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Idén újra találkozóra hívja a kül-

földi kiadók képviselőit a KKM-

Balassi Intézet Publishing Hungary

programja. Miért fontos ez a szak-

mai program? 

A KKM-Balassi Intézet Publishing

Hungary programjának küldetése a

magyar irodalom külföldi népsze-

rűsítése, melynek helyszínei elsősor-

ban a külföldi könyvvásárok, ahol

évről évre egyre látványosabb stand-

dal és folyamatosan bővülő kötet-

számmal hívjuk fel a figyelmet a ma-

gyar irodalomra. Legutóbb Lipcsében

a Bauhaust megidéző designnal, él-

ményszerű olvasótérben vártuk a

látogatókat, de nagy sikert aratott a

tavalyi frankfurti könyvvásár magyar

pavilonja is, ahol kassáki formaele-

mekből építkező térben ismerkedhet-

tek az érdeklődők a magyar alkotók-

kal és a legfrissebb német fordítá-

sokkal. A vásárokon túl építünk a

közvetlen kapcsolatokra is, ezért indí-

tottuk el 2013-ban fellowship progra-

munkat. Első alkalommal kanadai,

holland, ausztrál, tajvani, kínai, ame-

rikai, francia, svéd és török kiadók

igazgatói, főszerkesztői látogattak

Budapestre. 2015-ben francia, német,

svéd, holland, brit, norvég, orosz és

román kiadók képviselői jöttek el a

többnapos szakmai rendezvényre.

Idén Olaszországból, Oroszországból,

Egyiptomból, Szlovéniából, Szerbiá-

ból, az Egyesült Királyságból, Német-

országból, Spanyolországból, Fran-

ciaországból, Szlovákiából és Ko-

reából is várunk könyves szakem-

bereket.  

Hogyan választják ki a meghívottak

körét? 

Elsősorban nagy kiadókkal keressük a

kapcsolatot, olyanokkal, akik már

adtak ki magyar szerzőt. További

fontos szempont, hogy azokból az

országokból hívjunk kiadókat, ahol

nemrég voltunk vagy a közeljövőben

leszünk díszvendégek. Itt elsődlege-

sen a díszvendégség idején létrejött

kapcsolatok utógondozása a cél,

illetve a díszvendégség előkészítése

érdekében további magyar vonatko-

zású kötetek megjelentetése az adott

nyelven. Igyekszünk meggyőzni a

kiadókat arról, hogy érdemes magyar

irodalmat publikálniuk. A budapesti

négynapos itt tartózkodásuk során

alkalmuk nyílik személyes élménye-

ket szerezni és megismerni a magyar
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kiadói világot, a fordítástámogatási

rendszert, a magyar kultúrát és ter-

mészetesen magukat az írókat is.

Tapasztalataink szerint ezeknek a

találkozóknak felbecsülhetetlen az

értéke. A mi feladatunk, hogy meg-

teremtsük a lehetőséget a kapcso-

latépítésre, és így a későbbiekben

minél több alkotás kiadási jogát

tudják értékesíteni a magyar kiadók

külföldön. 

Idén hol lesz lehetőség ezekre a

„találkozásokra”?

Most először sikerült a fellowship

programot a Budapesti Nemzetközi

Könyvfesztivál idejére időzíteni, ami

azt jelenti, hogy a külföldi könyves

szakemberek – más könyvvásárok

ilyen típusú programjaihoz hasonló-

an – közvetlen közelből láthatják a

magyar könyvpiac kiemelt rendez-

vényét, találkozhatnak a kiadókkal, a

szerzőkkel és az olvasókkal is. A szak-

mai programokon túl hagyományo-

san szervezünk számukra múzeumlá-

togatást, koncertprogramot, filmve-

títést, irodalmi városnézést is. Az

egyik legnagyobb sikert minden

évben Nádasdy Ádám rendhagyó

magyarórája jelenti.


