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a XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál  

 
Könyvtáros Klubjában való részvételre 

 
 
 

Budapest, 2016. február 1. 
        Melléklet: jelentkezési lap 

Tisztelt Elnök Asszony/Elnök Úr, kedves Kollégák! 
 
 
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ez év tavaszán, 2016. április 21-től 24-ig 
immár 23. alkalommal kerül megrendezésre.  
 
Idén is az igényes környezetet és színvonalas körülményeket biztosító Millenáris lesz 
a Könyvfesztivál helyszíne, amelyen – a három és fél nap alatt – több mint 250 
szakmai és közönségprogram, valamint sok tízezer – többnyire kedvezményes áron – 
megvásárolható kötet várja a látogatókat. A fesztivál a világirodalom és a hazai 
szellemi élet kiemelkedő képviselői (25 ország közel 100 neves alkotója, 400 hazai és 
határon túli magyar író, tudós, művész) részvételével kulturális programok sokaságát 
kínálja: író-olvasó találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, 
könyvpremierek, művészkönyv-bemutatók, kerekasztal-beszélgetések, koncertek, 
színházi bemutatók, kiállítások, filmvetítések várják az érdeklődőket.  
 
A legsikeresebb programok közé tartoznak minden évben a Könyvtáros Klub 
keretében zajló bemutatók, konferenciák, melyek a könyvfesztivál indulása óta – a 
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése és az MKE közötti 
együttműködés keretében – a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) szervezésében 
valósulnak meg. Ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket, vegyenek részt 
közreműködőként a XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjának 
programjában. 
 
A Könyvtáros Klub helyszíne és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének standja – a 
tavalyi évhez hasonlóan – a B épület (volt Jövő Háza) galériáján lesz. Mind a 
Könyvtáros Klubban, mind a standon lehetőség lesz a kiadók és a könyvtárosok közötti 
jó kapcsolat elmélyítésére, egymás munkájának, a jövő kihívásainak jobb 
megismerésére. 
 
Alább mellékeljük a jelentkezési lapot, melynek kitöltésével 2016. február 19-ig 
jelentkezhetnek a programokra (nagy.aniko0205@gmail.com címen). A Könyvtáros 
Klubban tartandó rendezvényekhez a jelentkezés sorrendjében tudjuk a kért 
időpontot biztosítani. A jelentkezési lapot doc formátumban is csatoljuk levelünkhöz.  
 
A XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal kapcsolatos részletesebb 
információkat a www.bookfestival.hu oldalon olvashatnak. 
 
Üdvözlettel:  
 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes 

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke 

http://www.bookfestival.hu/


XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál  
 

JELENTKEZÉS A KÖNYVTÁROS KLUB PROGRAMJAIRA 
 

Jelentkezési határidő: 2016. február 19. 
 

Egyesület neve……………………………………………………………………………… 
 
Számlázási cím: …………………………………………………………………………… 
 
Kapcsolattartó neve:………………………………………………………………..………. 
 
Tel.:………………… Fax: …..………………………..E-mail: …………………………… 
 
A programok  2016. április 22-én, pénteken 10.30-tól 18.30-ig,  

április 23-án, szombaton 10.30-tól 19.30-ig, 
április 24-én, vasárnap 10.30-tól 16.00-ig kerülnek megrendezésre. 

 
A program címe és 
előadója: 

 
 
 
  
 
 

Moderátor:  

Tervezett időpontja 
- időtartama: 

  

 
A Könyvtáros Klub bérleti díja: 20 000,- Ft/óra (lehetőség van félórás program tartására is). 
Hangosítás minden programhoz, az internet használata egyéni kérésre biztosítva lesz külön 
térítés ellenében. A számlázást a Fesztiváliroda (MKKE) végzi. 
A Könyvtáros Klubban az MKE térítés nélkül biztosít számítógépet és projektort 
(természetesen lehetőség lesz saját eszközök használatára is). A fentiekre vonatkozó igényeket 
(nemleges választ is) kérjük bejelölni az alábbi táblázatban. 
 

 Nincs szükség  rá 
a programhoz 

Szükséges a 
programhoz 

Számítógép    

Projektor   

Internet   

 
 
 
Dátum:                                                                                                               Cégszerű aláírás 
 
A jelentkezési lapot minél hamarabb, de legkésőbb február 19-ig e-mailben kérjük 
nagy.aniko0205@gmail.com címre elküldeni, majd telefonon történő egyeztetés után, cégszerű 
aláírással postai úton: Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest postacímre is kérjük 
elküldeni. 
Bővebb és előzetes információ, időpont-egyeztetés: Nagy Anikó (06/30/238-4825). 

mailto:nagy.aniko0205@gmail.com

