggyyee  rreekk  kköönnyy  vveess  vvii  lláágg  --

bbaa??

Min den új sze rep lõ szá má ra nagy ki hí vás a ma -

gyar könyv pi ac ra be ve zet ni egy új ki adót, ami -

nek el sõ sor ban a kon cent rált, ke vés sze rep lõs

ter jesz té si há ló zat az oka. A köny ve ink azon ban

új szín fol tot vit tek a ha zai kí ná lat ba, a könyv ol va -

só és -vá sár ló  kö zön ség po zi tí van fo gad ta a szí -

nes és szó ra koz ta tó jel le gû ki ad vá nyo kat, így

egy szer re volt kön  nyû is a fel adat. 

AA  NNaapp  rraa  ffoorr  ggóó  ppoorrttffóólliióójjaa  vvááll  ttoo  zzootttt  aazz  eell  mmúúlltt

nnyyoollcc  éévv  aallaatttt??  MMee  llyyeekk  aazzookk  aa  sszzeegg  mmeenn  sseekk,,

aahhooll  aa  vveerr  sseennyy  ttáárr  ssaakk  eelléé  ttuudd  ttaakk  kkee  rrüüll  nnii  eeggyy  öött  --

lleett  tteell,,  eeggyy  ccíímm  mmeell,,  eeggyy  ssoo  rroo  zzaatt  ttaall??

Kez det tõl a leg ki sebb kor osz tályt cé loz tuk meg, „nul lá tól” 6-8 éves

ko rig, azon ban az utol só évek ben a fel sõ kor ha tárt igyek szünk emel -

ni. A portfóliónk más ban nem na gyon vál to zott az el múlt majd nem

egy év ti zed ben: ar ra kon cent rá lunk el sõ sor ban, hogy mi nél szín vo -

na la sabb és tar tal ma sabb köny ve ket kí nál junk az ál ta lunk kép vi selt

té ma kö rök ben kis ol va só ink nak. Az anya vál la la tun kon kí vül más kül -

föl di ki adók kal is együtt mû kö dünk, és sa ját fej lesz té sû köny vünk, il -

let ve so ro za tunk is van már (Ma gyar klas  szi ku sok). Igyek szünk min -

dig a ma gyar ol va sók igé nye it fi gye lem be ven ni, ami kor ös  sze ál lít juk

az éves ter vün ket. Úgy ér zem, hogy a köny vek ki vá lasz tá sá ban si -

ke re sek va gyunk, hi szen az éves ki adá sunk ál ta lá ban fe le után nyo -

más ok ból áll.

SSoo  kkaann  eell  mmoonndd  jjáákk,,  hhooggyy  aa  mmaa  ggyyaarr  kköönnyyvv  kkee  rreess  kkee  ddeell  mmii  sszziisszz  ttéé  mmaa

eeggéé  sszzeenn  ssaa  jjáá  ttoo  ssaann  llaass  ssúú  ééss  kköö  rrüüll  mméé  nnyyeess..  ÖÖnn  nnyyiill  vváánn  sszzeemm  bbee  ssüüll

aazz  aannyyaa  vvááll  llaa  llaatt  kkii  hhíí  vváá  ssaa  ii  vvaall,,  ééss  ffoorr  ddíítt  vvaa  iiss,,  aa  ssppaa  nnyyooll  ppaarrtt  nnee  rreekk  vvééll  --

hhee  ttõõ  eenn  lláátt  jjáákk  aa  mmaa  ggyyaarr  kköö  rrüüll  mméé  nnyyee  kkeett..  NNeemm  zzeett  kköö  zzii  nnéé  zzõõ  ppoonntt  bbóóll

mmii  llyyeenn  nneekk  lláátt  sszziikk  aa  mmaa  ggyyaarr  kköönnyyvv  ppii  aacc??

Na gyon erõ sen el adás-ori en tált vál lal ko zás az egész cég cso por -

tunk, így kü lö nö sen in du lás kor az ener gi á ink dön tõ több sé gét ne -

künk is er re a te vé keny ség re kel lett for dí ta nunk. A Nap ra for gó

Könyv ki adó part ner kö re és a ke res ke del mi for ga lom ös  sze té te le

meg le he tõ sen el tér a ha zai át lag tól, sok kal ke vés bé kon cent rá ló dik

né hány nagy ve võ re. Ez szisz te ma ti kus pi ac épí tés ered mé nye, en -

nek kö szön he tõ en nagy ság ren di leg egy har mad-egy har mad-egy har -

mad arány ban osz lik meg a for gal munk a ki emelt, kö ze pes és kis ve -

võ ka te gó ri ák kö zött, ös  sze sen 5-600 part ner rel dol go zunk együtt.

Ter mé sze te sen ezt az in ten zív pi ac le fe dést a ter mék kö rünk jel le ge

te szi le he tõ vé, va gyis az, hogy po pu lá ris gye rek köny ve ket adunk ki.

