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Victor Hugo’nun 1831 yılında yayınladığı 
romanı Notre Dame’ın Kamburu kitabı geçti-
ğimiz ay Notre Dame Katedrali’nde yaşanan 
yangından sonra online kitap satış sitelerinde 
ilk sıralara yükseldi. Yangının ertesi günü 
Fransa’da, uluslararası online satış sitelerinde 
(amazon.com gibi) en çok satanlar listesinde 
ilk sıraya yükselen kitabın ilk 10’da 6 farklı 
baskısı bulunuyor. Aynı sitenin İngiltere’deki 
satışlarında ise kitap 27. sıraya yükseldi. 

Hugo, Notre Dame’ın Kamburu kitabını ilk 
yazdığında Notre Dame Katedrali yıkılma 
kararı ile karşı karşıyaydı. Kitap Fransız hal-
kına katedralin kendileri için ne anlam ifade 
ettiğini ve önemini hatırlatmıştı. Bu sayede 
bina 19. yüzyılın ilk yarısında yıkılmaktan 
korunmuştu. Kitapta şehirde yaşayan çinge-
nelerin şehre kabul edilme mücadeleleri ile 
bu yolda kilisenin önemi ve yeri anlatılıyor. 
Bir aşk hikayesine de ev sahipliği yapan kitap 
aynı zamanda Paris şehrine ve Notre Dame 
Katedrali’ne yazılmış bir aşk mektubu.

Kıtalararası bir anlaşma sayesinde artık Af-
rikalı çocuk kitapların yazarları, eserlerini 
Amerika ve İngiltere’de çok daha kolaylıkla 
yayınlayabilecek. İlk defa Signapur’da bir 
konferansta tanışan İngiliz Pushkin Children’s 
Books editörü Odedina ve Gana’da Golden 
Baobab’ın kurucusu Deborah Ahenkorah daha 
fazla Afrikalı yazarın seslerini duyurabilmesi 
yönünde ortak bir hedefleri olduğunu söyledi. 
Ahenkorah “Afrika’dan yazarlar keşfediyor, 
onlara mentorluk sağlıyor ve ardından çalış-
malarını yayınlıyoruz.” dedi. “Kitapların hem 
dünyada hem de Afrika’da bir erişime sahip 
olmasını sağlamak için çalışmaya başladık.” 
Ahenkorah’ın yayınevi, seçilen kitapların Af-
rika’da yayımlanmasını sağlarken Odedina 
ise bu kitaplardan bazılarının Amerika ve 
İngiltere’deki yayıncılar tarafından basılması 
için kendi ağlarını kullanacak.

Antonio La Cava, üç tekerlekli minibüsünü 
hiçbir çocuğun kitapsız kalmamasını sağla-
mak amacıyla, seyahat eden “Bibliomotocarro” 
adında bir kütüphaneye dönüştürdü. Kendisi 
de iki çocuk sahibi olan La Cava, aslında 
emekli bir ilkokul öğretmeni. Kitapsız ço-
cukların yalnız kalacağına inanan öğretmen 
okuma sevgisini çocuklara yaymanın önemi-
ne inanıyor. “Okuyucu olmayan bir ülkede 
yaşlanmak konusunda çok endişelendim.” 
diyen La Cava, yaptığının kültürel ve sosyal 
bir anlamı olduğuna inandığı kadar çocuklara 
kitap ulaştırmayı etik olarak da gerekli bulu-
yor. İtalya’nın kırsal bölgelerine ve dağlarına 
gidip çocuklara ulaşmayı ve böylece Biblio-
motocarro ile kültürün sadece imtiyazlı bir 
azınlık için var olmadığı mesajını insanlara 
iletmeyi umuyor.
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