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XXV. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL  
 
1992 tavaszán a  Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke, Bart 
István  és a Frankfurti Könyvvásár igazgatója, Peter Weidhaas aláírta azt a megállapodást, 
amellyel elkezdődött a magyar könyvipar legnagyobb vására. Az első rendezvényt 1994-ben 
a Budapest Kongresszusi Központban tartották, ahol húsz ország 400 kiadója jelent meg. Idén 
a Millenárison rendezték meg, immár 25. alkalommal, ahová életemben először sikerült végre 
ellátogatnom - 20 éves könyvtáros múlttal a hátam mögött.  
A Fesztivál, igényes környezetben, korszerű kiállítóterekkel várta vendégeit, a világ 
legrangosabb íróit, költőit, akik közül a díszvendég – idén a  német Daniel Kehlmann -  veheti 
át Budapest Főpolgármesterétől a Budapest Nagydíjat. Minden évben bemutatkozik egy-egy 
ország, régió kultúrája, irodalma, könyvkiadása. Lengyelország, Csehország, Olaszország, 
Franciaország, Németország, Oroszország, Spanyolország, Kanada, Kína, Románia, Izrael, az 
Európai Unió, Észak-Európa országai és Törökország fogadták el a szervezők meghívását. A 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a világirodalom és a hazai szellemi élet kiemelkedő 
képviselői részvételével kulturális programok sokaságát kínálta: író- olvasó találkozók, 
felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, könyvpremierek, művészkönyv- bemutatók, 
kerekasztal-beszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások, filmvetítések várták az 
érdeklődőket. Könyvszakmai és üzleti fórum is, a régió könyvpiaci problémáival kapcsolatos 
szakmai tanácskozásokkal, konferenciákkal, az olvasáskultúrát középpontba állító 
előadásokkal. A hazai kiadók betűrendben- a teljesség igénye nélkül: Ab Ovo, Akadémiai 
Kiadó Zrt., Alexandra Könyvszalon/Könyvmolyképző Kiadó, Athenaeum Kiadó, 
Cartographia Kft., Corvina Kiadó, Édesvíz Kiadó, Európa Könyvkiadó, Gabo, General Press 
Kft., Helikon Kiadó, HUNGAROPRESS, Jelenkor Kiadó, Kalligram Kiadó, 
Könyvmolyképző Kiadó, Kossuth Kiadó, Libri Könyvkiadó, Magvető Könyvkiadó, Maxim 
Könyvkiadó, Múlt és Jövő Kiadó, Napvilág Kiadó Nyelvkönyvbolt, Libra Books Kft. Osiris, 
Palatinus Kiadó, Park Könyvkiadó, Petőfi Irodalmi Múzeum, Saxum Kiadó, Scolar Kiadó, 
Tinta Könyvkiadó, Zrínyi Kiadó. A legnépszerűbb a régi, jól bevált Kossuth volt, nekem a 
Scolar kiadó könyvei tetszettek. 

                
A Könyvtáros Klub programjára látogattunk el egy kolléganőmmel a Supka Géza terembe, 
melynek témája: Tinik a könyvtárban - Kamaszokra hangolva, moderátor: Barátné dr. Hajdu 
Ágnes, az MKE elnöke volt.  
5 kolléga előadását hallgattuk meg, nagyszerű ötleteket kaptunk az ifjúság 
„megkörnyékezéséhez”. Megtudtuk: kik azok a booktuberek, hogy hogyan alakul át a mai 
fiatalok információ éhsége, hogy Ifititák járnak a ceglédi Városi Könyvtárba…stb. Tabuk 
nélkül beszélgettünk a  problémaközpontú ifjúsági irodalomról  Mészöly Ágnes író, 
pedagógussal. Összességében egy nagyszerű nap volt, rengeteg látnivalóval és finom könyv 
illattal.  
            Varga Ibolya 
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