"Mikor befejezünk egy könyvet és megáll az idő,
még benne élünk és egyre többek leszünk általa"
Riport Károlyi Évával, a debreceni Líra
könyvesbolt vezetőjével

Úgy gondolom mindenki kíváncsi arra, hogy egy olyan ember, aki a könyvek világában tölti
mindennapjait, mit gondol a könyvekről.
Engem is érdekelt ez a dolog, és éppen ezért kerestem fel Károlyi Évát, aki a debreceni
Líra könyvesbolt vezetője. Sajnos idő hiányában nem került sor a személyes találkozásra,
ezért email-ben küldtem el kérdéseimet, amelyekre ő szívesen válaszolt.
Mire asszociál, ha azt mondják önnek, hogy könyv?
Én azt hiszem, azonnal érzem a könyv szagát, az élményt, amit az olvasás jelentett, jelent
számomra.
Mi volt az első könyv élménye?
Amire szívesen emlékszem, hogy a barátnőm nővére engedte, hogy a munkahelyén (városi
könyvtár) tölthessük a szabadidőnket, úgy emlékszem, nagy csoportos óvodásként. Amire
nem én emlékszem, hanem a szüleim mesélték, hogy nagyon szerettem hallani, ha
felolvastak nekem, és mint kis gyerek szívtam magamba és jegyeztem meg szó szerint a
tartalmat.
Diákként mennyire és mit olvasott?
Érdekességként: Általános iskolában saját könyveinkből kölcsönzős rendszerű osztály
könyvtárat szerveztünk a barátnőmmel, hogy a többiekhez is eljusson a mi élményünksaját könyveim bánták, sokat sose kaptam vissza. Nem szabályozták a szüleim, mit
olvassak, első könyvélményem az Egri csillagok volt, de sorra vettem a polcról a felnőttek
könyveit. Emellett rengeteg mesét olvastam, pöttyös könyveket, történelmi regényeket,
életrajzokat.
Szerette-e a kötelező olvasmányokat?
Igen és azon vagyok, hogy megszerettessem a mai gyerekekkel is a kötelező irodalmat,
még ha nem is mind nekik való, vagy nem abban az életkorban kellene olvasniuk, de ha nem
teszik, kimarad az életükből, mert szinte biztos, hogy később nem lesz, aki rá tudná venni
őket pl. egy Gogol könyv elolvasására.
Mennyit olvas manapság?
Azt hiszem mostanában megint sokat. Olyan persze nem volt, hogy nem olvastam, de volt
az életemnek olyan szakasza, amikor a fáradtságtól a második lap után elaludtam.

