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A zEtna mint könyvkiadó a vajdasági magyar szépirodalmi termés meghatározó 

produkcióját juttatja el az olvasóhoz, hiszen gyakorlatilag az egyetlen olyan kiadó, 

amely fő profilját a kortárs szépirodalmi értékek közvetítésében jelölte meg. Teszi 

ezt non-profit alapon, fix állami támogatás és állandó alkalmazott nélkül, viszont a 

könyvszakma és a szerzői alkotómunka  tiszteletére alapozott munkamódszerrel, az 

éhenhalás szélén is büszke szakmai precizitással. Az idén pl. hat új címszóval (a 

legtöbbel a régióból) az Ünnepi Könyvhét hivatalos  listáján. Három verses-, két 

esszé- és egy prózakötet címszavával. 

A zEtna kortárs irodalmi értékek létrehozását és népszerűsítését tűzte ki céljául a 

társművészetek bevonásával, rendszeres és időszakos, hagyományos és elektronikus 

kiadói tevékenység folytatásával, közönségtalálkozók  és szakmai rendezvények 

szervezésével. Ennek érdekében kortárs 1999. november 2-tól internetes folyóiratot 

(tizennégy éves fennállásával a teljes magyar és szerb nyelvterület folyamatosan 

leghosszabb ideje működő elektronikus irodalmi folyóirata) és olvasótermet  

működtet. Évi látogatottsága 100.000 auditált olvasó. Mára több mint harmincezer 

könyvoldalnyi kortárs irodalmi mű érhető el olvasótermeiben: tematikus-sorozatai és 

szerzői elektronikus kötetei. A folyóirat két „kapuval” (frígül a  zetna szó jelentése 

is kapu ) rendelkezik: évi tizenkét számából tíz  magyar nyelven, egy-kettő szerb 

nyelven jelenik meg, a folyóirat külön e célra rendelt beléptető -pontján 

(http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/50/ ). 

Hagyományos kiadói tevékenysége 2002-ben a Képes Ifjúsággal együttműködve 

indult útjára (első könyvei a hetilap mellékleteként, annak példányszámában láttak 

napvilágot). Több mint hetven kötetet jelentetett meg azóta, amelyek szerzői már 

részesültek pl. Szirmai- (Nagy A. Árpád), Sinkó-díjban (Deissinger Ákos, Tóbiás 

Krisztián), Híd- (Fekete J. József) és Artisjus-díjban (Tolnai Ottó). A Vajdasági 

Szép Magyar Könyv versenyében több elismerést nyertek kiadványai (  Koncz István 

összegyűjtött versei, Cs. Simon István Parlagmagány, Tolnai Ottó Ómama egy 

rotterdami gengszterfilmben , Sirbik Attila eXoból Endoba, Verebes Ernő Előbb még 

örök, Csík Mónika Mákvihar ill. Tóbiás Krisztián Túliratok c. kötete, valamint 

Verebes György Alvó titánok c. albuma). A zEtna az Ünnepi Könyvhét hivatalos 

listáján évente 3-10 új címszóval szerepel. 

Az elektronikus és a hagyományos kiadói tevékenység mellett a zEtna harmadik 

fontos tevékenységi köreként évi 20-40 műhely- és közönségtalálkozót szervez. 

Ezek között a legjelentősebb az idén tizedik alkalommal megrendezésre kerülő 

zEtna Irodalmi Fesztivál. 

Sajtó: FEKETE J. József, A tízéves zEtna portál és kiadó és Beszédes István , Bárka, 2010/1; Szabó 

Palócz Attila,Vulkán a kisváros alatt , int., Magyar Hírlap, 2010. január 30.; Pécsi Györgyi,  Új 

centrum a Vajdaságban , int., Új Könyvpiac, 2010/június; Mészáros Anikó,  Palackozott irodalom, 

int., Szeged, 2011. január–február; Tóth Lívia,  A kulturális tér értékei, int., Hét Nap, 2011. április 

6., Sinkovits Péter: A nyitottság tartós érvényű , int., Sikoly, 2011/2-4, Szabó Palóc Attila,  Kitör a 

zEtna?, int., Magyar Hírlap, 2012. május 5. 

 

http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/50/
http://www.barkaonline.hu/kritika/1283-tanulmeny-a-tizeves-zetnarol
http://www.magyarhirlap.hu/pp_hir_nyomtat.php?hir_id=188270
http://www.ujkonyvpiac.hu/cikkek.asp?id=5938
http://www.ujkonyvpiac.hu/cikkek.asp?id=5938
http://www.sk-szeged.hu/szeged-2011.-januar-februar?changeTheme=true
http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=kronika&id=6184
http://sikoly.zzl.org/?p=1034
http://www.magyarhirlap.hu/hullamter/kitor_a_zetna.html
http://www.magyarhirlap.hu/hullamter/kitor_a_zetna.html