Mind emel lett ren ge teg mun ka áll mö göt te: egy na gyon ha té kony, lel -

kes kis csa pat.

A ma gyar pi ac hoz ha son ló an kon cent rált pi ac nem zet kö zi szin -

ten nem na gyon lé te zik, ezt kint rõl és bent rõl is na gyon jól le het lát -

ni. De min den pi ac más, min den ki adó ve ze tõ nek a sa ját or szá gá ban

a sa ját stra té gi á ját kell si ke re sen vé gig vin ni, kön  nyû pi ac egy sze rû -

en nincs. Az anya vál la la tunk rend kí vül ru gal mas, tu laj don kép pen a

hét köz nap ok ban az én mun kám és a hely ze tem nem sok ban más,

mint bár me lyik más ha zai kis vál lal ko zá sé.

AA  ssii  kkee  rreess  llee  áánnyy  vvááll  llaa  llaatt  ookk  eeggyy  iiddõõ  uuttáánn  ssookk  eesseett  bbeenn  bbee  ffoo  ggaa  ddóó  bbóóll  kkii  --

aajjáánn  llóó  vváá  iiss  vvááll  nnaakk..  TTaa  llááll  kkoo  zziikk  oollyyaann  tteell  jjee  ssíítt  mméé  nnyyeekk  kkeell  aa  mmaa  ggyyaarr

ggyyee  rreekk--  ééss  iiff  jjúú  ssáá  ggii  kköönnyy  vvéé  sszzeett  bbeenn,,  aammiitt  éérr  ddee  mmeess  llee  hheett  kkii  aajjáánn  llaa  nnii  aa

ssppaa  nnyyooll  ppaarrtt  nneerr  nneekk  iiss??

Ter mé sze te sen ké szül nek ilyen köny vek Ma gya ror szá gon, de mi vel

mi csak na gyon ke vés cí met fej lesz tünk és azt is ki fe je zet ten sa ját,

ha zai pi a ci igé nye ink mi att, ez ed dig nem na gyon jö he tett szó ba,

nem ter ve zek er re hang súlyt fek tet ni a jö võ ben sem. Vé le mé nyem

sze rint ah hoz, hogy nem zet kö zi szin ten ered mé nye sen lép je nek fel a

ki adók, szer zõk és il luszt rá to rok, sok kal fris sebb, mo der nebb, köny  -

nye debb köny vek re len ne szük ség, mint a cikk ele jén em lí tett „or to -

dox” gyer mek könyv-kí ná lat. A gye rek köny vek a gye re kek nek szól -

nak, a gye re kek dön tik el, hogy tet szik-e ne kik, sok kal in kább kel le -

ne a vé le mé nyük re, a vá lasz tá suk ra hall gat ni, és nem fel nõtt ként

gon dol kod va a sa ját íz lés vi lá gun kat rá juk erõl tet ni. Aki nek si ke rül

meg ta lál ni az egész sé ges egyen súlyt ab ban, hogy va la mi kön  nyen

fo gyaszt ha tó, de ugyan ak kor jó mi nõ sé gû le gyen gye rek, szü lõ és

pe da gó gus szá má ra egy aránt, az min den kép pen si ker rel in dul hat a

nem zet kö zi pi a con is, sze ren csé re van er re pél da.
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MMiinntt  hhaa  vvááll  ttoozz  nnaa  aa  mmaa  ggyyaarr  kköönnyyvv  kkee  rreess  kkee  ddee  lleemm  sszzeerr  kkee  zzee  ttee..  AA  hhaa  --

ggyyoo  mmáá  nnyyooss,,  kköönnyy  vveess  bbooll  ttii  ffoorr  ggaall  mmaa  zzááss  mmeell  lleetttt  ttíízz  éévv  aallaatttt  jjee  lleenn  ttõõss  sséé

vvááll  ttaakk  aa  hhii  ppeerr  mmaarr  kkee  tteess  eell  aaddáá  ssookk,,  aazz  uuttóóbb  bbii  nnéé  hháánnyy  éévv  bbeenn  ppee  ddiigg

mmeegg  sszzii  lláárr  dduulltt  aazz  úújj  ssáá  ggooss  ssttaann  ddooss  kköönnyyvv  eell  aaddáá  ssii  ggyyaa  kkoorr  llaatt  iiss  ––  mmii  --

kköözz  bbeenn  aazz  uutt  ccaaii  áárruu  ssíí  ttááss  tteell  jjee  sseenn  mmaarr  ggii  nnaa  llii  zzáá  llóó  ddootttt..  HHoo  ggyyaann  lláátt  jjaa,,

mmii  aa  jjöö  vvõõ  jjee  kköönnyyvv  kkee  rreess  kkee  ddee  lleemm  nneekk  ––  mmii  llyyeenn  ffeell  aaddaa  ttoo  kkaatt  aadd  eezz  aa  jjöö  --

vvõõ  aa  kkii  aaddóókk  sszzáá  mmáá  rraa??