Ki a kedvenc írója, költője?
Nehéz kérdés, mert rangsort nem állítanék, minden korból vannak kedvencei. Mivel
könyvek között élek (könyvesbolt) a csábítás nagyon nagy! Szeretem Márait, Faludyt,
Mikszáthot, szeretem a maiakat: Háy Jánost, Körösi Zolit, Grecsó Krisztiánt és akkor
csak a magyar szerzőkről írtam és azokról, akiket nem rég olvastam.
Milyen típusú könyveket szeret? (regény, vers, természettudomány, vagy mást?)
Természetesen a regény és a vers, amit mindig, de tudományos témájú könyveket is
szoktam olvasni.
Ön szerint milyen egy jó könyvesbolt atmoszférája?
Az elvárások annyira sokfélék lehetnek, ahány olvasó ember jár hozzánk. De ne felejtsük
el, más a könyvtárban és megint más a könyvkereskedésekben a cél. Itt némi üzlet is
bejátszik, amihez vannak marketing eszközök. Mi azt szeretnénk, hogy a könyvet vegyék
kézbe, lapozzák (szagolják meg), lehetőség szerint olvassanak bele, keltse fel az
érdeklődést. Én is így választok. Hiába vannak elő-információim, el kell, hogy csábítson, és
szerintem ezt TUDJÁK is tenni velünk a könyvek.
Önök hogyan segítik elő az olvasás szeretetét?
Ha rajtunk múlna az olvasás szeretetének kialakítása, nekünk volna a legnehezebb dolgunk,
mert nálunk a vásárláson van a hangsúly ugyanis, hozzánk azért jönnek be. Tudunk viszont
ajánlani, elbeszélgetünk a vevővel könyvekről, írókról, rendezünk író-olvasó találkozásokat
és ötletezünk, ötletezünk, hogy a könyv maradjon fontos mindenki életében.
Ki lesz a következő vendég az író-olvasó találkozón?
Mintha előre olvastam volna a következőt:) Szóval, nagyon aktuális a kérdés, a következő
vendég az a Rakovszky Zsuzsa lesz, akit az ő sajátosan szép költői nyelvéért szeretek és
tudok ajánlani. Június 1-én jön, ez a rendezvény lesz az idei Ünnepi Könyvhét nyitó
rendezvénye a könyvesboltunkban délután 5 órakor.
Van-e valamilyen statisztikájuk arra vonatkozóan, hogy inkább melyik korosztály
látogatja a könyvesboltjukat?
Nincs. Vevőszámot szoktunk nézni és sajnos ez a szám egyre kisebb. Személyes
tapasztalatom (de nyilván a kollegáimat is érdemes lenne megkérdezni), hogy inkább az
idősebb, illetve a középkorú emberek vesznek könyvet. Nagy örömömre szolgálnak, azok
az un. törzsvásárlóink, akik már otthon kinézik, mit szeretnének, és sose hagynak ki
egyetlen hónapot sem. Tartalékolnak erre a számukra fontos dologra pénzt.
Mennyire segíti a munkájukat az internetes honlapjuk?
Nagyon. Ezért is csináljuk. Biztosan látható, hogy mindig naprakész. Nagyon fontos az
információ a mai világban és az internetes talán mára a legfontosabb, a sok helyre eljutó
híradás.
Most milyen könyvet adna egy fiatal kezébe? Miért pont azt?

Látnom kell azt a "fiatalt", hallanom, mi érdekli és akkor könnyű. Persze szívem szerint
regényt adnék a kezébe, akár vámpírosat is csak olvasson! Bármit, csak olvasson, szeresse
meg ezt a fajta elfoglaltságot és akkor legközelebb ajánlok neki "komolyabbat."
Mennyire változnak a vásárlói igények?
Szerintem gyorsan változnak, ahogy az életünk is felgyorsult. Nagyon népszerű az online
rendelés. Lassabban, de az e-book is terjed. Ajándékba még sokan adnak könyvet
(ballagás, karácsony), olvasni már kevesebben, de bízom benne, akinek a lehetősége
korlátozódik, az megtalálja magának a könyvtárakat!
Hogyan, milyen úton tájékozódnak a vásárlók igényeiről?
Piackutatás folyik a cégnél, eladási sikerlisták készülnek és nem utolsó sorban
beszélgetünk a vevőinkkel.
Végül: Megfogalmazná nekünk, miért is jó olvasni?
Gyakorlatiasan az olvasás hasznos, tanulunk folyamatosan, épülünk, és egyre többek
leszünk általa. Az agyunk karbantartása, a szókincsünk fejlesztése, ismeretek szerzése.
Valami ilyesmi a haszna és az élmény, amit nyújt, azzal tudnám leírni, mikor befejezünk
egy könyvet és megáll az idő, még benne élünk, még napokig a gondolataink ott járnak,
aztán elkezd hiányozni valami új, egy új olvasnivaló, ami betölti az űrt az előző utánit.
Nem túlzás ez? Túl költői voltam, elragadott a hév, de ez az én szenvedélyem.
Ezúton is szeretném megköszönni Károlyi Évának a válaszokat és remélem, hogy minden
kedves olvasó megtalálja a számára legmegfelelőbb olvasnivalót.
A riportot készítette Papp Eszter 11. D osztályos tanuló.

