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A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 1994-es elindítása óta nem csupán a
magyar könyv szakma, a magyarországi kulturális élet egyik legnagyobb szabású
rendezvénye, hanem a nemzetközi könyves világ egyik legrangosabb szakmai és
kulturális fórumává is vált. Az International Publishers' Association a magyarorszá-
gi könyvvásárt a földkerekség több száz hasonló rendezvénye között az elsõ húsz-

ban tartja nyilván.
A könyv és a szerzõi jog világnapján megnyíló fesztivál kétszáz standján har-

minc ország közel ötszáz cége negyvenezer kötetet állít ki, a hazai könyvkiadók
félezer újdonsággal várják a látogatókat (akik az ötszáz forintos belépõjegy árát
minden standon levásárolhatják), s a nyitva tartás három és fél napja alatt közel
kétszáz program között lehet választani. Sor kerül számos szakmai elismerés átadá-
sára is (így pl. a legjobb oktatást segítõ könyvet és CD-RaM-ot jutalmazó Budai
Díj, az Év Kiadója és az Év Kereskedõje díjak). Ismét várja látogatóit a nemzetközi
könyvvásárokon páratlan Könyvtáros Klub, amelyen több mint kétezer magyaror-
szági könyvtáros szakember évrõl-évre megvitat ja a könyvszakma és a könyvtárak
együttmûködésének fejlesztési lehetõségeit. A fesztiválon a hangsúlyos külföldi
jelenlét mellett nem csupán a hazai, hanem a felvidéki, kárpátaljai, vajdasági éserdélyi könyvkiadás is felvonul. '

A fesztivál kiemelt témája Magyarország európai uniós csatlakozása. A Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése a kandidáló országok közül elsõként
lett teljes jogú tagja az Európai Könyvkiadók Egyesületének, s társult tagja az
Európai Könyvkereskedõk Szövetségének. A csatlakozás könyvkultúrával kapcso-
latos kérdéseit nagyszabású nemzetközi szakmai konferencia vitatja meg. Jelentõs
szerepet tölt be a fesztivál a világ könyvvásárai között abban is, hogy az Európai
Unió tagországai eddigi legnagyobb szabású összefogásával indította útjára az Európai
Elsõkönyvesek Fesztiválját, amelyen a magyar résztvevõvel együtt az unió tizen-
négy országának legtehetségesebb elsõkötetesei mutatkoznak be.

A rendezvény nemzetközi elismertségéhez döntõ mértékben járult hozzá, hogya
Budapest fõpolgármestere alapította Budapest Nagydíjat az elmúlt években olyan
világhírû írók vehették át, mint Salman Rushdie, Viktor Jerofejev, Slawomir Mrozek,
Robert Merle, Lawrence Norfolk. A fesztivál díszvendége a világhírû latin-amerikai
író, Mario Vargas Llosa (az idei Budapest Nagydíj kitüntetett je), valamint a kortárs
francia irodalom és könyvkiadás; a rendezvény fõvédnöke Görgey Gábor kulturális
miniszter. Megtiszteli látogatásával az eseményt a francia kulturális miniszter, több
mint hatvan neves író Európából és a tengerentúlról, valamint a hazai és a határon
túli magyar irodalom és tudomány több mint kétszázötven alkotója.

A rendezvényrõl bõvebb információk a www.mkke.hu internetes oldalon olvashatók.
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