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A magyar könyvpiacon szokatlan lehetőség jelent meg, amikor fél éve elindult a Kön. mecénás. Az olvasók önkéntes támogatásával eddig két könyv jelent meg: az Egys; volt ... meseantológia a Csimota Kiadónál és a Válogatós című óvodás verskalendá .
a Cerkabella gondozásában. A Könyvmecénás nemcsak gyerekkönyvek mellé szere
állni, felnőtteknek szóló köteteket is várnak. A részletekról a kezdeményezést elin
\
Csimota Kiadó szerkesztőjét, Tsík Sándort kérdeztük.
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- A Könyvmecénás értékteremtő könyvek mellé áll. Mit értetek ezen?
- Az oldalunkon, a www.konyvmecenas.hu
oldalon, olyan könyveket támogatunk, amelyeknek igényes az illusztrációja, jó minőségű a szövege, gondosan szerkesztettek és időtálló, nagyobb lélegzetű, átfogó művek. Vagyis a legjobban elkészített könyveket, amelyekre
tíz-húsz év múlva is értékként tekintünk majd.
- Siokatlan támogatási lehetőséget kínál a Könyvmecénás: azt kéri, magánszemélyek is
járuljanak hozzá egy-egy könyv megjelenéséhez. Mi a célotok pontosan?
- A Könyvmecénáshoz hasonló adományozásra külföldön sem nagyon találni példát.
A létező modellekben a hozzájárulás általában azt jelenti, ha összejön bizonyos összeg, csak
akkor jelenik meg a könyv. A Könyvmecénás azonban olyan műveket fogad be, amelyek
azután biztosan meg is jelennek. Nem a kiadást akarjuk lehetővé tenni; a célunk az, hogy
a magánszemélyek - azaz az olvasók - meglévő értékek mellé álljanak, és már a készítés
fázisában magukénak érezzék azt. Emiatt nem is könyvötleteket keresünk, hanem komoly
kiadókat.
- De ha nem srükséges további forrás egy könyv megjelenésher. miért kell a Könyvmecénás?
- Valójában a válasz nagyon egyszerű. A könyvpiac egyre inkább afelé halad, hogy
minélolcsóbban, nemritkán érték alatt juttassa el a könyvet a fogyasztónak, és ezzel sajnos
a könyvek értékét devalválja. Az olvasó a rni programunkban azzal adhatja nevét a minöséghez, ha teljes áron vásárolj a meg az értékes könyveket. A kiadónak pedig azért jó, mert
míg a piaci helyzet sajátossága miatt csak hónapok múlva kapja meg a pénzét az eladott
példányok után, addig a Könyvmecénáson keresztül azonnal, a támogatási időszak lezárulását követően hozzájut. Így előre tudja, mennyit is adott el. A célunk, hogyaKönyvmecénás
abban is segítse a szakmai munkát, hogy a kiadók jobban tudják tervezni az eladásaikat.
Szeretnénk, ha egy idő után kiadói rang lenne a Könyvmecénás támogatásával megjelenni.
- Ha a Könyvmecénásnak csak előnyei vannak, miért keresitek akiadókat, és nem válogattok a jelentkezök közül?
- Amikor a Csimota Kiadó az idei könyvhéten elindította a Könyvmecénást, tudta, hogy
egy-két évnek el kell telnie, hogy valóban pörögjön a kezdeményezés. Ennek nagyon egyszerű
oka van: a kiadók egy-két évre előre terveznek, be kell várnunk azokat a könyveket, amelyeknek a megjelenését össze tudjuk hangolni a támogatási időszakokkal. Jövőre jelentős előrelépésre számítunk, hiszen a kiadók akkor már tervezni tudnak a Könyvmecénással.
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- Felmerülhet a kérdés: mégis hol landol a támogatásra szánt összeg?
- Jogos és ésszerű felvetés, a támogatás összege mindig a könyv kiadójához kerül. Azért
azt fontos megérteni, hogy óriási dolog itt nem történik, pusztán arról van szó, hogy valaki
kifizeti egy könyv teljes árát. A legnagyobb kockázat tehát az, hogy valaki megvesz egy
könyvet teljes áron. Ha többet ad, mint a kötet ára, a plusz összeg szintén a könyv kiadójához kerül, és az már az ő dolga, mihez kezd vele. Az Egyszervolt ... esetében például mi, a
Csimota Kiadónál olyan technikai többletekre fordítottuk, amelyek a könyv megjelenését
még szebbé tették.
- Miért csak magánszemélyek támogathatják a megjelenés előtt álló könyveket?
- A támogatást demokratizálni akartuk. Ha az olvasó egy könyv fogyasztói árát fizeti
ki, ugyanakkora betűkkel kerül a kötetbe a neve, mint annak, aki tízét előlegezi meg. Nem
az összeg a lényeg, hanem az elhatározás, hogy hajlandó vagyok elkötelezni magam egy
értékes könyv mellett a teljes fogyasztói ár kifizetésével.
- Mit tartotok eredménynek?
- Akkor vagyunk elégedettek, ha minél több ember támogat egy-egy könyvet. Nem ebből fog meggazdagodni egy kiadó sem. Inkább a könyvhöz való hozzáállást szeretnénk formálni: a könyv varázsát, értékét szeretnénk megmutatni, a filantrópiát, az ellenszolgáltatás
nélküli adományozás élményét. Ezt az élményt pedig ajándékozni is lehet.
- És a magasztos célon, az értékes melletti kiálláson túl miért éri meg az olvasóknak a
Konyvmecénáson keresztül támogatni egy kötetet?
- A jó érzésen kívül? Egyfelől bekerül a nevük a könyvbe, amely évtizedeken át tanúskodik hozzájárulásukról, másfelől olyan bennfentes, exkluzív információkhoz jutnak; amelyeket más nem kap meg, például a készítésfolyamatáról,
műhely titkokról, és a mecénás
bulin találkozhatnak a szerzőkkel is.
- Elégedettek vagytok a támogatók eddigi aktivitásával?
- Nagyjából százhuszonöt példányt vettek meg az első könyvből, az Egyszervolt ... -ból,
ez jó indulásnak számít. Az igazi eredményt az jelentené, ha két-háromszázra stabilan be
tudna állni a támogatók száma. Ehhez nyilván a Könyvmecénásnak is bizonyítania kell,
hogy valóban csak értékteremtő könyvek mellé áll, hiszen az az olvasó, aki előre megvásárolná ezeket a köteteket, nem tudja kézbe venni, nem tud belelapozni - az egész nagymértékben a bizalomról szól. Ez a fajta könyvvásárlás még nem része a fogyasztói szokásainknak. De optimisták vagyunk, és van is okunk rá: nagyon sok mecénás, aki támogatta az
Egyszervolt ... -ot, gondolkodás nélkül támogatta a verseskötetet is.
- Milyen könyveket terveztek a Könyvmecénáson keresztül a jövóven?
- 2015 első felében egy felnőtt- és egy gyerekkönyv megjelenését lehet majd támogatni.
Hozzátenném, nem minden könyv alkalmas arra, hogy a Könyvmecénáson keresztül támogassuk. Egy populáris könyvnek például erre nincs szüksége. De egy különleges témát,
vagy egy új, még ismeretlen hangot a könyves dömpingben nem feltétlenül vennének észre
az olvasók. Ezeket szeretné népszerűsíteni a Könyvmecénás.
A beszélgetést

Varga Betti készítette
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