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Tartalomból
A kvantummechanika törvényszerűségei
szerint amikor két elemi részecske
egymás közelébe kerül, hatást gyakorol-
nak egymásra. Akkor is, ha nem érint-
keznek. Olyan módosulások történnek a
szerkezetükben, amelyek nyomát egész
további életükben magukon viselik. A
találkozás nyomot hagy. Az Olvasás
Éjszakája idén arra törekszik, hogy minél
több ilyen változás létrejöttét elősegítse.
Találkozzon az olvasó az íróval, és attól
fogva ne tudjon pontosan ugyanúgy
létezni, mint korábban! Találkozzon az
olvasó más olvasókkal, és hagyjanak
nyomot egymáson! A fesztivál program-
jai az interakcióra, a részvételre: az érint-
kezésre épülnek. Lehet közösen enni,
inni, festeni, játszani, evezni írókkal,
olvasókkal. Hallgathatunk finom igényű
zenét, vicces előadást, izgalmas pódium-
beszélgetéseket. Írhatunk közösen – akár.
És aki úgy szeret társaságban lenni, hogy
közben mégis őrzi passzivitását, az
Olvasás Éjszakáján az is megtalálja, amit
keres. Kapcsolatba lépni egy élménnyel,
egy gondolattal is lehet. A lényeg a vál-
tozás. Egy éjszaka, amikor nem alszol.
Hanem kapcsolatba lépsz.
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Üdvözlet
az Olvasónak!

Az Olvasás Éjszakája

programjai

Lackfi János íróval Koncz Tamás
beszélget
Nem kerülök halál-
listára
A magyarok nagy része jól viseli a kri-
tikát. Persze, igyekeztem nem kiok-
tatóan, fölényesen fogalmazni,
hiszen nem matróz vagyok az árboc-
kosárban, aki mindent jobban lát.

Darwin-játszma
A Darwin-játszma az utóbbi idők
egyik legmegrázóbb erejű látlelete
korunkról, a fiatalság problémáiról,
valamint a zárt közösségben
felmerülő indulatokról, gondokról és
azok megoldhatatlanságáról.

Ungvári Tamás íróval Lénárt Ádám
beszélget
Nem mindenki érett
az olvasásra
Az olvasás az évszázadok során
folyamatosan csak terjedt, de nem
lepne meg, ha a jövőben vissza-
szorulna. Ugyanakkor azt is érdemes
észben tartani, hogy az internet
alapjában véve az írásos kultúrát
szolgálja.

Kőrösi Zoltán íróval Bán Magda
beszélget
Szívlekvár
A Szívlekvár azt akarja elmondani,
megmutatni, hogy maga a
mesélés, a mesemondás, az élet, az
életünk történetekbe öntése
miként lehet egyszerre a túlélés
záloga és közben teremtés is. 
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