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Nemzetközi
könyvesbolt             
a Millenárison
Zentai Péter Lászlóval, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülete elnökével Lafferton
Kálmán beszéget

Április 24-én dr. Navracsics Tibor, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalát (SZTNH) is felügyelő közigazgatási
és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes nyit-
ja meg ünnepélyes keretek között a XXI. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivált, dr. Bendzsel Miklós, az
SZTNH elnökének társaságában. 
Idén hány kiállító mutatja be újdon-

ságait a Millenárison?

Tekintettel arra, hogy a Millenáris két

nagy csarnoka mellett az ezeket szegé-

lyező parkot is belakjuk, másfélezer

négyzetméter hasznos területet

foglalunk el, amelyre több mint ötszáz

standot állítunk fel. Amíg az európai

könyvvásárok döntő többsége a

könyvek kiállítására helyezik a hang-

súlyt, mi kezdettől fogva fesztivállal szí-

nesített valódi könyvvásárra készülünk.

A könyvfesztivál ideje alatt a Millenáris

egy nagy nemzetközi könyvesboltként

üzemel, ahol 34 ország könyvei mellett

választéka mellett a magyar könyvki-

adás teljes kínálatából lehet válogatni,

vásárolni, ráadásul igen kedvező áron.

Ki kapja idén a Budapest Nagydíjat,

illetve mely ország mutatkozhat be

díszvendégként a könyvfesztiválon?

A finn Sofi Oksanen személyében

másodszor lesz női díszvendége a

könyvfesztiválnak. Ő az északi iro-

dalom egyik üstökösként feltűnt

sztárja. A ma már világhírű írónő

könyveit eddig negyven nyelvre fordí-

tották le, ötvenöt millió példányban.

Magyarországon a Scolar Kiadó jelen-

teti meg Oksanen regényeit. A Mikor

eltűntek a galambok című, tavaly meg-

jelent regényének vadonatúj fordí-

tása a fesztiválra lát napvilágot. A

Budapest Nagydíjat, amelyet eddig

olyan írók kaptak meg, mint pl. Mario

Vargas Llosa, Günter Grass, Jorge

Semprun vagy Umberto Eco, a fesz-

tivál nyitónapján – Tóth Krisztina

laudációja után – Tarlós István, Buda-

pest főpolgármestere és Kocsis

András Sándor, az MKKE elnöke adja

át Sofi Oksanennek. 

Idén Törökország lesz a díszvendég,

amely 150 négyzetméter alapterületű

reprezentatív standon mutatja be

kultúráját, könyvkiadását, kortárs iro-

dalmát. A török díszvendég-séget

Ömer Çelik kulturális és turisztikai

miniszter vezeti, társaságában 12 jeles

író érkezik Budapestre, akik számos

író-olvasó találkozón lépnek fel,

mutatkoznak be a török kultúra iránt

érdeklődőknek. A magyar könyvki-

adók most is kitettek magukért: az

elmúlt években több mint fél száz

török szerző könyve jelent meg ma-

gyarul, s a könyvfesztiválra időzítve is

számos új török regény lát napvilágot.

Hány országból érkeznek íróven-

dégek Budapestre?

A könyvfesztiválon Ausztriától

Törökországig 34 ország képviselteti
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magát, 64 külföldi író látogat el hoz-

zánk, közülük 18 fiatal prózaíró az

Európai Elsőkönyvesek Fesztiváljára.

Kis túlzással azt is mondhatnám, az

Európai Elsőkönyvesek Fesztiváljával

az európai irodalom közeljövőjét

„dajkáljuk”, mert ha valaki visszaem-

lékezik a könyvfesztivál másfél évti-

zedére, azt láthatja, hogy az itt és

akkor ismeretlenként pódiumra lépő

fiatal írók jelentős része ma már az

országa irodalma vezető írójának

számít. A magyarok közül ezen a ren-

dezvényen mutatkozhatott be többek

között pi. Dragomán György, Grecsó

Krisztián, Szovren Edina vagy a nem-

rég Eurpa-díjat nyert Horváth Viktor is.

