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Minden jog fenntartva!



Köszöntő
Újabb évet zárhatunk, nagyon köszönjük a bizalmat és közös munkát! Szeretnénk összefoglalni

azokat  a  fontos  ismérveket,  amiket  az  évben próbáltunk  előtérbe  helyezni.  Az  alábbi  könyv  a
self-publishingről szól és arról, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a szerző kiadású
könyvek esetében.

A Publio Kiadó minden munkatársa nevében kívánok mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog új évet!

 

Alcser Norbert
ügyvezető

Publio Kiadó Kft.



Kedves szerzők!
Ahogy telnek a hónapok úgy ismerlek meg benneteket egyre jobban, van akivel könyvbemutatón

találkozom,  másokkal  egyelőre  csak  levelezünk és  el  kell  mondanom,  hogy  mennyire  jó  érzés,
találkozni  veletek  és  a  könyveitekkel.  Elszántak  vagytok  és  céltudatosak,  de  mindezek  mellett
érzékenyek és képesek adni magatokból másoknak. Hatalmas élmény, hogy veletek dolgozhatok.
Köszönöm Nektek és Norbinak is, Boldog Karácsonyt!!

Szabó Zsanett
marketing

Publio Kiadó Kft.



Gondolatébresztő
Miért szerzői kiadás? Hogyan értelmezhető: független és szabad publikálás? A Gutenberg korszak

után jön a "Google"tenberg intelligencia? Ez a self-publishing? A szerzőnek nincs másra szüksége,
csak informatikai ügyességre? Nem így van. Az e-Book nem végállomás. A könyv-expressz robog
tovább.  A  digitális  könyv  és  könyv-származékok  csak  az  évezredes  könyvkultúra
összefüggésrendszerében  értelmezhetők.

Jó tudni például, hogy a könyvet nem írják. Nem az a lényege, hogy begépelik a számítógépbe. A
könyvet alkotják, a többi már technikai kérdés. Ez egyszerű, mégis milyen nehéz megérteni. Nem is
olyan régen még lúd tollal karcolták a szöveget a papírra, mégis halhatatlan művek születtek. Ha
regénybe kezdtek, meggyújtották a gyertyát, nem a számítógépet kapcsolták be. A tollal és tintával
létrehozott könyv persze drága és költséges.

A hagyományos kiadók csak szűk körű és üzletileg sikeres írásművek kiadására vállalkozhatnak.
Ez  érthető,  a  kiadóknak  pénzt  kell  termelniük  a  fennmaradásuk  és  így  a  szerzők  és  olvasók
érdekében. Az informatika azonban lehetővé teszi a szabad szárnyalást: fontos és értékes írásművek
nem veszhetnek el.

A  self-publishing  portálokon,  független  szerzői  oldalakon  (lehet  globális  vagy  lokális,)
költségmentesen, néhány klikk után azonnal a nyilvánosság elé kerülhet a tervezett vagy már kész
alkotás. Nemszükséges senkit felhívni, géphangok utasítását várni, ügyefogyott

vagy agresszív titkárnők megjegyzéseit hallgatni.A tapasztalat és tudás alkotni akar. Lehet írni és
kiadni: nem számít, milyen hosszú, milyen témájú a szöveg. Csak egy a lényegbevágó: a szerző tudja
és érezze, hogy fontos a közlendője.

Szólhat a mű az országnak-világnak, vagy kis érdeklődő csoportnak, szakmai közönségnek, helyi
körnek. Versbarátnak, vagy krimikedvelőnek, regényfalónak vagy dokumentum-írások lapozgatóinak.
Néhány utódnak a családból, kedves barátnak, ismerősöknek. Csapások, sikerek, nagy fordulatok
megörökíthetők. Fel kell tölteni az írásművet, hadd járja saját útját a szó, a gondolat. Közzé kell
tenni a fontos mondatokat, talán olvasni fogják, talán sikere lesz. Talán most vagy csak évek múlva
kezdik értékelni és idézgetni. Jöjjenek, mert várják az emberek az üde és szépen csengő sorokat,
amelyek tovább élnek majd, gazdagítják a

nyelvet,  értelmi  és  érzelmi  összehasonlításokat  adnak  másutt  élőknek,  más  időpontban
felcseperedőknek,  más  körülmények  között  küzdőknek.

 
Az oktatás, tanulás, művelődés az írás és olvasás kezdőpontja. De megtalálják-e egymást a szerzők

és olvasók, azaz a tanárok és diákok a felpörgő, digitalizált világban? A nyomtatás már nem bír az
ismerettömeggel. A tudáskommunikáció az informatika eszközeire húzódik, mester és tanítványa
szépen formázott, könyvszerű, egyedi tanulmányokban érintkezik. Ez a dimenzió már közkincs, a
szakmai érés dolgozatait archiválni lehet és érdemes.

A  földkerekség  minden  táján  megjelentek  a  Publio  Kiadóhoz  hasonló,  magánkiadást  segítő
könyv-összefogások. Hihetetlen felfutást hoztak a bekapcsolódó új szerzők művei, nyers

fogalmazványai. Nem az történt, hogy a szövegtenger elmosta a jó könyveket, hanem fordítva: a
sok-sok műből egyre többenhalászgatnak. Többen lettek az írók és az olvasók.

A mindennapok megszokottságából kitörhet a teremtő személyiség.
 
Az olvasó mindig független volt, most a szerző is független lett. Közvetlenül juttathatja el írást az

érdeklődőknek. Ez is a neve az új könyvmozgalomnak: független kiadás, vagy más oldalról nézve:
független szerző. Furcsa, de a független azt is jelenti, nemcsak a tiszta értelemben vett szerzők előtt
nyílik most meg a nyilvánosság. Rajta a sor az összegyűjtőkön, felfedezőkön is.

 
Dédapáink első világháborús naplói,  nagyapáink hadifogságainak története,  hölgy-családtagok

háztartási  feljegyzései,  türelemmel  viselt  betegségek  kézzel  írt  imakönyvei  mind  ott  lapulnak



valamelyik rokon személyes holmijai között. Nem dobták ki, ki is tenne ilyet,
de  most  összerakható,  kiegészíthető;  ívbe,  glóriába  rendezhető  és  önmagában  vagy

megjegyzetelve közzétehető. Akad olyan családtag, akinek éppen most van rá ideje, módja, érkezése.
A szerzői kiadás csak az utóbbi évtizedekben kapott kicsit kellemetlen felhangot. Nagy költőink,
íróink kétszáz évvel ezelőtt bizony előfizetőket kerestek könyv terveikhez. Magyarorszagon is, és
szerte Európában is ez volt a szokás, az írói maga menedzselte a

kiadványt.  Érdemes  felidézni:  az  első  nyomtatott  könyv  is  –  ha  mai  értelemben  vesszük  –
self-publishing kiadásban jelent meg.

Gutenbergnek nem volt megrendelője, terjesztője, kiadója, sőt, még olvasóközönsége sem. Neki
fontos volt a mű, sok-sok évet áldozott rá, nem törődött mással, csak azzal, hogy kész legyen a könyv.
Egy Kazinczynak,  Csokonainak,  Vörösmartynak kellett  kérő leveleket  fogalmaznia.  Most  csak a
szándék kell és a tisztelet a szónak, betűnek: és már mehet is az írás a nagyközönségnek.Végezetül
egy idézet. Talán mottója is lehetne a szerzői kiadásnak, a független publikálásnak:


