
46 MAGYAR GR AFIK A 2017/5

Olvasni jó, könyvet olvasni élmény.  
A könyvek szeretete modern korunk digi-
talizált világában is megmarad. A fejlett 
digitális könyvnyomtatással egyszerűbben 
és minőségi kompromisszumok nélkül 
nyomtathatunk. A Canon ezt felismerve 
bátorítja évek óta a magyar irodalmi 
szcéna alakjait. 

A Canon Hungária Kft. és a Magyar Írószövet-
ség idén kilencedik alkalommal hirdette meg 
Digitális Könyvnyomtatási Pályázatát, amelyre 
negyvennél több szépirodalmi mű érkezett: me-
sék, versek, regények és drámák. A zsűri 12 mű-
vet díjazott, amelyeket először egy ünnepélyes 
könyvbemutató keretein belül lehetett kézbe 
venni a Magvető Caféban.

#AKönyvJó
TIZENKÉT IRODALMI ALKOTÁSBÓL KÉSZÜLT KÖNY V  
A CANON HUNGÁRIA TÁMOGATÁSÁVAL

A rendezvényen találkozhattak azzal a 12 író-
val – köztük Tasnádi István, József Attila-díjas 
drámaíróval –, akiknek könyve a pályázat kere-
tében jelenhetett meg. A rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével a Magyar Írószövetség elnöke 
Szentmártoni János, aki a műveket is bemutatta 
és Szalai István, a Canon Hungária kereskedelmi 
célú nyomtatás üzletág igazgatója, aki a digitális 
könyvnyomtatás előnyeit ismertette.

A könyvbemutatón a „Legszebb könyv” díj is 
gazdára talált, hiszen a Canon az alkotások il-
lusztrálását és designját is értékelte. 

Regény, novella, mese, tanulmány és verses-
kötet is megtalálható a Canon kilencedik alka-
lommal meghirdetett Digitális Könyvnyomta-
tási Pályázatának nyertes pályaművei között. 
A művenként 250 példányban kiadott irodalmi 
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alkotások közül a legszebb kötet különdíját idén 
Merza József Mivé lesz az ember? című esszégyűj-
teménye nyerte el. 

A kötetek nyomtatási költségét a Canon finanszí-
rozta, míg a szükséges papírt az Europapier biz-
tosította, a nyomdai és kötészeti munkát pedig a 
Kapitális Nyomdaipari Kft. végezte a nyertesek 
számára. A nyertes pályaműveket könyvesbol-
tokban bárki megvásárolhatja, utánnyomásuk-
ról a fogadtatás függvényében maguk a kiadók 
dönthetnek. 

Ahogy a korábbi években, a zsűri ezúttal is dí-
jazta a nyertes pályaművek borítóit és kivitelét, a 
legszebb könyvnek járó díjat Merza József mate-
matikus, tanár, szakfordító Mivé lesz az ember? cí-
mű esszékötete nyerte el, amely a Napkút Kiadó 
gondozásában jelent meg.

„Örömmel tölt el minket, hogy az idei pályá-
zaton támogatópartnereinkkel közösen három-
ezer olyan kötet megjelenését tettük lehetővé, 
amelyek ezen összefogás nélkül sosem jelenhet-
tek volna meg papírkötetként. A digitális nyom-
tatás óriási lehetőség a szerzők és a kiadók számá-
ra. A hazai könyvpiacon már egyre több könyvet 
adnak ki, ám az egyes művek eladott példány-

számai csökkennek. A digitális nyomtatás révén 
gazdaságosan és rövid határidővel lehet kisebb 
volumenben is könyveket nyomtatni és után-
nyomtatni is” – mondta el Szalai István, a Canon 
kereskedelmi célú nyomtatás üzletág igazgatója 
a kötetek bemutatóján.
A 9. Digitális Könyvnyomtatási Pályázat kereté-
ben az alábbi művek jelenhettek meg:
   Ágoston Tamás: A repülés kezdetei (versek)
   Hamar Péter: Karöltve a kísértettel.  

Balázs Béla utolsó évei (tanulmány)
   Kada Erika: Tündér-határon túl. Áprily Lajos 

 vallásos költészete (tanulmány)
   Dr. Lőke Miklós Péter: A műtőlámpa  fényében  

(novellák)
   Magyar Tünde: Bodzafalva meséi (mesék)
   Merza József: Mivé lesz az ember? (esszék)
   Paládi Zsolt: A sötét oldal (regény)
   Papp Dénes: Csóva (novellák)
   Rojik Tamás: A csillagos égig (regény)
   Tasnádi István: Cyber Cyrano (színdarabok)
   Veszelka Attila: Nyárutó a Tuilleriák kertjében  

(versek)
   Weiner Sennyey Tibor: Az anakronista  

(elbeszélések)
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Figyelje a szaksajtó hírei között!