Idén Hidas Judit lesz ennek a tizenki-

lenc országot felvonultató fiatal író-

találkozónak a magyar szereplője.

Milyen fontos programokat kínál a

fesztivál?

Megemlékezünk az európai Holo-

kauszt hetvendedik évfordulójáról.

Nem szerettük volna a vészkorszak

borzalmaival sokkolni a közönséget,

hanem rendezvényünk jellegének

megfelelően egy kevéssé ismert

eseményre, az Országos Magyar

Izrealita Kulturális Egyesület által

Magyarországon kifejtett irodalom és

könyvmentő tevékenységéről kívá-

nunk megemlékezni a Jad Vasem

Múzeum, az Országos Széchényi

Könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin

Könyvtár és a Petőfi Irodalmi

Múzeum gazdag anyagainak segít-

ségével, Harsányi László kutatásait

felhasználva. Magyar hagyomány, a

nyolc évtizedes Ünnepi Könyvhét

hatása, hogy a Budapesti Nemzetközi

Könyvfesztiválon is több mint 400

hazai és határon túli magyar író lesz

jelen, s dedikálja műveit. Rendez-

vényünk valóban inkább fesztivál,

mint egyszerű könyvvásár, amit az is

mutat, hogy felolvasó színháztól

kezdve, filmvetítésen át, zenés kon-

certekig, könyvbemutatóktól pódi-

umbeszélgetésekig, különböző kiál-

lításokig és tárlatokig nagyon sokrétű

programból választhat, aki ellátogat a

Millenárisra: több mint 380 kulturális

és szakmai rendezvényt kínálunk.

Milyen szakmai programok várják az

érdeklődőket?

A digitális, valamint az ekönyvek

megjelenésével a könyvszakmában is

alapvetően fontos kérdéssé vált a

szerzői vagy kiadói hozzájárulás

nékül megjelentetett kalózkiadások

szerzői jogot és az ezen a területen

működő kulturális szereplőket,

kiadókat rendkívül nehéz helyzetbe

hozó illegális tevékenység elleni fel-

lépés. A könyvfesztivál sok tízezres

látogatottságára számítva a Szellemi

Tulajdon Nemzeti Hivatalával és a

Hamisítás Elleni Nemzeti Testülettel

közösen nagyszabású kampányt indí-

tunk, azzal a felvilágosító szándékkal,

hogy az iparág jövője szempontjából

miért olyan hihetetlenül fontos a

szellemi tulajdon védelme. Közvéle-

ménykutatást is végzünk arról,

milyen a fesztivál könyvolvasó láto-

gatóinak viszonya a szellemi tulaj-

donhoz, letöltenek-e illegális forrás-

ból anyagokat, tudják-e, hogy ezzel

milyen kárt okoznak.

Kik lesznek a Tarján Tamás vezette

Születésnapi Irodalmi Szalon író-

vendégei?

Huszonhat neves, idén kerek szüle-

tésnapjukat ünneplő szerzőt hívtunk

meg, reméljük, közülük sokan el

tudnak jönni. A meghívottak között

szerepel többek között Borbándi

Gyula, Mérai Tibortól, Kányádi Sán-

dor, Ilia Mihály, Pomogáts Béla, Tóth

Éva, Dobai Péter, Zalán Tibor, Böször-

ményi Gyula.

Milyen látogatottságra számítasz az

idén?

A 2008-as gazdasági válság óta

sajnos esztendőről-esztendőre zsu-

gorodott a magyarországi könyv-

piac, ennek ellenére hál’ Istennek

nem veszítettük el a könyvek iránt

elkötelezettek figyelmét és sze-

retetét. Az elmúlt években is nagy

volt az érdeklődés, évről-évre láto-

gatói csúcsot döntöttünk, csak

éppen azt konstatálhattuk, hogy

kevesebb könyvet vásároltak, mint a

válságot megelőző időszakban. Az

elmúlt évben azonban a könyvvásár-

lás is meglódult, így okkal re-

ménykedhetünk abban, hogy idén is

több látogatónklesz, mint hatvan-

ezer.


