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A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány 2011-ben 1 640 000 Ft támogatást nyert a 
Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete pályázatán a 
Könyvhét LapNap rendezvénysorozat megvalósítására. 
A támogatás felhasználásával 2012-ben 4 alkalommal szerveztünk Könyvhét LapNapot. 
A rendezvények célja az volt, hogy a Könyvhét c. folyóirat élő, beszélgetős, vitatkozós 
alkalmakat teremtsen olvasói számára. A Könyvhét LapNapokra igyekeztünk olyan témákat 
választani, amelyek foglalkoztatják a kulturális, irodalmi érdeklődésű közvéleményt. Sikerült 
megőriznünk a rendezvények népszerűségét. A törzsközönségen kívül az aktuális tematika 
sok új érdeklődőt is odavonzott. A LapNapok lehetőséget teremtettek arra, hogy tartalmilag 
kibővülhessenek a Könyvhétben megjelenő írások azáltal, hogy a szerzőik, érintettjeik vitát, 
eszmecserét indukálva élőszóban is kifejthették véleményüket. 
A LapNapok iránt folyamatosan bővült az érdeklődés, a könyves szakma, a Könyvhét olvasói 
és a különböző médiumok is egyre nagyobb számban vettek részt a rendezvényeken.  
A LapNapokat már hagyományosan a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartottuk. 
 
 
Az első rendezvényre 2012. január 25-én került sor.  
Tematikája: Beszélgetés a cigányokról, könyvekről.  
A könyvek, amikről beszélgettek a meghívottak: 
Vathy Zsuzsa: Columbo autója 
Korniss Péter-Závada Pál: Egy sor cigány 
Teresa Bouckova: A kakas éve 
 
Meghívott vendégeink: 
Vathy Zsuzsa 
V.Detre Zsuzsa 
Tarján Tamás 
Závada Pál 
A rendezvény moderátora: Kőrössi P. József volt. 
Rendkívül izgalmas és élénk vita alakult ki az irodalomban meglehetősen ritkán érintett 
témáról, melyben nem csak a szerzők és beszélgető partnereik, hanem a közönség is aktívan 
vett részt.  
 
A második rendezvényt 2012. április 18-án tartottuk, Beszélgetés a nőirodalomról címmel.  
 
Meghívott vendégek: 
Bódis Kriszta 
Borgos Anna 
Király Kinga Júlia 
Tarján Tamás 
A moderátor Kőrössi P. József volt. 
A téma mindig időszerű, ez volt a rendezvény résztvevőinek közös véleménye, amit - a 
rendelkezésre álló időt jócskán túllépve - megállapítottak. A hallgatóság pedig egy 
szokatlanul pergő, szellemes, vitának volt szem- és fültanúja. 
 



Harmadik alkalommal, 2012. május 31-én A jó bornak is kell a cégér címmel tartottuk meg 
a Könyvhét LapNapot. 
Beszélgettek: 
Annamaria Pop 
Szuba Jolanta 
Lackfi János 
Sugár S. András 
A moderátor Kőrössi P. József volt. 
Az irodalom és a marketing kapcsolatát boncolgató eseményre sikerült olyan vendégeket 
meghívni, akik a témának egy-egy különleges, egyedi oldalát képviselték. A magyar irodalom 
romániai bemutatásának rejtelmeibe,  egy népszerű író olvasói-kapcsolatépítésének 
menetébe és  sikerre „ítélt” könyvek kiadóinak módszereibe pillanthatott be a hallgatóság.  
 
 
A negyedik alkalom, 2012. szeptember 12-e volt. Témája: Magyar gyerekkönyvkiadás – A 
sikersztori. 
Beszélgettek: 
Kolosi Beáta (helyett Csapody Kinga) 
Merényi Ágnes 
Nánási Yvette 
Pompor Zoltán 
Tasnádi István 
A moderátor Kőrössi P. József volt. 
 
Az általánosan tapasztalható könyvpiaci recesszió érdekes módon nem mutatkozik meg a 
gyerekkönyvkiadás területén. Mi lehet ennek a titka? Erre a kérdésre keresték a választ a 
meghívott vendégek és a közönség soraiban ülő kiadói szakemberek.  

******** 
A Könyvhét LapNapokkal kapcsolatos média-megjelenések: 
 
Varsányi Gyula: A szivárvány színeiben  

http://nol.hu/lap/kult/20120920-a_szivarvany_szineiben 

Varsányi Gyula: Neve legyen áruvédjegy 

http://nol.hu/kult/20120710-neve_legyen_aruvedjegy 

Varsányi Gyula: Amikor írok, nemtelen vagyok 

http://nol.hu/kult/20120514-amikor_irok__nemtelen_vagyok_ 

Varsányi Gyula: A sors és a gének 

http://nol.hu/lap/kult/20120131-a_sors_es_a_genek 

Laik Eszter: Irodalom és marketing  

http://www.irodalmijelen.hu/node/13825 