Saj ná lat tal ta pasz tal tam az idei év ben, hogy mi köz ben a ki adó for -

gal ma szé pen emel ke dett, a ha gyo má nyos könyv szak mai sze rep lõ -

ké vis  sza esett an nak el le né re, hogy kö zel két száz köny vet ad tunk ki

az idén, te hát kész le tek bõ ven van nak az üz le tek ben. A ki esést mi

tud tuk pó tol ni más, nem könyv szak mai sze rep lõk kel, de a jö võ re

néz ve ez vész jós ló. A bolt há ló za to kon kí vül füg get len köny ves bol to -

kat gya kor la ti lag már csak el vét ve ta lá lunk, a ko ráb ban leg si ke re -

seb bek is ko moly gon dok kal küz de nek. A hi per mar ke tek már rég óta

na gyon nagy for gal mat bo nyo lí ta nak, egy re in kább át cso por to sul a

kis ke res ke de lem ezek re a pi a cok ra, de nem csak könyv ben, sõt, ta -

lán a könyv ke res ke de lem egy re in ten zí vebb át cso por to su lá sa a hi -

per mar ke tek be pont an nak az ered mé nye, hogy min den fon tos ter -

mék kör ezt már meg elõz te. Ös  szes sé gé ben a for ga lom szem pont já -

ból egy ki adó nak az a fon tos, hogy pi a cot ta lál jon ma gá nak és el

tud ja ad ni a köny ve it, ez a fo lya mat in kább a köny ves bol to kat és há -

ló za to kat érin ti ér zé ke nyeb ben. Emel lett na gyon ko mo lyan kell ven ni

az online ér té ke sí tés tér hó dí tá sát, va la mint a köny vek adap tá lá sát e-

book for má tum ba. Gye rek köny vek ese té ben ez rend kí vül iz gal mas

és kre a tív fel adat, az el sõ lé pé se ket már meg tet ték né há nyan eb ben

az irány ban, a mi anya vál la la tunk is, de a vál to zá sok olyan hir te len

fog nak ezen a te rü le ten a nya kunk ba sza kad ni, hogy sze rin tem er re

még sen ki nem ké szült fel iga zán.

MMii  llyyeenn  éérr  ddee  kkeess  sséé  ggeekk  kkeell  kkéé  sszzüüll  nneekk  aa  ttéé  llii  kköönnyyvv  vváá  ssáárr  rraa,,  aa  kköönnyyvv  ppii  --

aacc  lleegg  iinn  tteenn  zzíí  vveebbbb  iiddõõ  sszzaakk  áárraa??

El in dí tunk egy új so ro za tot, Le gen dás uta zá sok cím mel: gyö nyö rû is -

me ret ter jesz tõ al bu mok, a vo na tok és ha jók sze rel me se i nek szól nak,

gye re kek nek és fel nõt tek nek egy aránt ajánl juk.

Meg je lent nem rég egy na gyon ér de kes köny vünk, A gé pek mû -

kö dé se. Já té kos mó don ve ze ti be a gye re ke ket a fi zi ka vi lá gá ba

úgy, hogy a könyv höz mel lé kelt ele mek bõl meg is épít he tik a kü lön -

bö zõ szer ke ze te ket. Ha son ló té ma kör ben ki ad tunk egy má sik köny -

vet is, 365 já té kos kí sér let cím mel, amely a fi zi ka, ké mia, kép zõ mû -

vé szet, gaszt ro nó mia mel lett még szá mos ér de kes té ma kört ölel fel,

és kre a tív kí sér le tez ge tés re ta nít ja a gye re ke ket. Foly tat juk a nép sze -

rû Ke resd meg! so ro za tun kat, ez út tal a vo na tok és a re pü lõ gé pek a

két új kö tet té má ja. Meg je lent két gyö nyö rû origamis köny vünk, Al ko -

tó ke zek cím mel, és több me se köny vet is ki ad tunk, mint pél dá ul a

Her ceg nõ a ba rát nõ met (a ta valy meg je lent Ba le ri na a ba rát nõm cí -

mû könyv min tá já ra), Az 50 leg szebb klasszi kus me sét, az Ol vas ni

jó! so ro za tot. Be le fog tunk egy gyö nyö rû il luszt rált me se al bum-so ro -

zat ba is, Ér té ke ink cím mel, meg je len tet tünk egy óvo dás kor osz tály -

nak szó ló bib li át, Bib lia ki csik nek cím mel.

Sok-sok más új és után nyo más ban meg je lent köny vünk ér ke zett

még eze ken kí vül, fel so rol ni is alig tud nám fej bõl, ér de mes meg te -

kin te ni a kí ná la tun kat a hon la pun kon, vagy az üz le tek ben.
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