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MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt, az Ebook Extra Könyvtár 
Könyvbemutatójára 

 
Ahogy a könyvnyomtatás megjelenése forradalmasította az ismeretek terjedését a XV. században, olyan forradalmi 

változások idejét éljük ma az olvasási szokásainkat illetően. Könnyen megjósolható, hogy a néhány éve megjelent és 

mára rohamosan terjedő elektronikus könyvekhez, az e-bookokhoz hasonlóan hamarosan az elektronikus könyvtár is 

hétköznapi életünk részévé válik. Ha megismerkedik az Ebook Extra Elektronikus Könyvtár működésével, kínálatával 

és a benne rejlő lehetőségekkel, ön sem kételkedik majd ebben. 

 
Helyszín/időpont 
TIT SE Székháza, XI.- ker. Zsombolyai út 6. Szeptember 29. csütörtök, 18.00 
 
Program 
18.00. Köszöntő (Maly Róbert) 
18.05. A Könyvtár bemutatása (Maly Róbert) 
18.15. Albumok bemutatása (Maly Róbert)  
Albumok bemutatása:  

- Aknay János, Kossuth és Munkácsi díjas festőművész, a MAOE elnöke 

-  ifj. Szlávics László szobrász- és éremművész a MKISZ Érem és Szobrász szakosztályainak elnöke 

- Szabev Gabriella fotóművész (London) 
- Concordia 2000 magyar képzőművész csoport (Prága) 
- Kortárs Magyar Alkotóművészek Adatbázisa  

18.30. Az élményalapú oktatás (Dr. Berentés Éva pszichológus, az ELTE tanára) 
18.45. Kulturális értékeink /a Kárpát-medencében élő etnikumok kulturális értékeinek a bemutatása, megőrzése, 
Orsós Teréz Roma származású festőművész Albumán keresztül/, Szuhay Péter főmuzeológus, Néprajzi Múzeum. 
19.00. Ebook Extra Plusz digitális és papír alapú albumok bemutatása (Maly Róbert) 
19.05. Ebook Extra Plusz papíralapú albumok bemutatása (Hargitai-Kiss Balázs, nyomdavezető, Hírház Nyomda) 
19.15. A vizuális oktatást segítő pályázatunk eredményhirdetése (Varga Ferenc, videó művész, közoktatási szakértő) 
19.20. Záróbeszéd (Maly Róbert) 
 
A Könyvtárunkban önálló albummal, vagy portfólióval rendelkező művészek munkáit, Magyar Kortárs Művészek 
címmel minden évben, a digitális változattal azonos formában papír alapon is megjelentetjük. Az adatbázisunkban 
szereplő művészek neve és foglalkozása az album végén felsorolásra kerül. 
 
Előzetes jelentkezés esetén, a Könyvbemutatónkon megjelenő első ötven regisztrálót, vagy a Magyar Kortárs 
Művészeket bemutató Albummal, vagy Orsós Teréz festőművész Albumával ajándékozzuk meg.  
A jelen lévő újságírók, a digitális és papír alapon is megjelenő magazinjaink egy próba példányát kapják 
ajándékba. 
 
Kérjük, részvételi szándékát, az ajándék album megnevezésével együtt, E-mailben, az info@ebookextra.hu jelezze 
részünkre. 
 
Bittner Márta   és  Maly Róbert 
múzeumpedagógus   tervezőművész 
 
A rendezvény, a TIT Stúdió Egyesület támogatásával jött létre! 
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