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CNR EXPO Ye?ilköy’de 20 ülkeden yerli ve yabanc? 350 yay?nevinin kat?l?m? ile
düzenlenecek 5. Uluslararas? CNR Kitap Fuar? 10 Mart’ta ba?l?yor.

 

?stanbul’un merkezinde metro, metrobüs, marmaray gibi tüm ula??m araçlar?na yak?n
bir lokasyonda konumlanan ve her k?? kitapseverleri CNR EXPO Ye?ilköy çat?s? alt?nda
bulu?turan CNR Kitap Fuar?, 10-18 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Okurlar?n merakla
bekledi?i hafta haline dönü?en CNR Kitap Fuar?, Alfa, Mart?, Do?an Kitap, Tima?,
Epsilon, Tübitak, Profil, Beyaz Balina, ?z, K?rm?z? Kedi, Yeditepe, Ötüken, Edam, Yap?
Kredi Yay?nlar?, ?? Bankas? Yay?nlar?, ?nsan, Erdem, Pegasus, Kültür A?
Yay?nlar?’n?n da aralar?nda bulundu?u yurt içi ve yurt d???ndan 350 yay?nevinin
kat?l?m? ile yap?lacak.

Fuar?n onur yazar? edebiyat?n usta yazar? Alev Alatl? olacak

Pozitif Fuarc?l?k ve Bas?n Yay?n Birli?i i? birli?inde organize edilecek CNR Kitap
Fuar?’n?n onur yazar? edebiyat alan?nda Cumhurba?kanl??? Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü'nü alan Alev Alatl? olacak. Türk edebiyat?n?n usta yazar? Alev Alatl?, CNR Kitap
Fuar?’nda gerçekle?tirilecek söyle?i, sohbet ve imza günlerinde sevenleri ile bir araya
getirilecek. Fuarda ayr?ca Alev Alatl? için haz?rlanacak özel bölümde Bat?’ya Yön Veren
Metinler, Beyaz Türkler Küstüler gibi yazar?n öne ç?kan kitaplar? sergilenecek.

1.000 üzerinde etkinlik

Yurt içi ve yurt d???ndan yüzlerce yazar? konuk etmeye haz?rlanan CNR Kitap
Fuar?’n?n bu y?lki temas? “OKU” olacak. Temaya uygun olarak fuarda
gerçekle?tirilecek etkinliklerde, okuman?n önemi ve kitaplar?n hayat?m?z üzerindeki
gücünü ifade edecek 1.000’in üzerinde etkinlik gerçekle?tirilecek. Fuar kapsam?nda
düzenlenecek dü?ünce ve ruh dünyam?z?n mimar? Üstad Necip Faz?l K?sakürek’in özel
sergisine ziyaretçilerin ilgisi büyük olacak. K?sakürek’in özel e?yalar?ndan olu?acak
sergide, eserleri ve insanlar?n üzerlerindeki etkilerine dair sesli, görüntülü, bas?l?
malzemeler ve ?iirleri sergilenecek.

450 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Ö?retmenler, ö?renciler, yay?nc?lar, kitabevleri, kütüphaneciler, tercüme bürolar?,
gazeteciler, yazarlar, editörler, yay?nevi, yazar telif ajanslar? ve okurlar?n yo?un ilgi
gösterdi?i CNR Kitap Fuar?, 25 bin metrekare alanda organize edilecek.

 

https://www.murekkephaber.com/ sitesinden 30.01.2018 tarihinde al?nt?lanm??t?r.
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